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Hva er Konjunkturbarometer for Nord-Norge?

Konjunkturbarometer for Nord-Norge er en del av Kunnskapsbanken og  
produseres av SpareBank 1 Nord-Norge en gang i året. Det er KPB som står 
for kunnskapsproduksjonen.

Hvis du vil lese mer om nordnorsk økonomi og samfunnsutvikling, kan du 
besøke Kunnskapsbankens nettsted, www.kbnn.no.

Kildebruk

Konjunkturbarometer for Nord-Norge 2022 bygger på en rekke kilder.  
De viktigste norske kildene er data og analyser fra SSB, Norges Bank, 
Finanstilsynet, Fiskeridirektoratet, Folkehelseinstituttet, Nav, regjeringen, 
Miljødirektoratet, Gjeldsregisteret, Forvalt.no og Norges forskningsråd. 
Forskningsbaserte rapporter og analyser er også benyttet.

Dataene er oppdatert per medio oktober 2022.

Analyser, vurderinger og konklusjoner er gjort av forfatterne, og 
innholdet er derfor ikke nødvendigvis et uttrykk for SpareBank 1 
Nord-Norges standpunkter.

utarbeidet av: KPB
for: Kunnskapsbanken Nord-Norge, SpareBank 1 Nord-Norge

http://www.kpb.no
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Konjunkturbarometeret for Nord-Norge har 
siden 1995 vært en viktig kilde til økonomisk 
kunnskap om Nord-Norge. KB er en status- 
rapport, samtidig som det peker på og synliggjør 
sammenhenger. Etter en oppgangsperiode i nord 
er vi nå, sammen med øvrige økonomier, på vei 
inn i en lavkonjunktur. Skal vi lykkes best mulig 
fremover er godt samarbeid viktig.

Klimaomstilling, befolkningsnedgang og en 
verden preget av krig og prisvekst. Utfordringene 
som ligger foran oss i dag er større enn noen-
sinne. Skal vi lykkes bør vi spille på Nord-Norges 
fortrinn: Livskvaliteten i nord er god, viljen til å 
bidra i frivillig arbeid er høy og potensialet for økt 
verdiskaping er stor. Her har vi tilgang på viktige 
naturressurser og et kraftoverskudd. 

Klimakrisen krever en omfattende omstilling 
i hele samfunnet. Veien mot netto null i 2050 
kommer ikke av seg selv. Deler av næringslivet 
må endre forretningsmodell. Noen må finne seg 
nye kunder og markeder. Det offentlige har også 
en viktig rolle, og må spille på lag med nærings-
livet. 

Ved siden av klimaomstillingen er den største 
utfordringen i nord mangel på arbeidskraft 
og den demografiske utviklingen. Stadig flere 

bedrifter lyser ut stillinger uten å få ansatt noen, 
og landsdelen mangler 9.000 personer i arbeids-
styrken. Mens mangelen på arbeidskraft går ut 
over veksten i landsdelen, står 63.000 personer 
utenfor arbeidsmarkedet i Nord-Norge. Jobber 
vi godt nok for å inkludere flest mulig i arbeids-
markedet? 

Årlig går over 3.000 personer over i pensjonistenes 
rekker. Ved å legge til rette for at eldre arbeids-
takere kan stå lengre i arbeid vil vi kunne øke 
verdiskapingen i Nord-Norge med om lag 2,5 
milliarder kroner – samt redusere mangelen på 
arbeidstakere. Viktigere enn den økonomiske 
verdien er kompetansen de eldre arbeidstakerne 
besitter

Etter en periode med sammenhengende folkevekst 
i Nord-Norge fra 2009, snudde utviklingen i 
2020. Takket være økningen i antall innvandrere 
har vi bremset nedgangen. Men dette er ikke 
nok. Nord-Norge må gjøre seg mer attraktiv for 
å tiltrekke seg flere innbyggere. 

Og hva er det som gjør landsdelen attraktiv? Livs-
kvaliteten i nord er god, selv om Konjunkturbaro-
meteret belyser en nedgang i under pandemien. 
Økt livskvalitet kommer gjennom samhold og 

Forord
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inkluderende lokalsamfunn. Frivilligheten er 
en viktig del, og det er vi gode på i nord. I Nord-
Norge tilsvarer frivilligheten en verdi på over 7 
milliarder kroner – og er grunnmuren for mange 
idrettslag og foreninger.

De siste ti årene har verdiskapningen i nord vært 
mer vekstkraftig enn i resten av landet. Sjømat-
næringen spiller en vesentlig rolle, og har bidratt 
til at vareeksporten har doblet seg de siste ti 
årene. Konjunkturbarometeret klargjør hvordan 
veksten i sjømatnæringen kommer oss alle til 
gode. Det er derfor viktig at vi legger forholdene 
til rette for videre vekst.

Vekst skapes med samarbeid – ikke våpen. 
Russlands invasjon av Ukraina har rystet oss 
alle, og skapt unødvendig ustabilitet og frykt. 
Konjunkturbarometeret synliggjør hvordan de 
makroøkonomiske svingningene i kjølvannet 
av krigen direkte påvirker næringslivet i Nord-
Norge. 

Vi har i dag et kraftoverskudd i Nord-Norge. 
Konjunkturbarometeret forklarer hvordan økt 
elektrifisering av samfunnet og industrietable-
ringer vil kreve at vi skaper mer fornybar energi i 
landsdelen. Inngrep i naturen engasjerer mange. 
Likevel er vi nødt til å jobbe sammen for å finne 
løsninger på fremtidens energibehov.

Pandemien lærte oss en viktig lekse: Det å stå 
alene gjør oss svake. Det å samarbeide gjør oss 
sterke. Det var først når millioner av mennesker 
gikk sammen om å vaksinere og isolere seg, at vi 
slo tilbake pandemien. Millioner av enkeltpersoner 

– som samarbeidet om et felles mål. 

Med denne lærdommen i bagasjen kan vi se mot 
dagens utfordringer med visshet om at vi vil klare 
dette. For å løse utfordringene må Nord-Norge i 
større grad spille på lag. Svaret er ikke nødven-
digvis å snakke om alle tema med én stemme – til 
det er landsdelen for stor og mangfoldig – men vi 
må samles om de felles utfordringene og mulig-
hetene vi har her i nord. 

God lesning!

Konsernsjef, SpareBank 1 Nord-Norge
Liv B. Ulriksen
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Konjunkturbarometer 
for Nord-Norge 2022

• Veksten i verdensøkonomien ventes å 

bli 3,2 prosent i 2022. Stigende inflasjon, 

utfordringer i kinesisk økonomi og krigen 

i Ukraina trekker ned vekstanslaget for 

2023. Det ventes flere rentehevinger 

fra sentralbankene i en rekke land.  

• Effektene av klimaendringene viser med 

all tydelighet at det trengs kraftfulle 

tiltak. En rekke hendelser i år har redu-

sert global mat- og energiproduksjon og 

gjort det svært krevende for enda flere 

mennesker enn før.

• Krisen i Europa har synliggjort 

sårbarheten i energisystemene. Kraft-

mangelen har gitt midlertidig økning i 

klimagassutslippene, samtidig som det 

kan bidra til raskere omstilling til mer 

miljøvennlig energiproduksjon.

• Aktivitetsnivået i norsk næringsliv er 

høyt, men usikkerheten har økt betydelig. 

Tiden med rekordlave renter i Norge 

er over, vekstutsiktene er svekket, og 

landet er på vei inn i en lavkonjunktur.

• Rekordhøye energipriser og økte råvare- 

og fraktkostnader har svekket inntjen- 

ingen til mange bedrifter. Det som har 

hatt størst betydning for husholdnin-

gene, er renteøkninger og prisvekst på  

matvarer, strøm og drivstoff.

• Geopolitikk, endret sikkerhetssituasjon, 

klimautfordringer og ensidig nærings-

struktur gjør at omstillingsbehovet er 

stort i Sør-Varanger og på Svalbard. 

Hvilken omstilling som kreves i Sør- 

Varanger med hensyn til befolkning 

og arbeidsliv, er enda usikkert, men de 

foreløpige tiltakene har hatt liten effekt. 

Longyearbyen har som mål å være et 

utstillingsvindu for det grønne skiftet, 

noe som også innebærer å utvikle nye 

næringsveier.

• Totalt ble det eksportert varer og 

tjenester for 67,7 milliarder kroner fra 

landsdelen i 2021, i all hovedsak sjømat 

og metaller. Inkluderes petroleumsak-

tiviteten, kan ytterligere 100 milliarder 

kroner legges til. På samme tid som 

varer og tjenester eksporteres til store 

deler av verden, er Nord-Norge helt 

avhengig av en betydelig import. De 

fem viktigste handelspartnerne for 

landsdelen var Kina, Tyskland, Sverige, 

Polen og Nederland.

Les rapporten  på fem minutter:

Globale og nasjonale forventninger har snudd

Landsdelen i et internasjonalt perspektiv
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• Det har vært høyt aktivitetsnivå i 

næringslivet, men det har sin pris i form 

av klimagassutslipp, særlig fra kraftkre-

vende industri. Store industrielle etable-

ringer under planlegging og realisering i 

landsdelen vil bidra til nødvendig grønn 

omstilling.

• Arbeidsledigheten har vært rekordlav, 

og over flere år har arbeidsinnvandring 

vært viktig for å tilføre nødvendig kapa-

sitet og kompetanse. Samtidig har det 

bidratt til å opprettholde befolkningen 

i landsdelen.

• Høy livskvalitet bidrar til et helsefrem-

mende, rettferdig og inkluderende 

samfunn. I Nord-Norge var befolkningen 

litt mer tilfreds med livet i 2021 enn 

snittet for landet. De var mest tilfredse 

med stedet der de bor og tilgjengelig 

fritid, og minst tilfreds med økonomisk 

situasjon og fysisk helse.

• Bedre livskvalitet kan oppnås gjennom 

å delta i meningsfylte aktiviteter som 

jobb, studier eller frivillig arbeid. Fri- 

villigheten står fortsatt sterkt i lands-

delen og skaper sosiale møteplasser og 

aktiviteter som passer for alle. Mange 

eldre deltar i frivillig aktivitet, men bidrar 

også med viktig kapasitet i arbeidslivet. 

Det er viktig å tilrettelegge for at eldre 

kan stå lenger i jobb.

• Den frivillige innsatsen i landsdelen 

har en anslått verdi på over 7 milliarder 

kroner per år. Etter et fall under korona- 

pandemien har frivilligheten tatt seg 

opp igjen, og i 2022 var deltakelsen i 

Nord-Norge høyere enn landsgjennom-

snittet.

• Det blir stadig flere seniorer i arbeids-

livet, og andelen er litt høyere i Nord-

Norge enn snittet for landet. De eldre 

bidrar med viktig kompetanse og 

kapasitet i en rekke næringer. At mange 

klarer å stå lenger i jobb, er bra for en 

landsdel som har betydelige rekrut-

teringsutfordringer. Verdiskapings- 

potensialet ved at folk står lenger i  

jobb er høyt.

• Tilgang på kompetanse med høyere 

utdanning og fagutdanning vil bli 

viktig i årene som kommer, både som 

konsekvens av at det blir flere eldre, og 

at mange nye typer arbeidsplasser vil 

bli etablert.

• Studenter i Nord-Norge er litt mindre 

fornøyd med eget studiested enn snittet 

av landet. Det som trekker ned, er bo-, 

kultur-, helse-, kollektiv- og utelivstilbud. 

På samme tid oppgir nesten fire av ti 

studenter at de har god livskvalitet, og 

selv om det er litt under landsgjennom-

snittet, har det vært en bedring de siste 

årene.

• Siden 2017 har utlånene til husholdnin-

gene i Nord-Norge økt mer enn egen- 

kapitalen, som først og fremst er knyttet 

til boligverdi. Dette betyr at husholdnin-

gene har økt sin belåningsgrad. 

• Med økende renter og høy inflasjon vil 

det økonomiske handlingsrommet til 

husholdningene strammes inn, og det 

er de som hadde det vanskeligst fra før, 

som er mest utsatt.

• Hele 12 prosent av de unge i Nord-

Norge var svært bekymret for egen 

privatøkonomi i 2022, og tallene har 

forverret seg sammenlignet med i 2021, 

da tilsvarende andel var 8 prosent.

Levekår i Nord-Norge
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• Etter en periode med sammenheng-

ende folkevekst i Nord-Norge fra 2008, 

snudde utviklingen i 2019. Foreløpige 

tall viser en liten vekst i 2022. Andelen 

bosatte innvandrere i Nord-Norge er 

nær doblet siden 2010, og befolknings-

veksten kan i stor grad tilskrives at 

innvandring mer enn kompenserte for 

fraflytting.

• Innvandrere fra ti land utgjør litt over 

halvparten av innvandrerne som er 

bosatt i landsdelen ved starten av 2022. 

Om lag 20 prosent av disse har nå bodd 

i Nord-Norge mer enn 15 år.

• Trenden er at innvandrerne blir mer 

bofaste. Arbeid og familiegjenforening 

er de to viktigste årsakene til innvan- 

dring, og gjør at tilknytningen til lands-

delen er sterkere over tid enn for eksem-

pel flyktninger og de som kommer for 

utdanning.

• Ved inngangen til 2022 var det i under-

kant av 247.000 sysselsatte med bosted 

i Nord-Norge, en vekst på 1,8 prosent 

fra året før. Veksten var sterkest innen 

overnatting og servering, og antall 

sysselsatte var nesten tilbake på nivået 

før pandemien. Også innen IT og utleie 

av arbeidskraft økte sysselsettingen 

markant.

• Om lag 269.000 arbeidsforhold var 

registrert i landsdelen i andre kvartal 

2022, og det var 12.000 flere enn ett 

år tidligere. I samme periode var det en 

avgang på i underkant av 21.000 jobber, 

mens tilgangen var litt under 33.000. 

• Mangelen på arbeidskraft er stor og 

har forverret seg det siste året. De 

nordnorske fylkene har sammen med 

Møre og Romsdal det strammeste 

arbeidsmarkedet. Fortsatt er mangelen 

størst innen helse og sosial.

• Utenforskapet er høyt, med nærmere 

63.000 personer i landsdelen, hvorav 

to tredjedeler mottok ytelser fra Nav. 

Dette viser at det finnes et betydelig 

potensial for å få flere inn i arbeid. 

• Knapphet på arbeidskraft vil kreve mye 

av samfunnet, for å bedre tilrettelegge 

for og inkludere de som står helt eller 

delvis utenfor arbeidslivet. Dette er 

et langsiktig arbeid, men kan gi store 

gevinster i form av flere i arbeid og 

bedret livskvalitet.

• Ved utgangen av september 2022 var 

det registrert 169 foretakskonkurser 

i landsdelen. Dette var en økning på 

31 prosent sammenlignet med samme 

tid i 2021, et år med særskilt lave 

konkurstall. På landsbasis var økningen 

12 prosent. Målt mot samme tid i 2019 

og 2020 viser både de nordnorske og 

nasjonale tallene en nedgang.

Næringsstruktur
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• Oppdrettsnæringen i landsdelen har 

opplevd en enorm vekst, særlig siden 

2012. Salgsverdien var på over 35 milli-

arder kroner i 2021. Lønnsomheten 

var også god, med en gjennomsnittlig 

driftsmargin på 22 prosent. 

• 56 prosent av omsetningen i oppdretts-

næringen i landsdelen kan knyttes til 

privat eierskap. Disse eierne vil merke 

effektene av en endring i formuesbe-

skatningen på oppdrettstillatelser. 

• Skjerpede regler for formuesbeskatning 

treffer selskaper som eier 113 kommer-

sielle matfisktillatelser i landsdelen. 

• Fiskeriene har allerede satt ny rekord i 

omsetning (førstehåndsverdi), selv om 

volumene har gått noe ned sammen-

lignet med 2021. Om lag 40 prosent 

av landingene ble levert til de ti største 

mottakene i landsdelen.

• Totalt ble det produsert rundt 250 TWh 

energi i landsdelen i 2021. Over to tred-

jedeler av produksjonen var gass. Olje 

stod for 23 prosent, mens elektrisitets-

produksjonen utgjorde 9 prosent.

• I 2021 var 65 prosent av produksjonen 

og 54 prosent av forbruket av elektrisk 

kraft i Nord-Norge på Helgeland og i 

Salten. Flere av landsdelens regioner 

har underskudd på egenprodusert 

elektrisitet i store deler av året. 

 

• I 2021 hadde Nord-Norge 3,1 prosent 

av den nasjonale sysselsettingen i IKT- 

næringen. Landsdelen klarer ikke å 

vinne større andeler nasjonalt, til tross 

for en jevn vekst. Samtidig ser man at 

IKT har blitt en viktigere næring i de 

minst sentrale kommunene i landsdelen. 

• Igangsatt byggeareal ligger litt under 

nivået fra de to foregående årene, men 

fortsatt over nivået i årene før pandemien.

• Bygg- og anleggsentreprenørene har 

økt driftsinntektene med 21,5 prosent 

siden 2017. Med unntak av i 2018 har 

ikke driftsresultatet fulgt samme utvik-

ling. Byggentreprenørene hadde den 

svakeste utviklingen, og da særlig de 

største selskapene. 

• Verdiskapingen i landsdelens helsein-

dustri utgjorde bare 2,7 prosent av den 

nasjonale. Et tettere samarbeid mellom 

helsesektoren og nordnorske bedrifter 

om utvikling og innføring av nye inno-

vative løsninger kan utløse et betydelig 

potensial for verdiskaping.

Aktuelle tema og utviklingstrekk i næringslivet
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Nord-Norges forhold til 
omgivelsene

Verdensøkonomien er i ferd med å kjøles ned. 
Prisvekst, krig og logistikkutfordringer trekker 
ned vekstutsiktene, noe som også vil påvirke 
landsdelen fremover. Nord-Norge har samtidig 
klart seg godt sammenlignet med andre deler av 
Norge, mye takket være enorm etterspørsel og 
prisvekst for gass, olje, sjømat og metaller. 

Verdens behov for mat, energi og metaller vil 
fortsatt sørge for god aktivitet for de nordnorske 
eksportbedriftene. Potensialet er likevel stort 
for å øke verdiskapingen basert på de råvarene 
som i dag eksporteres. I industrien er det mange 
prosjekter under realisering basert på dagens 
energitilgang, noe som vil bidra til den grønne 
omstillingen. Samtidig må all vareproduserende 
industri gjøre tiltak for å kutte klimagass- 
utslippene fremover, gjennom investeringer i ny 
teknologi, logistikkløsninger og elektrifisering.

De største mottakerlandene for eksporten fra 
Nord-Norge er typiske bearbeidingsland, hvor 
mye er sjømat som går videre til andre markeder. 
Økt videreforedling av sjømat er et mål, og  
investeringene i ny teknologi kan økes for å bedre  
verdiskapingen i landsdelen fremfor i andre land. 

Sikkerhet og beredskap har igjen blitt aktualisert 
som følge av krigen i Ukraina. Landsdelen har 
mye viktig infrastruktur, blant annet knyttet til 
energi, transport, forsvar og kommunikasjon. 
Samtidig er de geografiske avstandene store, 
og det er viktig at beredskapen dimensjoneres i  
forhold til trusselbildet. De foreslåtte forsvars- 
investeringene i Nord-Norge vil bidra på sikt, 
men det er fortsatt et betydelig behov for oppgra-
dering av fysisk og digital infrastruktur.

Avhengigheten av Russland som handelspartner 
er ikke så betydningsfull, men konflikten har  
likevel hatt konsekvenser. Dette ser man tydeligst 
i Øst-Finnmark, som har hatt lang tradisjon for 
samarbeid og samhandling. For å trygge nasjonale 
interesser i nord er det viktig å opprettholde og 
styrke befolkning og sysselsetting. 

Nordnorsk perspektiv
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Må tenke nytt for å øke 
tilgangen på arbeidskraft

Det er fortsatt mangel på arbeidskraft i Nord-
Norge. Det stramme arbeidsmarkedet har klar 
sammenheng med at arbeidsinnvandringen har 
falt, og at mange flytter til andre deler av landet. 
Fortsetter utviklingen i samme tempo, under-
streker det betydningen av å få flere til å jobbe 
lenger og tilrettelegge for at flest mulig kan ta del 
i arbeidslivet, samtidig som effektiviteten økes. 

For å snu utviklingen kreves det mye av samfunnet 
for å tilrettelegge for at flere står lenger i arbeid 
og inkludere de som står helt eller delvis utenfor. 
Dette er et langsiktig arbeid, men kan gi store 
gevinster i form av økt verdiskaping og bedret 
livskvalitet. 

Befolkningens livskvalitet er en viktig indikator 
på samfunnsutviklingen. Som på mange andre 
områder er også livskvaliteten skjevfordelt. 
De med lav inntekt og arbeidsledige er over-
representert blant de som forteller om lavere 
livskvalitet. 

Bedre livskvalitet kan oppnås gjennom å delta 
i meningsfylte aktiviteter – for eksempel jobb, 
studier eller frivillig arbeid. Frivilligheten står 
fortsatt sterkt i landsdelen og skaper sosiale 
møteplasser og aktiviteter som passer for alle. 
Mange eldre deltar i frivillig aktivitet, men 
bidrar også med viktig kapasitet og kompetanse 
i arbeidslivet. 

Det mangler ikke muligheter i arbeidsmarkedet, 
men det må tenkes nytt med hensyn til hvilke 
tiltak offentlig og privat sektor må gjennomføre. 
I det ligger det også å utvikle mer attraktive lokal-
samfunn som har tilpassede bo-, utdannings-, 
kultur- og fritidstilbud.

Høy inflasjon påvirker
folk og næringsliv

Rentehevinger og prisvekst det siste året har 
redusert husholdningenes kjøpekraft. Reallønns- 
nedgang og ytterligere rentehevinger vil redu-
sere privat konsum og føre til lavere etterspørsel 
etter en del varer og tjenester.

Så langt har ikke dette gitt utslag i antall 
konkurser i landsdelen. Det er ventet at svekket 
etterspørsel vi påvirke konkurstallene i tiden som 
kommer. I andre deler av landet har man sett en 
økning i konkurser som følge av strømprisene. 
Dette har landsdelens næringsliv vært skånet for.  

Historisk er det salget av dyre kapitalvarer som 
påvirkes først, men også etterspørsel etter reiser 
og restaurantbesøk kan bli rammet når mange 
husholdninger må prioritere hardere. Dette kan 
være dårlig nytt for reiselivet og utelivsbransjen, 
som har vært gjennom noen utfordrende år. 
Dette er også en sektor som er utsatt for inter- 
nasjonale konjunkturer, hvor fallet i kjøpekraft 
har vært langt sterkere enn i Norge. 

Svært høye priser på byggematerialer og økende 
renter har redusert husholdningenes etterspørsel 
etter nye boliger og hytter. Samtidig har det vært 
en nedgang i oppussing- og renoveringsprosjekter 
sammenlignet med under pandemien. Likevel er 
det utsiktene til mer moderate investeringsnivåer 
i offentlig og privat næringsliv som i størst grad 
kan gi lavere aktivitet i bygg- og anleggsbransjen 
fremover. Dette kan øke presset på allerede 
lave marginer, og denne aktiviteten er viktig 
for sysselsettingen i landsdelen. Samtidig får 
bygg- og anleggsbransjen stadig strengere krav 
til håndtering av klimapåvirkning.

Når det er utsikter til lavkonjunktur, er det enkelte 
grupper som er mer utsatt enn andre. Personer 
med lav inntekt, uten arbeid eller med ytelser fra 
Nav og studenter kan i større grad enn før få det 
vanskeligere og har i liten grad oppsparte midler 
å tære på. For å redusere utenforskapet vil være 
viktig å få flere inn i jobb og øke kompetansen, 
samtidig som de offentlige støtteordningene har 
nok effekt for å avhjelpe en krevende situasjon. 

https://www.reiseliv.no/reiseokonomi/turistskatt-kreves-i-mange-land-verden-over/


KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE13

Globale og nasjonale 
forventninger 
har snudd

2

Konjunkturbarometer for 
Nord-Norge 2022



Globale og nasjonale 
forventninger har snudd

KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE14

2.1 Festen er over, og 
usikkerheten øker

På slutten av 2021 var det samlede inntrykket 
at både verden og Norge var på god vei ut av 
pandemien. Selv om nye virusvarianter og 
forsyningsproblemer bidro til midlertidig brems 
av økonomisk vekst mot tidligere nivåer, var det 
kraftig gjeninnhenting gjennom 2021 og utsikter 
til normal vekst de nærmeste par årene. 

I januar var prognosene for global vekst i 2022 på 
4,4 prosent, men det internasjonale pengefondet 
(IMF) gjorde en kraftig nedjustering av anslaget 

i juli, til 3,2 prosent. Gjennom hele året har 
prognosen for 2023 blitt nedjustert, og i oktober 
var det 2,7 prosent. Statistisk sentralbyrå (SSB) 
nedjusterte også sine vekstanslag i sin seneste 
økonomiske analyse, og det samme gjorde 
Norges Bank i årets tredje pengepolitiske rapport. 
Flere sjokk påvirket den globale økonomien: 
stigende inflasjon, nedstenginger i Kina på grunn 
av landets nulltoleransepolitikk overfor korona- 
smitte og ikke minst krigen i Ukraina. Årsaken til 
stigende inflasjon er sammensatt, men ekspansiv 
finanspolitikk, god kjøpekraft i husholdningene 
og rekordlave renter for å dempe virkningene 
av pandemien skapte høy etterspørsel og press i 
arbeidsmarkedet.
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https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-outlook-update-january-2022
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/konjunkturer/statistikk/konjunkturtendensene/artikler/hoy-inflasjon-sender-norsk-okonomi-inn-i-en-lavkonjunktur
https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Publikasjoner/Pengepolitisk-rapport-med-vurdering-av-finansiell-stabilitet/2022/ppr-32022/
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Sentralbankenes innstramming og renteøkninger, 
godt hjulpet av høy prisvekst på grunn av økte 
kostnader har bidratt til redusert kjøpekraft i 
husholdningene. Eurosonen er sterkt påvirket av 
krigen i Ukraina, med ekstrempriser på energi 
som følge av redusert gasstilførsel fra Russland. 
For å dempe de negative effektene satte en rekke 
land i verk tiltak. For eksempel ga både Sverige 
og Finlands myndigheter betydelige likviditets-
garantier for å hindre en ny finanskrise.

Forventningene om global økonomisk vekst på 
nivåene før pandemien har definitivt endret 
seg, og på mange måter er festen over. Høsten 
2022 er usikkerheten høy, og stadig flere faktorer 
påvirker utviklingen i negativ retning. Krigen i 
Ukraina og virkningene av sanksjoner og forsy-
ningsproblemer vil fortsatt spille en viktig rolle 
i Europa og Norge det nærmeste året, men hvor 
stort og varig dette blir, er det vanskelig å gi et 
klart svar på. På kort sikt ventes det høy inflasjon 
og flere rentehevinger fra sentralbankene. Det 
vil igjen påvirke etterspørselen etter varer og 
tjenester og dempe aktiviteten i næringslivet.

Sannsynligheten for resesjon øker i både Euro-
sonen og Storbritannia, og USA har allerede 
to kvartaler med fall i BNP. Varierende anslag 
for hvor lang tid det tar til situasjonen bedres, 
viser at usikkerheten er større enn på lenge. 
En annen faktor som påvirker utviklingen, er 

klimaendringene, som dette året har vist at det er 
nødvendig med mer kraftfulle tiltak. Paradokset 
er at selv om eksempelvis krigen i Ukraina kan 
drive omstillingen raskere fremover, fører den 
samtidig til energiknapphet og på kort sikt til 
bruk av mer forurensende energikilder. Selv om 
det forhåpentligvis blir kortvarig, viser det hvilke 
dilemmaer beslutningstakere i mange land står 
overfor, og utsiktene tyder på at situasjonen vil 
bli uoversiktlig de nærmeste årene.

2.2 Klimautfordringene tiltar

FNs klimapanel har gjennom sine rapporter satt 
søkelys på klimagassutslippene og de negative 
konsekvensene av for svake tiltak. 2022 har vært 
et år preget av en rekke, dels samtidige hendelser, 
med enorme direkte og indirekte konsekvenser. 
Årets hetebølger og tørke i Europa, Kina og USA, 
flommer i Pakistan og Australia, og vedvarende 
tørke i deler av Afrika siden 2020 er ekstreme 
hendelser som knyttes til menneskeskapte 
klimaendringer. Dette har igjen påvirket global 
mat- og energiproduksjon. I FNs siste delrapport 
understrekes behovet for umiddelbare og kraf-
tige utslippskutt i alle sektorer om den globale 
oppvarmingen skal reduseres. Det internasjonale 
energibyrået (IEA) publiserte i 2021 et veikart 
mot nullutslipp innen 2050, som viser hvilke 
radikale tiltak som må til.
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https://e24.no/olje-og-energi/i/9zlrBw/finland-vil-gi-10-milliarder-euro-i-garanti-til-energisektoren?referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.no
https://e24.no/olje-og-energi/i/9zlrBw/finland-vil-gi-10-milliarder-euro-i-garanti-til-energisektoren?referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.no
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/okonomiske-analyser/okonomiske-analyser-3-2022/_/attachment/inline/c6bfab95-ff77-4af2-b553-72214d7fe4d7:9c66ed46944074e630ba748dc4ad6a058f7043a5/OA2022-3.pdf
https://forskning.no/kina-klima-ntb/klimaforsker-om-torke-pa-flere-kontinenter-er-blitt-skremt/2071888
https://www.tv2.no/nyheter/utenriks/kaller-skadene-for-et-klimablodbad/15091181/
https://earthobservatory.nasa.gov/images/149685/flooding-in-eastern-australia
https://afrika.no/artikkel/2022/07/05/er-torken-i-ost-afrika-den-verste-i-nyere-historie-og-er-det-verre-i-vente
https://www.fn.no/nyheter/fns-klimarapport-en-alarm-for-menneskeheten
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
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Frem til nå har utslippene har vært svært ulikt 
fordelt, der de 10 prosent rikeste husholdningene 
har stått for opp mot 45 prosent av de forbruks- 
baserte utslippene globalt. 

Det positive som har skjedd de siste ti årene, er 
at kostnadene på mange lavutslippsteknologier 
har falt kraftig, noe som vises gjennom økt 
produksjon av solenergi og antall elbiler. Samti-
dig har klimapolitikk og lovverk blitt utviklet, 
og stadig flere nasjoner fastsetter mål om å 
redusere klimagassutslippene. I oktober lanserte 
Biden-administrasjonen sin første nasjonale 
sikkerhetsstrategi, med betydelig større vekt på 
Arktis og klima enn tidligere. Det gjenstår imidler-
tid mye for at målene skal nås, og det haster med 
å gjennomføre effektive tiltak. 

I 2021 var andelen ikke-fossil energi i verden 
23 prosent, som betyr at olje, kull og naturgass 
fortsatt er de dominerende energikildene. Det 
globale forbruket av naturgass har økt jevnt siden 
midten av 1960-årene, og for 2021 utgjorde det 
22,5 prosent av energiforbruket. Om man snevrer 
dette inn til Europa, utgjorde naturgass 25 prosent 
av EUs energimiks i 2021. Hele 40 prosent av 
denne gassen ble importert fra Russland, og den 
kraftige reduksjonen som følge av krigen i Ukraina 
førte til en energikrise. Denne ble forsterket av 
at tørken i sommer reduserte produksjonen av 
både vann- og kjernekraft, sistnevnte på grunn av 
mangel på kjølevann. Disse eksemplene viser med 
all tydelighet hvor sårbare energisystemene kan 
være. Selv om det ikke pågikk leveranser gjennom 
gassledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen, 
førte de antatte sabotasjene i september til økt 
oppmerksomhet rundt sikkerheten rundt kritisk 
infrastruktur. Gassprisene steg kraftig gjennom 
året, og når øvrig kraftproduksjon var svekket, 
bidro det til høye strømpriser i Europa. 

EUs plan for å øke produksjonen av fornybar kraft 
(RePowerEU) har til hensikt å akselerere omstil-
lingen av energiproduksjonen og vil også bidra til 
reduserte klimagassutslipp. Det er imidlertid en 
krevende situasjon å stå i, da både husholdninger 
og næringslivet sliter som følge av de høye 
strømprisene. Energimangel har for eksempel 
ført til at planlagt utfasing av kullkraftproduksjon 
er skjøvet ut i tid, og at det investeres mer i mottaks-
anlegg for naturgass. Dette har også gitt noe høyere 
CO2-utslipp, samtidig som prisen på CO2-kvoter er 

på et høyt nivå. Summen av alle disse negative 
effektene ventes imidlertid å dempes over tid, 
mens omstillingen vil skyte mer fart. 

2.3 Utviklingen og utsiktene for 
Norge

Norge opplever, i likhet med mange andre land, 
at økonomien er preget av høy aktivitet og få 
ledige arbeidskraftressurser. Det kraftige tilbake- 
slaget i 2020 som følge av koronapandemien ble 
raskt innhentet.

Tiden med rekordlave renter er over, og som 
sentralbanker i flere andre land har også Norges 
Bank satt opp styringsrenten og varslet ytterligere 
økninger. Utsikter til strammere finanspolitikk, 
og fortsatt krig i Ukraina har svekket vekstut-
siktene. Høye priser og økte renter reduserer 
kjøpekraften og vil redusere etterspørselen i 
Norge. Dette betyr at den norske økonomien er 
på vei inn i en lavkonjunktur. De siste anslagene 
tilsier en reallønnsnedgang i år og til neste år, og 
økt arbeidsledighet. Norges Bank anslår i sin siste 
prognose en rentetopp ved utgangen av 2023, og 
deretter svakt fallende renter.

I Norge er husholdningenes gjeldsbelastning høy. 
Den høye gjelden i forhold til inntekt og bolig-
verdi er en sårbarhet. Lav rente over lang tid er en 
vesentlig forklaringsfaktor bak boligprisveksten. 
En betydelig vekst i rentenivået kan føre til fall i 
boligprisene. 

Norsk næringsliv er preget av høyt aktivitetsnivå, 
men usikkerheten har økt betydelig. Dette skyldes 
en rekke faktorer, men krigen i Ukraina og svekkede 
vekstutsikter globalt påvirker også norsk økonomi 
sterkt. Rekordhøye energipriser, økte råvare- og 
fraktekostnader har svekket inntjeningen i mange 
bedrifter. Dersom mange husholdninger må redu-
sere sine kjøp av varer og tjenester samtidig, kan det 
få store negative ringvirkninger i økonomien. 

Inflasjonsveksten i Norge er bredt sammensatt, 
med spesielt stor 12-månedersvekst de siste måne-
dene. Det som har hatt størst betydning, er prisvekst 
på matvarer, strøm og drivstoff, og prisene har økt 
for både norske og importerte varer og tjenester. 
Prisveksten ventes å dempes, men det er fortsatt 
knyttet stor usikkerhet til hvordan for eksempel 
strømprisene blir fremover. 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/37350/AddEGR21.pdf
https://www.arctictoday.com/the-arctic-gets-more-attention-in-bidens-first-national-security-strategy/
https://www.arctictoday.com/the-arctic-gets-more-attention-in-bidens-first-national-security-strategy/
https://energiogklima.no/klimavakten/fossilavhengigheten/
https://ec.europa.eu/info/news/focus-global-energy-partners-and-eu-2022-jun-14_en
https://www.tu.no/artikler/sverige-styrket-mistanke-om-sabotasje-etter-gasslekkasjer-i-ostersjoen/522824
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-07/ukraine-invasion-threatens-europe-s-climate-change-goals
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-07/ukraine-invasion-threatens-europe-s-climate-change-goals
https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Pressemeldinger/2022/2022-09-22-rente/
https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Pressemeldinger/2022/2022-09-22-rente/
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/okonomiske-analyser/okonomiske-analyser-3-2022/_/attachment/inline/c6bfab95-ff77-4af2-b553-72214d7fe4d7:9c66ed46944074e630ba748dc4ad6a058f7043a5/OA2022-3.pdf
https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Publikasjoner/Pengepolitisk-rapport-med-vurdering-av-finansiell-stabilitet/2022/ppr-32022/
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/df7b87ab-en/index.html?itemId=/content/publication/df7b87ab-en
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3.1 Geopolitikk og naboskap 

Globale maktforhold har stor betydning for 
Norge som nasjon og for næringslivet nasjonalt, 
regionalt og lokalt. Norske bedrifter handler og 
investerer over hele verden, og det samme gjør 
utenlandske bedrifter i Norge. Det skaper i sin tur 
tilgang på teknologi, kapital og flere arbeidsplasser. 
Den gjensidige økonomiske avhengigheten 
mellom land er med på å skape fred og stabilitet.

Russlands invasjon av Ukraina førte til inter-
nasjonale sanksjoner og videreførte da en 
nedadgående trend med mindre aktivitet mot 
Russland som konsekvens av koronapandemien. 
For befolkningen og næringslivet i Øst-Finnmark 
ble konsekvensene store, og særlig grensekom-
munen Sør-Varanger ble hardt rammet. 

Et lands inntekts- og velferdsmuligheter er i stor 
grad avhengig av ressursene som landet råder 
over. Ressursknapphet har opp gjennom årene 
vært årsaken til mange internasjonale konflikter. 
God tilgang til energi er spesielt viktig, da det er 
en forutsetning for vekst og velstand. I lang tid 
har fossile brensler vært de viktigste energikil-
dene i store deler av verden. Klimautfordringene 
gjør at kull, olje og gass må i større grad erstattes 
med fornybare energikilder, som vann, vind, sol 
og geotermisk energi.

Som petroleumsprodusent har Norge et stort 
omstillingsbehov. Det samme har Svalbard, som 
i mer enn hundre år har hatt kull som eneste 
energikilde og viktigste næring. Utviklingen av 
energimarkedet i Europa er en påminnelse om at 
energi ikke bare er en handelsvare, men en strate-
gisk vare som kan brukes til å oppnå politiske mål. 

En avhengighet til en hjørnesteinsbedrift, et 
bestemt marked eller en energiressurs er sårbart 
og kan skape utfordringer når verden endrer seg. 

Dette er situasjonen for mange lokalsamfunn 
rundt om i landet, og også for Svalbard og Sør- 
Varanger. Siden tidlig på 1900-tallet har begge 
drevet gruvedrift med henholdsvis kull og jern-
malm som bærende naturressurs. I tillegg har de 
det til felles at de er viktige strategiske områder 
for Norge. Det gir alene en sterk motivasjon til å 
opprettholde bosettingen.

Sør-Varangers forhold 
til vår nabo i øst

De siste tiårene har Sør-Varanger utviklet et 
bredt samarbeid med befolkning og næringsliv 
i Russland, men aktiviteten har gått kraftig ned 
de siste tre årene. Dette kan illustreres gjennom 
antallet grensepasseringer, næringsaktivitet og 
prosjekter støttet av Barentssekretariatet. 

Landsdelen i et 
internasjonalt perspektiv
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Bakgrunn for Barentssamarbeidet 
og Barentssekretariatet

Oppløsningen av Sovjetunionen i 

begynnelsen av 1990-årene ga ny giv 

til samarbeid med vår nabo i øst. På 

politisk plan ble Barentssamarbeidet 

etablert. Bak samarbeidet står Russ-

land, Norge, Sverige og Finland, og det 

overordnede målet er å sikre fred og 

stabilitet i nordområdene. 

I kjølvannet av dette arbeidet ble 

Barentssekretariatet etablert. Primær-

oppgaven til sekretariatet har vært å 

legge til rette for folk-til-folk-samar-

beid på tvers av landegrensene. I tillegg 

førte en åpnere grense til at mange 

bedrifter i Øst-Finnmark vendte seg 

østover, samtidig som mange russere 

bosatte seg på norsk side av grensen.
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Det var pandemien som først ga en svekkelse av 
det norsk-russiske samarbeidet, en situasjon som 
ble forverret av Russlands invasjon av Ukraina. 
Den negative trenden kommer på toppen av at 
kommunens hjørnesteinsbedrift, Sydvaranger 
Gruve, gikk konkurs i 2015 som følge av lave jern-
malm-priser over lang tid. Med nedleggelsen gikk 
mer enn 400 arbeidsplasser tapt i kommunen. 

300.000 færre grensepasseringer

I 2013 hadde den norsk-russiske grensen ved 
Storskog 320.000 passeringer. Fra 2014 gikk 

antallet passeringer ned. Årsaken til nedgangen 
var Russlands annektering av Krim, med påføl-
gende vestlige sanksjoner.

I 2020 førte pandemien til at grensen i praksis 
ble stengt. Fra 2019 til 2020 falt antall passe-
ringer med 77 prosent, og grensetrafikken gikk 
ytterligere ned i 2021. Det siste året har trafikken 
tatt seg litt opp, og den har økt noe mot slutten 
av september. Bakgrunnen er Kremls beslutning 
om at 300.000 personer i reservestyrkene skal 
mobiliseres til krigen i Ukraina, som har utløst 
masseflukt blant russiske menn.

En tredjedel av omsetning fra 
russisk marked

En kartlegging utarbeidet av Kirkenes Nærings-
hage og Orinor i 2021 på oppdrag fra Norges 
generalkonsulat i Murmansk viser at den åpne 
grensen til Russland har gitt økt omsetning og 
mange arbeidsplasser i Sør-Varanger. 

Kartleggingen, som omfattet 73 utvalgte bedrifter 
og offentlige virksomheter, viste at det grense- 
nære forholdet til Russland sto for én tredjedel 

av all omsetning i disse virksomhetene. Dette 
tilsvarer 590 millioner kroner årlig, og mer enn 
40 prosent av sysselsettingen i virksomhetene. 

Ringvirkningene kommer som følge av russisk 
handel i butikker og av næringslivets og havnenes 
salg av varer og tjenester til russiske forretnings-
forbindelser, der særlig maritim sektor har nytt 
godt av nærheten til Russland. Blant sistnevnte 
inngår det lokale skipsverftet i byen. I tillegg er 
flere offentlige tjenestetilbud, og utdanning og 
forskning knyttet til aktiviteten mot Russland. Blant 
sistnevnte er politiet, tollvesenet og Mattilsynet. 
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https://sorvarangerutvikling.no/wp-content/uploads/2018/03/20180205-Omstillingsplan-2018-2022.pdf
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/flere-russiske-menn-rommer-fra-russland-via-grensa-pa-storskog-i-finnmark-i-norge-1.16117113
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/flere-russiske-menn-rommer-fra-russland-via-grensa-pa-storskog-i-finnmark-i-norge-1.16117113
https://forsvaretsforum.no/eu-flyktninger-russland/eu-jobber-med-plan-for-russere-pa-flukt/286176
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Mens russiske borgere la fra seg rundt 50 millio-
ner kroner i butikkene i Sør-Varanger i 2019, la 
nordmenn igjen 10 millioner kroner i grense- 
butikkene på russisk side. Grensehandelen 
omfatter særlig drivstoff, drikke (med og uten 
alkohol) og matvarer. Eksempler på tjenester 
nordmenn kjøper på russisk side, er frisørtjenester, 
matservering, tannlege og bilvask/bilservice. 

Usikkerheten som er skapt av krigen i Ukraina 
og påfølgende sanksjoner, gjorde at Stortinget i 
mai vedtok en krisepakke for næringslivet i Øst- 
Finnmark. Pakken inneholdt blant annet tiltak 
som skulle bidra til å utvikle og omstille nærings-
livet i den grensenære regionen, men er i svært 
liten grad benyttet. 

Hva nå, Sør-Varanger?

Siden nedleggelsen av Sydvaranger Gruve har 
befolkningen gått gradvis ned. De siste to årene 
har kommunen fått 178 færre innbyggere, en 
reduksjon på 2,5 prosent. 

I 2015 fikk Sør-Varanger status som omstillings-
kommune. I kjølvannet av dette utarbeidet 
kommunen en omstillingsplan, som i 2022 er 
revidert for tredje gang. I denne heter det at «Den 
største utfordringen som eksisterer i Nord-Norge 
og Sør-Varanger er kampen om arbeidstakere og 
demografisk utvikling». Gjennom blant annet 
nettverk, innovasjon, kompetanse og entrepre-
nørskap skal kommunen styrke næringslivet, og 
målet er å utvikle og sikre 300 arbeidsplasser. 
Mye tyder også på at deler av næringslivet må 
finne seg nye kunder og markeder fremover, 
samtidig som en rekke offentlige aktører må 

vende blikket mot nye samarbeidspartnere. Det vil 
kreve stor omstillingsevne hos alle involverte parter. 

LANDSDELEN I INTERNASJONALT PERSPEKTIV

Barentssekretariatet gir prosjektstøtte til 

en rekke ulike områder. De ti siste årene 

har den største andelen falt inn under 

kultur-, idrett- eller kompetanseprosjekter. 

Blant prosjektene er Barents Summer 

Games, som i år samlet 1.000 ungdom-

mer i Tromsø i september. 

De ti siste årene har antallet prosjekter 

finansiert av Barentssekretariatet blitt 

færre, samtidig som de har økt i omfang. 

Det er Finnmark som har flest prosjekter 

og størst bevilgninger, dernest kommer 

Troms og så Nordland. Totalsummen for 

prosjektene er i over- og/eller underkant av 

25 millioner kroner per år. 

Siden etableringen i 1993 har det vært et 

absolutt krav om russisk deltakelse for 

alle prosjekter som Barentssekretariatet 

støtter. Sanksjonene mot Russland inne-

bærer begrensninger knyttet til hvilke 

prosjekter sekretariatet kan støtte, og de 

kan nå bare rette seg mot privatpersoner. 

I praksis viser disse prosjektene seg likevel 

vanskelige å gjennomføre, da Russland er 

utestengt fra det internasjonale bank-

samarbeidet og det av den grunn ikke er 

mulig å overføre penger til landet.

Fraviker kravet om russisk 
deltakelse i prosjekter

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/krisepengene-skulle-redde-bedrifter-i-ost-finnmark-som-mistet-kunder-fra-russland_-men-er-ikke-brukt-1.16103358
https://sorvarangerutvikling.no/wp-content/uploads/2022/08/Handlingsplan-2022.pdf
https://barents.no/nb/det-blir-barents-summer-games-i-tromso-til-hosten
https://barents.no/nb/det-blir-barents-summer-games-i-tromso-til-hosten
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Svalbards behov for omstilling

Siden 1925 har Svalbard vært under norsk suvere-
nitet. Det er derfor Norge som gir og håndhever 
lover og regler for øysamfunnet. Svalbardtraktaten 
fra 1920 gir til sammen 42 stater lik rett til å drive 
jakt, fiske og visse former for næringsvirksomhet 
på øygruppen og i territorialfarvannet. 
 
Gruvedrift er én av næringsvirksomhetene 
statene kan drive med, men i praksis er det bare 
Norge og Russland som har benyttet seg av 
denne muligheten. De norske kullselskapene 
Store Norske Spitsbergen Kullkompani og Kings 
Bay Kull Compani ble etablert i 1916 med drift i 
henholdsvis Longyearbyen og Ny-Ålesund. Det 

statseide sovjetiske selskapet Trust Arktikugol 
etablerte på sin side kulldrift i Barentsburg og 
Pyramiden i begynnelsen av 1930-årene. 

Store Norske planlegger å legge ned all kulldrift 
på Svalbard. Deretter vil det bare være russiske 
Arktikugol som driver gruvedrift på Svalbard. 
Kulldrift på Svalbard har vært viktig langt inn i 
dette århundret. I 2007 var nesten 400 personer 
ansatt i gruvedriften, i 2019 gjaldt det i underkant 
av 100 personer. I dag er sysselsettingen høyest 
i bygg- og anleggssektoren og innenfor over-
natting og servering. De siste ti årene har den 
samlede sysselsettingen på Svalbard gått ned 
med 5 prosent. 

Kull har ikke bare skapt arbeidsplasser på Sval-
bard, men den er også den eneste energikilden 
på øysamfunnet. Longyearbyen lokalstyre eier og 
drifter det eksisterende energisystemet i Long-
yearbyen og er dermed ansvarlig for å forsyne 
lokalsamfunnet med fjernvarme og strøm. At 
Longyearbyen ikke er knyttet sammen med 
andre energisystem, gjør at forsyningssikkerheten 
er spesielt viktig.

I Svalbard-budsjettet for 2022 heter det at 
kullkraftverket i Longyearbyen skal fases ut til 
fordel for et nytt kraftvarmeverk, med gradvis 
og forsvarlig innfasing av fornybar energi. En 
konkret energiplan skal utarbeides i løpet av 
2022. Målet er også at Longyearbyen skal være 
et utstillingsvindu for et grønt skifte. Sol, vind og 
geotermisk energi er ventet å være de mest aktu-
elle energiformene i fremtiden, og det vurderes 
også energisamarbeid med fastlandet. 
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https://www.lokalstyre.no/energiomstilling.509607.no.html
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Høy etterspørsel og prisvekst for kull førte 
imidlertid til at Store Norske bestemte seg for å 
videreføre kullkraftverket i opptil to år til. Omstil-
lingen vil gi betydelig reduksjon i CO2-utslipp, og 
målet er at utslippene innen 2030 skal reduseres 
med minst 80 prosent i forhold til 2018-nivå. 

Parallelt ser Store Norske på nye forretnings- 
områder og nye fremtidsrettede arbeidsplasser 
på Svalbard. Satsningsområdene er eiendoms-
forvaltning (bolig- og næringseiendom, logistikk 
(til- og fra Svalbard, på Svalbard og i Arktis) og 
energiomstilling. På denne måten vil også Store 
Norske være en viktig aktør i omstillingen fra  
fossilt brensel til fornybar energi. 

3.2 Sektorene som står for 
landsdelens klimagassutslipp

Næringsstrukturen i landsdelen med betydelig 
industri og petroleumsvirksomhet gir store 
utslipp i form av klimagasser. I tillegg gir spredt 
befolkning og eksportorienterte næringer vesent-
lige utslipp som følge av at transportbehovet er stort. 

For å sammenligne utslipp på tvers av sektorer 
benyttes det CO2-ekvialenter som felles enhet. 

LANDSDELEN I INTERNASJONALT PERSPEKTIV

Klimagassutslipp er ikke bare CO2 

(karbondioksid), men mange ulike gasser. 

De forskjellige gassene har ulik effekt 

på klimaet. Ett tonn lystgass (N2O) har 

for eksempel 298 ganger så stor effekt 

på klimaet som ett tonn CO2. For å få 

sammenlignbare tall i klimagassregn-

skap bruker man GWP-verdien (Global 

Warming Potential) på de ulike gassene 

og regner om til tilsvarende mengde CO2.

GWP-verdien er et mål på de ulike 

drivhusgassenes effekt når det gjelder 

global oppvarming. GWP-verdien for en 

gass defineres som den akkumulerte 

påvirkningen på drivhuseffekten fra ett 

tonn utslipp av gassen, sammenlignet 

med ett tonn utslipp av CO2. Ved hjelp 

av GWP-verdiene blir utslippene av ulike 

klimagasser omregnet til CO2-ekvivalen-

ter.

Hva er klimagassutslipp og CO2-ekvivalenter?

Det fullstendige bildet

De totale utslippene fra landsdelen var på 6  
millioner tonn CO2-ekvialenter i 2020. Da 
inkluderes også utslipp fra offshore petroleums- 
installasjoner for å gi et mest mulig komplett 
bilde. Utslippene var en god del lavere enn de tre 
foregående årene, der nivåene var mellom 6,5 og 
6,7 millioner tonn. 

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/krigen-i-ukraina-har-sendt-kullprisene-i-vaeret.-na-forlenges-driften-av-gruve-7-pa-svalbard-1.16031721
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/krigen-i-ukraina-har-sendt-kullprisene-i-vaeret.-na-forlenges-driften-av-gruve-7-pa-svalbard-1.16031721
https://www.lokalstyre.no/energiomstilling.509607.no.html
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Et fåtall industrianlegg står for en 
stor andel av landsdelens utslipp

Industrien i landsdelen hadde utslipp til luft på 
om lag 2,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 
2020, om lag 20 prosent av de nasjonale utslippene 
fra industrien. Industrien var også den største 
sektoren i landsdelen målt i utslipp, med om lag 
43 prosent av totalen i 2020.

I 2020 ble produksjonen ved Hammerfest LNG 
stanset etter en brann på anlegget i september, 
noe som reduserte utslippene i landsdelen. Av 
andre store utslippskilder i industrien finner man 
smelteverkene Alcoa Mosjøen, Elkem Rana og 
Salten, og Finnfjord. 

Det er laget en egen sak på KBNN om utslipp fra 
landindustrien. 

https://www.kbnn.no/artikkel/klarer-industrien-a-kutte-utslippene
https://www.kbnn.no/artikkel/klarer-industrien-a-kutte-utslippene
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Venter utslippsreduksjon i 
sjøfarten

Den nest største utslippssektoren etter industrien 
var sjøfarten, med 1 million tonn CO2-ekvivalenter 
i 2020. Passasjertransporten (ferger, hurtigbåter 
og cruiseskip) var den største kilden til utslipp 
innen sjøfart. Om noen år ventes det en effekt 
av at offentlig sektor i større grad etterspør lav- og 
nullutslippsløsninger for passasjertransport til sjøs. 

Ved mange havner i landsdelen bygges det nå ut 
infrastruktur for landstrøm til fartøy. Kystverket 
har laget en oversikt over havner som tilbyr alter-
native drivstoff for skipsfarten. For å redusere 
utslipp fra landsdelen er det viktig at man får mer 
av fiskeflåten over på mer klimavennlige løsnin-
ger. Så langt har det i hovedsak vært de største 
fiskefartøyene som har gått over til batterihybride 
løsninger, men gjennom kompensasjonsord-
ningen for CO2-avgift forventer myndighetene 
at overgangen til mer klimavennlig drift vil gå 
raskere.

Elektrifisering gir lavere utslipp 
fra offshorefelt

Offshore petroleumsaktivitet sto for rundt 
15 prosent av utslippene fra landsdelen. Goliat 
er en av installasjonene på norsk sokkel som 
har lavest utslipp. Dette er samtidig den eneste 
installasjonen i landsdelen som er elektrifisert. 
Produksjonsskipene Norne og Skarv sto for de 
største utslippene, fulgt av den langt nyere platt-
formen Aasta Hansteen.

Den kommende Wisting-plattformen i Barents-
havet er også planlagt med strøm fra land. 

Størst reduksjon i utslipp 
onshore

Offshoreaktiviteten omfatter offshore petrol- 
eumsfelt og sjøfart, mens onshore inkluderer 
all landbasert virksomhet inklusiv luftfart. Som 
nevnt tidligere henger utviklingen i stor grad 
sammen med aktiviteten i næringslivet, og mye 
av utslippsreduksjonen i 2020 kan forklares med 
virkninger av pandemien (hvor virksomheter 
stengte ned produksjonen, eller som en effekt 
av redusert reisevirksomhet) og brannen og 
påfølgende nedstengning av Hammerfest LNG. 
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https://lavutslipp.kystverket.no/
https://www.tu.no/artikler/en-kvart-milliard-skal-lette-overgangen-til-mer-klimavennlig-teknologi-i-fiskeflaten/504522?key=cBPUYAfq
https://www.tu.no/artikler/en-kvart-milliard-skal-lette-overgangen-til-mer-klimavennlig-teknologi-i-fiskeflaten/504522?key=cBPUYAfq
https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak/?type=A&id=7508
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Ser man på perioden frem til 2020 har det vært en 
svak positiv utvikling i form av reduserte utslipp 
onshore. Mye av reduksjonen er det industrien 
som har stått for. Redusert bruk av fyringsolje 
og økt andel elbiler har også hatt en positiv effekt 
på utslippstallene. Det er også mindre utslipp fra 
avfallsdeponier. Sistnevnte skyldes myndighetenes 
krav til oppsamling av metangass.

Lønner seg å redusere utslipp

Mesteparten av utslippene fra olje- og gassutvin-
ning, industrien og luftfarten er kvotepliktige, det 
vil si at de omfattes av EUs kvotesystem (EU ETS). 
Disse kvotene har blitt kostbare og forventes å 
øke ytterligere i pris i årene som kommer. Prisøk-
ningen forklares med at EU reduserer mengden 
kvoter med 2,2 prosent årlig. Nå foreslår EU å 
øke den årlige reduksjonen til 4,2 prosent. Med 
færre kvoter vil det bli dyrere for en virksomhet 
å slippe ut klimagasser. Det vil derfor lønne seg 
mer å redusere utslipp.

Mange kvotepliktige bedrifter i industrien får 
tildelt en del CO2-kvoter gratis, slik at de ikke skal 
risikere å tape mot konkurrenter som holder til i 
områder hvor de slipper å betale for utslippene 
sine. Utslipp utover dette må bedriftene kjøpe 
kvoter for. Av de kvotepliktige utslippene i 2020 
hadde industrien fått tildelt kvoter som utgjorde 

om lag 70 prosent av dem. De fleste virksomhe-
tene hadde dermed utslipp som var høyere enn 
tildelte kvoter. Unntakene var Norcem Kjøpsvik 
og Yara Glomfjord, som begge hadde lavere 
utslipp enn tildelte kvoter. 

Eksempelvis hadde Finnfjord kvotepliktige 
utslipp på 288.000 tonn CO2-ekvivalenter i 
2021, mens de var tildelt kvoter på 208.000 tonn. 
Differansen på 80.000 tonn måtte de kjøpe 
klimakvoter for. Dersom Finnfjord hadde kjøpt 
kvotene til gjennomsnittsprisen i 2021 (rundt 
55 euro per tonn), utgjorde dette over 40 millioner 
kroner. 

Oljebransjen betaler både CO2-kvotepriser 
og en særnorsk CO2-avgift. Per i dag er disse 
til sammen på rundt 1.100 kroner tonnet. 
Utslippene fra de fire offshoreinstallasjonene i 
landsdelen hadde dermed en kostnad på over 
700 millioner kroner i 2021. 

Prisen på utslipp av CO2 har økt kraftig de siste 
årene. Ved inngangen til 2021 var prisen like 
under 35 euro per tonn, mens den var nærmere 
90 euro mot slutten samme år. I 2022 var det 
store svingninger i prisen. Litt ut i oktober hand-
les en kvote igjen for under 70 euro, men for å få 
ned utslippene forventes det på sikt høyere priser.
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EUs kvotemarked: Pris per utslippskvote som skal 
til oppgjør neste desember (euro)

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimatiltak/klimatiltak-for-ikke-kvotepliktige-utslipp-mot-2030/f-gasser/okt-uttak-av-metan-fra-avfallsdeponi/
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2022/mai-2022/klimagassutslippene-i-norge-gikk-ned-i-2021/
https://www.norskpetroleum.no/miljo-og-teknologi/utslipp-til-luft/
https://cleanenergynews.ihsmarkit.com/research-analysis/recordhigh-price-forecasts-across-global-carbon-markets-and-st.html
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3.3 Varestrømmer og 
viktige markeder

De siste årene har det vært store forstyrrelser 
i verdenshandelen. Det har vært knapphet på 
ulike råvarer, høye fraktkostnader og begrensede 
fraktmuligheter. Sanksjoner mot Russland som 
følge av krigen i Ukraina har forsterket dette 
ytterligere. Nord-Norge er en eksportorientert 
landsdel, og i likhet med resten av landet er vi 
i liten grad selvforsynte, og helt avhengige av 
import. 

I hovedsak vareeksport 
fra landsdelen

Totalt ble det eksportert varer og tjenester fra 
landsdelen for 67,7 milliarder kroner i 2021. 
Eksport av varer utgjorde 58,7 milliarder av 
totalen. Det resterende var tjenester. 

Blant de store vareeksportørene er det svært 
mange selskaper innen sjømatnæringen, og i 
tillegg kommer alle smelteverkene i landsdelen 
(Elkem Rana og Salten, Glencore Manganese, 

Alcoa Norway og Finnfjord). Yara Glomfjord er en 
stor eksportør av kunstgjødsel, og Rana Gruber 
av jernmalm. I tillegg er det en rekke varepro-
duserende eksportører som Barel (elektronikk), 
Nexans Rognan (telekommunikasjon) og Mack 
(drikkevarer). Vareeksporten fra Nord-Norge 
utgjorde nærmere 11 prosent av den nasjonale.

Import består hovedsakelig av uten-

landskproduserte varer som føres inn 

til Norge. Dette kan også inkludere 

reimport av opprinnelige norskpro-

duserte varer og bearbeidede varer. 

Handelen med varer er basert på 

fysiske varebevegelser over lande-

grensene. Skip og oljeplattformer er 

holdt utenfor importtallene.

Eksport består av innenlandskprodu-

serte varer som sendes ut av Norge. 

Her inkluderes også reeksport av 

opprinnelig utenlandskproduserte 

varer og bearbeidede varer.

Hva inngår i import og eksport?

Eksport av varer og tjenester fra landsdelen (2021)

n Varer n Tjenester

13 %

87 %
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Tjenesteeksportørene er i stor grad knyttet 
til samferdsel og varetransport. Det er i liten 
grad fartøyer i utenriks sjøfart med kontorer i 
landsdelen, men Eimskip er ett unntak. Den 
største eksportøren av tjenester fra landsdelen er 
Kongsberg Satellite Services i Tromsø. De store 
tjenesteeksportørene i Norge finner man i all 
hovedsak i og rundt Oslo, og landsdelen utgjorde 
bare 2,5 prosent av den nasjonale eksporten av 
tjenester. 

Sjømat forklarer nesten all vekst 
i vareeksporten

På ti år har vareeksporten fra Nord-Norge mer 
enn doblet seg, til nesten 59 milliarder kroner. 
Det er sjømateksporten som har stått for nesten 
hele veksten. I 2012 utgjorde sjømateksporten litt 
under halvparten av verdien av vareeksporten fra 
landsdelen, i 2021 utgjorde den 2/3. Kombinasjo-
nen av økt produksjonsvolum og sterk prisvekst 
for laks forklarer mye av utviklingen.

Dersom man hadde tatt med eksport fra 
petroleumsinstallasjonene på sokkelen utenfor 
landsdelen, hadde vareeksporten vært over 
100 milliarder kroner høyere i 2021, til tross for 
at Hammerfest LNG var nedstengt hele året på 
grunn av nødvendige reparasjoner etter brannen 
i 2020. 

Utvikling i vareeksporten fra Nord-Norge (mill. kr)
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Ved krigens utbrudd i Ukraina, og påfølgende 
sanksjoner mot Russland var det mange som 
var spente på hva dette ville få å si for eksporten 

til Russland. Faktisk var 23 land i Europa større 
direktemottakere av eksport fra landsdelen enn 
Russland, deriblant Ukraina. 

Mest til Europa

Hele 70 prosent av vareeksporten gikk til Europa 
i 2021, hvor Polen og Nederland var de største 
mottakerlandene. Dette forklares med at mye av 
sjømateksporten går til disse landene for videre-

foredling, før produktene selges videre til andre 
land igjen. Dette var de viktigste eksportlandene 
i Europa også før pandemien (2019). Verdien for 
Nederland trekkes også opp av at mye av metall-
eksporten er innom de store havnene i landet før 
videre eksport. 

Markeder for vareeksporten (2021)

n Europa utenom Norge n Asia n Amerika

n Afrika n Oseania og polare områder
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Mottakerland for vareeksport til Europa (2021)
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Importen av varer er like stor i 
verdi som all eksport

Det finnes ikke fylkesfordelte tall på import til 
fylker. I forbindelse med årets konjunkturbaro-
meter har disse tallene blitt beregnet for å gi 
et bilde på omfang og hvor importen kommer 
fra. Totalt ble det importert varer for litt over 
68 milliarder kroner til landsdelen i 2021. De 
største varegruppene omfattet innsatsfaktorer til 
produksjon og konsumvarer.

Det vil si at importen av varer var like stor som 
samlet eksport av varer og tjenester. Her er tjene-
steimporten holdt utenfor. Tjenesteimporten er 
anslått å være på over 40 milliarder kroner. 

Ser man på importen og eksporten samlet, får 
man et uttrykk for hvilke land som er de viktigste 
handelspartnerne for landsdelen. De fem viktig-
ste landene i 2021 var Kina, Tyskland, Sverige, 
Polen og Nederland. For de tre førstnevnte 

utgjorde importen mer enn eksporten, mens 
det motsatte var tilfellet for Polen og Nederland. 
Eksporten til disse to domineres av sjømat som 
videreforedles.

3.4 Arbeidsinnvandring viktig for 
vekst og verdiskaping

Arbeidsinnvandring bidrar med nødvendig kapa-
sitet og kompetanse til både privat og offentlig 
sektor i landsdelen. Særlig siden utvidelsen av 
EU i 2004 har arbeidsinnvandring vært viktig for 
å sikre vekst og verdiskaping. Hvordan har utvik-
lingen vært i Nord-Norge, og i hvilke sektorer 
jobber det flest arbeidsinnvandrere?

Arbeidsinnvandrere sto for majoriteten av netto 
sysselsettingsvekst i Nord-Norge i perioden 
2016 til 2021. Noe av veksten kan skyldes at flere 
allerede bosatte innvandrere kom i jobb, men 
arbeidsinnvandringen har størst betydning.

LANDSDELEN I INTERNASJONALT PERSPEKTIV

Endring i sysselsatte (15-74 år) Nord-Norge, 
per 4. kvartal sammenlignet med året før
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Frem til 2014 økte arbeidsinnvandringen til 
landsdelen, og så ble trenden nedadgående. 
Oljekrisen i 2014, stadig bedre arbeidsmarkeder 
i en del av de østeuropeiske landene og mindre 
skjevhet i inntektsfordelingen i Norge sammen-

lignet med opprinnelseslandet kan forklare 
utviklingen. Til tross for at arbeidsinnvandringen 
minket, utgjorde den en betydelig andel av all 
innvandring til Nord-Norge, og betydningen har 
økt siden 2016.

Basert på sist tilgjengelige data (2019) var det flest innvandrere 
sysselsatt i helsesektoren, som i resten av Norge. 

Arbeidsinnvandring som andel av alle innvandringsgrunner (Nord-Norge) 

n Nordland n Troms n Finnmark

Andel sysselsatte innvandrere (2019)

Overnatting
og servering

Forretnings-
messig

tjenesteyting

Industri Bygge-
og anleggs-
virksomhet

Helse-
tjenester

Undervisning Varehandel Transport
og lagring

n Nord-Norge n Resten av Norge
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Ser man på innvandreres andel av den enkelte 
nærings sysselsatte, og dermed betydningen i 
de ulike næringene, så er sysselsettingsandelen 
for innvandrere høyest innen overnatting og 
servering samt forretningsmessig tjenesteyting. 
Nivåene er jevnt over lavere i Nord-Norge, med 
unntak av industrien. Dette skyldes i stor grad at 
fiskeindustrien og oppdrettsnæringen benytter 
utenlandsk arbeidskraft. Det er også verdt å 
merke seg at både bygge- og transportnæringen 
i Nord-Norge har lavere andel innvandrere enn 
resten av landet.

Forutsatt at landbakgrunnen er likt fordelt i hele 
landet, er det flest arbeidstakere fra EU-land 
i Nord- og Mellom-Europa i industrien. Det 
er samme gruppe som dominerer bygge- og 
anleggsvirksomheter og forretningsmessig 
tjenesteyting. Sistnevnte inkluderer utleie av 
arbeidskraft. I helsesektoren er det flest fra Asia. 
Sektoren inkluderer alt fra ansatte på sykehus og 
i omsorgstjenester.

Data fra Aa-registeret har vært 

benyttet for å vise innvandrernes 

betydning fordelt på næringsgruppe. 

Innvandrere i denne sammenheng 

er personer som er født i utlandet 

av to utenlandsfødte foreldre og fire 

utenlandsfødte besteforeldre. Innvan-

drere har på et tidspunkt innvandret 

til Norge. 

Dataene inkluderer ikke innvandrere 

som er på korttidsopphold, dvs. 

mindre enn seks måneder. Mange 

lønnstakere på korttidsopphold har 

intensjoner om kortere opphold i 

Norge, og det er også nærliggende 

å anta at deres tilknytning til det 

norske arbeidsmarkedet er svakere 

enn for arbeidsinnvandrerne. Mange 

av de på korttidsopphold som jobber, 

kan knyttes til sesongarbeid i bygge- 

og anleggsnæringen og utleie av 

arbeidskraft. I 2019 utgjorde det litt 

over 8.000 personer i Nord-Norge 

(per fjerde kvartal), men falt til noe 

under 7.000 i både 2020 og 2021.

Om dataene:
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Levekår i 
Nord-Norge 4

Konjunkturbarometer for 
Nord-Norge 2022



4.1 Det gode liv i nord?

God livskvalitet brukes som mål på samfunns-
utviklingen i tillegg til bruttonasjonalproduktet, 
og inngår også i ett av FNs bærekraftsmål. Det 
bidrar til et helsefremmende, rettferdig og inklu-
derende samfunn. Livskvalitet bygges i stor grad 
der folk lever livet sitt – i familien, i barnehage og 
skole, på jobben og i nærmiljøet. For å påvirke 
faktorer på disse arenaene er det nødvendig med 
innsats også på andre arenaer enn i helsesektoren.

Livskvalitet kan deles i en subjektiv og objektiv 
del. Den subjektive livskvaliteten handler om 
forhold som hvor fornøyd man er med livet, 
ensomhet og glede, mestring og mening. Den 
objektive livskvaliteten handler i større grad 
om tilhørighet og tillit. Psykisk og fysisk helse er 
også sentrale sider av den objektive livskvaliteten. 
Den psykiske og fysiske helsen i landsdelen har 
fått mye oppmerksomhet i tidligere konjunktur-
barometer, og da gjerne benevnt som folkehelse. 

Gjennom Barometer 2022X har også den fysiske 
og psykiske helsen til de unge i landsdelen blitt 
kartlagt. 

Hvor fornøyde er vi med livet?

Livskvaliteten i Norge er god sammenlignet med 
mange andre land, og mellom fylkene er det 
også lite som skiller. Tall fra SSB viser at andelen 
som rapporterte om lav tilfredshet med livet, var 
noe lavere i Nord-Norge enn nasjonalt i 2021. 
Tilsvarende var det noen flere som fortalte om 
høy tilfredshet, mens andelen som var middels 
fornøyd var lik. Samtidig er det verdt å bemerke 
at andelen som har lav tilfredshet med livet har 
økt, samtidig som de med høy tilfredshet ble 
færre (fra 2020 til 2021 i landsdelen). Den samme 
utviklingen så man nasjonalt. Konsekvensene 
av koronapandemien og ulike smitteverntiltak i 
ulike deler av landet kan være en mulig forkla-
ring bak endringene. 
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Levekår i Nord-Norge

Opplevelse av tilfredshet med livet

Nord-Norge 2020

Nord-Norge 2021

Hele befolkningen 2020

Hele befolkningen 2021

n Lav tilfredshet med livet n Middels tilfredshet med livet n Høy tilfredshet med livet
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https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/god-helse-og-livskvalitet
https://www.kbnn.no/artikkel/hvordan-har-de-unge-i-nord-norge-det
https://www.kbnn.no/artikkel/folkehelsen-i-nord-norge
https://www.kbnn.no/unginord
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/levekar/artikler/livskvalitet-i-norge-2021
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Stort sett tilfreds med ulike 
livsområder

Befolkningen i Nord-Norge er mest tilfreds med 
hvor de bor, og den fritiden de har til rådighet, og 
minst tilfreds med økonomisk situasjon og fysisk 
helse. Når det gjelder psykisk helse, er andelen 
middels og svært fornøyd større enn andelen 
som er lite fornøyd. 

Svarene til befolkningen i Nord-Norge følger i 
stor grad samme mønster som man ser nasjonalt. 
Det er bare for tilfredshet med stedet man bor, 
at Nord-Norge skiller seg signifikant fra snittet 
for hele Norge. På dette livsområdet forteller 
49 prosent av befolkningen i Nord-Norge at de 
er svært fornøyde, mens snittet for landet er 
52 prosent. Andelen i landsdelen som melder 
at de er lite fornøyde, er høyere enn landsgjen-
nomsnittet (14 mot 11 prosent). Et fellestrekk for 
hele landet er at de som bor på de minst sentrale 
stedene, er minst fornøyd. 

Overvekt av positive følelser
En annen dimensjon av subjektiv livskvalitet 
handler om ulike aspekter av psykologisk 
fungering, for eksempel optimisme, mening, 
engasjement og mestring. 

På disse områdene svarer befolkningen i Nord-
Norge om lag likt som landsgjennomsnittet. Året 
før (2020) skåret landsdelen signifikant dårligere 
når det gjaldt å ha sosiale relasjoner som var 
støttende og givende, og om man trodde man 
ville ha tilfredshet med livet om fem år. Det er 
ikke verdiene for landsdelen som har bedret seg, 
heller at de nasjonale har blitt svakere. 

LEVEKÅR I NORD-NORGE

Den nordnorske befolkningens tilfredshet med ulike livsområder (2021)
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Den siste dimensjonen av subjektiv livskvalitet 
handler om tilstedeværelsen av positive og 
negative følelser. Eksempler på positive følelser 
er glad, engasjert, rolig og avslappet, mens nega-
tive følelser kan være bekymret, nedfor eller trist. 
Hele 80 prosent av befolkningen i Nord-Norge 
har en overvekt av positive følelser, og det er om 
lag som snittet for landet. 

Livskvaliteten er skjevt fordelt
Ser man på de nasjonale tallene, er det en 
gruppe som skiller seg ut med høyest subjektiv 
livskvalitet i 2021: de i høyeste inntektskvartil. 
Det var samme gruppe som skåret høyest også i 
undersøkelsen året før. Par uten barn som er 45 
år og eldre, og personer med høyere utdanning 
har også høy subjektiv livskvalitet. I denne saken 
om folkehelse i Nord-Norge kan man lese at det 
også er en positiv sammenheng mellom inntekts- 
og utdanningsnivå og fysisk og psykisk helse i 
befolkningen. Andre grupper som skårer høyt 
på indikatorer på høy livskvalitet, er yrkesaktive, 
personer i alderen 45–66 år og 67–79 år, og 
pensjonister. 

De som skårer dårligst når det kommer til livs-
kvalitet, tilhører én eller flere av disse gruppene: 
arbeidsledige, laveste inntektskvartil, lav utdan-
ning, nedsatt funksjonsevne eller symptomer på 
psykiske plager, og skeive (personer som oppgir 
at de er homofil, lesbisk, bifil eller har annen 
seksuell identitet).

Er det noe man kan gjøre for å 
bedre livskvaliteten?
FHI trekker frem fem aktiviteter som kan bidra 
til bedre livskvalitet: å knytte bånd, å være fysisk 
aktiv, å være oppmerksom, fortsette å lære og å 
gi/bidra. 

Mennesker som tar del i slike aktiviteter 
regelmessig, har høyere livskvalitet. Samfunnet 
kan også legge til rette for at befolkningen 
kan ta del i slike aktiviteter. En kommune kan 
eksempelvis skape og prioritere møteplasser, 

legge til rette for fysisk aktivitet, tilgjengeliggjøre 
natur- og friluftsarealer, legge opp til rimelige 
læringsaktiviteter og ruste opp frivillig sektor. 

4.2 Frivilligheten står fortsatt 
sterkt

Mulighet til å bidra frivillig styrker opplevelsen 
av å ha verdi, fremmer fellesskap og mening. Det 
å delta som frivillig kan ha stor betydning for å 
forebygge eller redusere isolasjon og ensomhet, 
blant unge så vel som eldre. Frivilligheten  
er dermed viktig for å styrke livskvaliteten  
i landsdelen. 

Verdien av frivillig innsats er blitt viet særlig 
oppmerksomhet gjennom det siste året. I et 
samarbeid mellom Kulturdepartementet og 
Frivillighet Norge har initiativet Frivillighetens 
år 2022 engasjert lag, foreninger, sentraler og 
kommuner til å synliggjøre omfanget av frivillig-
heten i landet. 

LEVEKÅR I NORD-NORGE

Det er Kulturdepartementet som har 

ansvar for frivillig sektor, som noen 

ganger også blir referert til som «den 

tredje sektor» eller sivilsamfunnet. 

Dette tilsier at organisert frivillig 

arbeid verken inngår i offentlig eller 

privat sektor. Sivilsamfunn har blitt 

en betegnelse på frivillig organisering 

og arbeid i alle former, utenom både 

statlig og kommersiell virksomhet.

Frivillig arbeid har ofte en rolle i å 

fylle gapet mellom kommersielle 

tilbud i privat sektor, idealisme, og 

offentlig sektor. Det samme kan sies 

om sosialt entreprenørskap, som er 

et begrep som ofte festes til tjenester 

med en slik funksjon. Det er imidlertid 

mye frivillig arbeid som ikke kan 

knyttes til et organisasjonsnummer 

og registreres i Frivillighetsregisteret, 

og som dermed er vanskelig å måle. 

Hva er frivillighet?

https://www.kbnn.no/artikkel/folkehelsen-i-nord-norge
https://www.kbnn.no/artikkel/folkehelsen-i-nord-norge
https://www.fhi.no/nettpub/hin/samfunn/livskvalitet-i-norge/
https://www.frivillighetnorge.no/
https://frivillighetensar.no
https://frivillighetensar.no
https://snl.no/sivilsamfunn
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/
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8.000 frivillige organisasjoner 
i landsdelen

I Frivillighetsregisteret i Brønnøysund finner 
man statistikk over foreninger, stiftelser og aksje-
selskap som driver frivillig virksomhet som har 
et ideelt formål og ikke deler ut midler til fysiske 
personer. Bare i Nord-Norge er det over 8.000 
registrerte organisasjoner notert i registeret. 

I de nordligste fylkene er det visse typer frivillige 
organisasjoner, for eksempel kultur og rekrea-
sjon og bolig- og lokalmiljø, som er noe sterkere 
representert enn ellers i landet. I førstnevnte 
kategori finnes blant annet de mange idretts- 
lagene. Andelen barne- og ungdomsorganisasjoner 
er noe svakere representert.

Verdt over 7 milliarder 

SSB skrev i en artikkel i desember 2020 at frivillig 
innsats i Norge hadde en verdi på 78 milliarder 
kroner i siste måleperiode. Nordmenns frivillige 
innsats var størst innen kultur og fritid, med over 
50 prosent av de frivillige årsverkene. Bare innenfor 
idrett ble det i løpet av ett år lagt ned frivillige 
timer tilsvarende om lag 35.000 årsverk.

Antar man at frivilligheten er jevnt fordelt i landet, 
blir det lagt ned en frivillig innsats i landsdelen 
som kan verdsettes til over 7 milliarder kroner.

Pandemien ga fall i frivilligheten

Gjennom pandemien var det mange som mistet 
sin tilknytning til frivillige organisasjoner og 
verv fordi aktiviteter måtte settes på pause. 
Dette betyr ikke bare stor mulighet for frafall 
for frivillige bidragsytere, men også en svekket 
rekruttering av nye frivillige over lengre tid.

Tall fra Frivillighetsbarometeret viser at i 2021 var 
andelen av befolkningen som hadde gjort frivillig 
arbeid, lavere enn foregående år for første gang 
på lenge. Fra 2020 til 2021 falt andelen fra 66 til 
55 prosent. Fire av ti frivillige sier at de har blitt 
hindret av pandemien, og oppgir dette som 
grunn for redusert aktivitet.

LEVEKÅR I NORD-NORGE

Frivillige virksomheter. Forhold mellom landsdelens verdi og verdien for landet
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https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/nordmenn-legger-ned-frivillig-innsats-verdt-78-milliarder
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/nordmenn-legger-ned-frivillig-innsats-verdt-78-milliarder
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/Til-nettsiden-Frivillighetsbarometeret-2021.pdf?mtime=20210930124229&focal=none
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Undersøkelser gjennomført blant nordnorske 
lag og foreninger viser at frivilligheten er 
omstillingsdyktig, og at koronakrisen førte til 
innovasjon og nye løsninger. Selv om aktiviteten 
i 2021 var lavere enn tidligere år, forventet de 
fleste at aktiviteten allerede i 2022 ville ta seg opp 
igjen til tidligere nivå. Hele 30 prosent forventet 
at aktiviteten etter pandemien ville være høyere 

enn tidligere, til tross for den sterke reduksjonen 
i utadrettet aktivitet hos foreningene.

Oppdaterte tall fra Frivillighet Norge viser hvor 
mange ganger enkeltpersoner har gjort frivillig 
arbeid de siste 12 månedene. Her fremgår det at 
deltakelsen i Nord-Norge og Trøndelag var noe 
høyere enn landsgjennomsnittet.

Frivillighet har en viktig rolle i lokalsamfunn i 
Nord-Norge. Tidligere ordfører i Båtsfjord og 
leder i Troms og Finnmark idrettskrets, uttrykte 
i et intervju med Nordlys at han var bekymret for 
utviklingen i idretten. Han sa om frafallet at «det 
hjelper ikke med all verdens penger dersom de 
frivillige forsvinner. Vi merker frafallet i idretten. 
Det blir spesielt stort dersom de som skal bidra til 
frivillig aktivitet forsvinner».

Viktig i lokalsamfunn

Nordland har en egen frivillighetsstrategi for 
2020–2024, men har likevel en vei å gå for å 
bedre samarbeidet mellom kommunene og 
den frivillige innsatsen. I 2022 har bare 5 av 41 
kommuner i Nordland en etablert politikk for 
frivillig innsats. Frivillighet Norge skrev 20. juni 

en pressemelding om at et bedre, formalisert 
samarbeid med frivillige er nødvendig for å 
styrke den lokale beredskapen, særlig med tanke 
på mottak og integrering av ukrainske flykninger.

I Nordland er det gjennom Frivillighetens år lagt 
særlig vekt på initiativ som bidrar til integrering 
og fellesskap, for eksempel gjennom hjelp til 
eldre som føler på ensomhet. Her spilles det 
dessuten opp til at Bodø skal bli kulturhovedstad 
i 2024, noe som i seg selv vil være en viktig arena 
for feiring og styrking av frivilligheten i regionen. 

I Troms og Finnmark feires Frivillighetens år 
med flere arrangementer gjennom året. Her er 
fokuset for året større på naturvern og friluftsliv. 
Et viktig signalarrangement er Friluftslivets uke i 
september, som ble feiret over hele landet. 

Deltakelse i frivillig arbeid siste 12 måneder (2022)

Ingen ganger Noen få ganger Ca. en gang
hver tredje måned

Under 5 timer
hver måned

Mellom 5 og 10
timer hver måned

Over 10 timer
hver måned

Vet ikke

n Nord-Norge og Trøndelag n Norge

35 %

30 %

25 %

20 %

10 %

0 %

15 %

5 %

45 %

40 %

https://www.kbnn.no/artikkel/digital-omstilling-og-innovasjon-i-nordnorsk-frivillighet-under-koronakrisen
https://www.kbnn.no/artikkel/hvordan-har-nordnorske-lag-og-foreninger-klart-seg-gjennom-koronakrisen
https://www.frivillighetnorge.no/rapport/frivillighetsbarometeret/frivillighetsbarometer-2022/hvor-ofte-de-siste-12-m%C3%A5nedene-har-du-gjort-frivillig-arbeid/
https://www.nordlys.no/idrettsleder-frykter-konsekvensene-av-frafall-i-frivilligheten/s/5-34-1560601
https://www.nfk.no/_f/p1/i74b43723-20ef-4e61-b456-aef7bc3f4229/frivillighetsstrategi-nordland-2020-2024.pdf
https://www.nrk.no/nordland/meiner-nordland-ma-samarbeide-betre-med-den-frivillige-innsatsen-1.16009082
https://www.nordnorskdebatt.no/vi-feirer-frivillighetens-ar-i-troms/o/5-124-160942
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4.3 De eldre – en nøkkel til økt 
verdiskaping

Store deler av verden står overfor en demografisk 
utvikling med en større andel eldre innbyggere. 
Levealderen har økt, blant annet som følge av 
bedre helse, lengre utdanning og økt velstand. 
Flere av oss må jobbe lenger for å opprettholde 
det velferdsnivået vi har i dag. Inkludering og 
kompetansebygging blant eldre vil være en viktig 
del av utviklingen av næringslivet i årene som 
kommer. 

En eldre befolkning innebærer også betydelige 
utfordringer for offentlige finanser i årene 
fremover. Det taler for at flere bør stå lenger 
i arbeid, for å øke skatteinntektene og trygge 
velferdstjenestene. For livskvaliteten til den 
enkelte kan det også ha stor betydning å bidra 
med meningsfylt arbeid.

Stadig flere seniorer i arbeidslivet

Nasjonalt var 3 prosent av de sysselsatte 67 år 
eller eldre i 2021. De nordnorske fylkene lå 
0,4 prosentpoeng over dette snittet, og andelen 
har økt for hvert år. Mellom 2011 og 2021 ble 
det mer enn 2.000 flere sysselsatte i denne 
aldersgruppen i landsdelen. Av litt under 88.000 
personer i denne gruppen i 2021 var over 8.200 
sysselsatte. 

Bidrar med viktig kapasitet i 
flere næringer

Det er enkelte næringer som skiller seg ut med 
hensyn til en høy andel seniorer (67 år og eldre). 
Innen jordbruk, skogbruk og fiske er så mange 
som hver tiende sysselsatt i denne alderskatego-
rien. Dette er ikke en ny utvikling – næringen har 
over tid hatt en høy andel seniorer. 

I 2011 var 3 prosent av de sysselsatte innen 
transport og lagring seniorer, og andelen økte 
med 3 prosentpoeng til 2021. Utfordringer rundt 
rekruttering kan forklare den høye andelen. 

Størst andel seniorer er det innen helse og 
sosialtjenester, med 2.000 personer. De siste ti 
årene har antallet økt med nærmere 750. Under 
pandemien var det stort behov for ekstra perso-
nell i helsesektoren, og mange eldre bidro med 

verdifull innsats. En helt fersk rapport fra Fafo 
har kartlagt hvorfor seniorer slutter, og hva som 
eventuelt skal til for at flere kan, og vil, fortsette. I 
korte trekk slutter eldre som følge av overgang til 
pensjon, men også ønske om mindre stressende 
og belastende arbeidssituasjon, manglende 
verdsetting og dårlig arbeidsmiljø. Økt grunn-
bemanning og bedre verdsettelse av arbeidet og 
kompetansen til seniorene trekkes frem som de 
viktigste tiltakene for å hindre frafall.

Stor geografisk forskjell i  
gjennomsnittsalderen på  
de ansatte

Gjennomsnittsalderen for de sysselsatte i 
landsdelen varierer mye mellom kommunene. 
Mange av de mest befolkningsrike kommu-
nene i landsdelen har lav gjennomsnittsalder. 
Forsvarskommunen Bardu har imidlertid lavest 
gjennomsnittsalder i 2021, med 39,4 år. I tillegg 
til forsvarskommuner som Bardu og Målselv er 
det også lav gjennomsnittsalder i små kommuner 
med betydelig fiskeindustri som Båtsfjord og 
Skjervøy. 

I motsatt ende av skalaen er Røst, med en 
gjennomsnittsalder på 48,1 år – nærmere 9 år 
høyere enn i Bardu. Alle kommunene med høy 
gjennomsnittsalder blant de sysselsatte preges av 
et næringsliv med betydelig innslag av primær-
næringer. I tillegg til Røst gjelder det Bindal, 
Vega, Beiarn og Værøy.

Bidrar mye til frivilligheten

Det er også mange seniorer og heltidspensjonister 
som bidrar til samfunnet gjennom frivillig 
innsats. Det er beregnet at den samlede formelle 
frivillige innsatsen fra aktive seniorer utgjorde 
15.500 årsverk i Norge i 2019. Antar man at frivil-
ligheten er jevnt fordelt i landet, kan man anslå 
at seniorene i Nord-Norge årlig bidrar med over 
1.500 årsverk. Dette er innsats som skjer gjennom 
organisasjoner eller andre formelle kanaler. I 
tillegg bidrar også seniorene med betydelig 
uformell innsats. 

Ved å engasjere seg i frivillig aktivitet kan aktive 
eldre få økt livskvalitet og samtidig øke sjansen 
for å holde seg mentalt og fysisk friske over 
lengre tid.

https://www.fafo.no/zoo-publikasjoner/seniorer-i-sykehussektoren
https://www.aldersvennlig.no/2022/02/22/ny-rapport-pensjonistenes-innsats-er-verdt-milliarder/
https://www.aldersvennlig.no/2022/02/22/ny-rapport-pensjonistenes-innsats-er-verdt-milliarder/
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Flere eldre med høyere 
utdanning

Befolkningens kompetanse- og utdanningsnivå 
har økt kraftig, noe som også betyr det i frem-
tiden vil være en større andel eldre med høyere 
utdanning. Nasjonalt har antall i arbeidsstyrken 

som er 62 år eller eldre, økt med nærmere 50 
prosent i perioden 2011–2021. Utviklingen var 
langt sterkere enn for de med både videregående- 
og grunnskolenivå. Nå utgjør denne gruppen 
(høyere utdanning) 37 prosent av arbeidsstyrken 
over 62 år, en vekst på nærmere 7 prosentpoeng 
i perioden.

Lengre i jobb = økt verdiskaping

Hvert år er det om lag 3.000 personer i landsdelen 
som trer ut av arbeidslivet og inn i pensjonstil- 
værelse. Tilrettelegging for at disse kunne ha 
jobbet ett år lengre, vil bety en betydelig verdi-
skaping. For å gjøre et enkelt regnestykke: 3.000 
årsverk multiplisert med gjennomsnittlig verdi-
skaping per sysselsatt i landsdelen gir om lag 2,5 
milliarder kroner i økt verdiskaping i året. Selv 
om det ikke er realistisk på kort sikt, synliggjør 
det verdien av å være i jobb og bør være en moti-
vasjon for å legge til rette for lengre deltakelse i 
arbeidslivet for de som kan og vil. 

Kompetanseutvikling er viktig

At mange klarer å stå lenger i jobb er bra for en 
landsdel som har betydelige rekrutteringsutfor-
dringer og aldrende befolkning. Samtidig er det 
viktig at det jobbes med kompetanseutvikling 
gjennom hele yrkeslivet – ikke minst når det 
gjelder digital kompetanse. Høy alder øker sann-
synligheten for å falle utenfor digitalt. Utdan-
ningsinstitusjonene bør i større grad tilrettelegge 
for etter- og videreutdanning av seniorer.

Opplæring og ny kompetanse vil øke sannsynlig- 
heten for at eldre arbeidstakere mestrer kravene 
de møter på arbeidsplassen. Det er også viktig at 
arbeidsgiverne legger til rette for en slik opplæring, 
og at arbeidstakere selv er interessert i å delta. Et 
godt arbeidsmiljø, god tilrettelegging og oppføl-
ging er også viktige faktorer for å holde på eldre 
arbeidstakere.

Utdanningsnivå på arbeidsstyrken i Norge for gruppen 62 år og eldre 
(indeks 2011=100)
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https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/informasjons-og-kommunikasjonsteknologi-ikt/artikler/digital-sarbarhet-hvem-har-hoy-risiko-for-a-falle-utenfor
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2021-2/id2832582/?ch=1
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4.4 Tilgang på kandidater til 
arbeidslivet 

NHOs kompetansebarometer viser at bedriftene 
i Nord-Norge og Nord-Vestlandet har størst grad 
av udekket kompetansebehov. Universitetene 
i landsdelen spiller en svært viktig rolle i å sikre 
god tilgang av høyt kvalifiserte kandidater 
til privat og offentlig næringsliv. Samtidig er 

landsdelen avhengig av at kandidater fra andre 
utdanningsinstitusjoner i Norge og utlandet ser 
muligheter og ønsker å flytte hit. 

Tabellen angir andel NHO-bedrifter som i stor 
eller noen grad har behov for personer med 
høyere utdanning. Behovet nasjonalt er stort, og 
tallene for landsdelen reflekterer det samme høye 
behovet, men også næringsstrukturen vi har. 

Samtidig har offentlig sektor, og særlig helsesek-
toren, et stort og udekket behov for arbeidskraft 
med høyere utdanning. Som vist i Forvent-
ningsbarometeret er det også stor mangel på 
fagarbeidere.

Mange fullfører utdanning i eget 
fylke

Etter studier tar mange arbeid i regionen hvor 
de studerte, og det bidrar til at privat og offentlig 
sektor i regionen får tilgang til kompetanse. Hvor 
mange som blir værende på studiestedet, henger 
sammen med studiestedets sentralitet, muligheter 
for arbeid etter endt utdanning, type utdanning, 
nærhet til oppvekststedet, og individuelle kjenne- 
tegn og personlige preferanser.

For å kunne yte pålagte tjenester til innbyggerne 
er alle norske kommuner avhengige av og trenger 
høy kompetanse. Samtidig går næringslivet i 
mange distriktskommuner godt og etterspør mye 
kvalifisert arbeidskraft. Dette gjør det lettere for 
kandidater å finne jobb på oppvekststedet hvis de 
ønsker å jobbe og bo på samme sted. Lokalisering 

av utdanningsinstitusjoner i byer kan gjøre det 
vanskeligere å rekruttere personer med høyere 
utdanning til ledige stillinger i distriktskom-
muner. Desentralisert høyere utdanning spiller 
dermed en viktig rolle for å sikre god tilgang til 
kandidater utenfor de største byene, særlig innen 
velferdsutdanninger. 

For en rekke utdanningstyper kan det være 
vanskelig å finne relevant jobb i nærhet til 
oppvekststedet etter endt utdanning. Spesia-
liserte jobber og kompetansemiljø er stort sett 
sentrert rundt de største byene i landet, som betyr 
at enkelte må flytte til et større arbeidsmarked for 
å finne jobb som er relevant for utdanningen.

Tall fra SSB viser at en betydelig større andel av 
velferdskandidater (barnehagelærer-, lærer-, 
sykepleier-, sosialarbeider-, psykologi- og 
medisinutdanning) enn kandidater fra andre 
utdanninger fullførte sin utdanning i eget 
fylke og egen landsdel. Dette henger sammen 
med at velferdsutdanninger er en viktig del av 
utdanningstilbudet ved mange høgskoler og 
desentraliserte studiesteder. 
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Doktorgrad Mastergrad Bachelorgrad

Nordland 8 % 39 % 48 %

Troms 7 % 38 % 46 %

Finnmark 3 % 31 % 40 %

Totalt (hele landet) 6 % 36 % 43 %

https://www.nho.no/siteassets/publikasjoner/kompetansebarometeret/nhos-kompetansebarometer-2021---nifurapport2022-3.pdf
https://www.kbnn.no/artikkel/forventnings-barometer-2022-forventninger-i-privat-sektor
https://www.kbnn.no/artikkel/forventnings-barometer-2022-forventninger-i-privat-sektor
https://www.ssb.no/utdanning/hoyere-utdanning/artikler/bosetting-etter-endt-utdanning
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Mer enn seks av ti kandidater på velferdsutdan-
ninger fra Troms fullførte sin utdanning i samme 
fylke som oppvekstfylket. For øvrige utdanninger 
i Troms utgjorde dette like under halvparten. 
Mer begrenset studietilbud i Finnmark gjør at 
flere kandidater må flytte til andre fylker for å få 
gjennomført nødvendige studier.

Kandidater som har studert 
velferdsutdanninger bosetter 
seg i oppvekstfylket

Samtlige av landets fylker beholdt i stor grad sine 
høyt utdannede velferdskandidater. Antall som var 
bosatt på oppvekststedet, falt noe fra to til fem år 
etter utdanning. Det viser også gjennomsnittstall 
for hele landet. Finnmark var det fylket i Norge hvor 
andelen falt mest fra to til fem år etter utdanning.

LEVEKÅR I NORD-NORGE

Andel studenter som fullførte utdanning i samme 
fylke som bosted ved 16 år (studieår 2014/2015)
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For øvrige utdanninger er andelen som har 
samme bosted etter utdanning som oppvekst-
sted, noe lavere enn for velferdskandidater. Også 
for disse utdanningene er det en trend med at 
andelen faller noe når man går fra to til fem år 
etter utdanning. 

Ser man på tall for landsdelen i stedet for enkelt-
fylkene, var det slik at 68 prosent av velferdskan-
didatene som var oppvokst i Nord-Norge, hadde 
studiested i samme landsdel. Snittet for landet 
var 58 prosent. To år etter endt utdanning var 
det 73 prosent av velferdskandidatene som 
vokste opp i Nord-Norge, som også var bosatt i 
nord. Andelen falt til 71 prosent fem år etter endt 
utdanning. Dette viser at velferdskandidatene i 
stor grad blir værende eller kommer tilbake til 
landsdelen etter studier. 

Av velferdskandidatene fra Nord-Norge som ikke 
har bosted i landsdelen to år etter studieslutt, 
finner man flest i Oslo og Akershus, i Trøndelag 
og ellers på Østlandet. Bildet er det samme etter 
fem år. 

Mer bofasthet blant 
mastergradsstudenter

Samtlige studenter fra Nord-Norge som tok en 
mastergrad i landsdelen, har vært analysert for 
å undersøke i hvilken grad de fortsatt var bosatt 
i nord fem år etter studiene. Avgangsårene 1990, 
2000 og 2010 ble benyttet for å se på utviklingen 
over tid.

Alle kullene har til felles at mellom 30 og 40 
prosent flytter ut av landsdelen innen fem år 
etter endt utdanning. Likevel er det en positiv 
utvikling å se.

LEVEKÅR I NORD-NORGE

Nordlendinger bosatt i nord 5 år etter endt utdanning i nord 
(indeks der avgangsår = 100)
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Hva vektlegger studenter når de 
skal velge studiested?

NIFU har basert på tall fra tidligere Studentba-
rometer undersøkt studenters motiver for valg av 
studiested. Kanskje ikke så overraskende fant de 
at faglig interesse og yrkesplaner etter studiene 
var de viktigste grunnene til at studentene valgte 
sitt studieprogram. Det var gjennomgående for 
alle regionene, og det var lite variasjon på tvers 
av landsdeler. 

Nord-Norge skiller seg ut, sammen med 
Sørlandet og Østlandet utenfor Oslo, med at 
studiestedets faglige omdømme og kvaliteter ved 
selve byen hvor studiestedet er lokalisert var lite 
viktig for deres valg. En forklaring som trekkes 
frem, er at studenter i disse regionene i større 
grad har valgt studiested basert på tilgjengelighet 

(nærmere bostedet). En annen forklaring er at de 
har sett seg ut en studieretning basert på deres 
faglige interesse, men studerer ved et studiested 
som kanskje ikke var førstevalget, men stedet de 
hadde gode nok karakterer for å komme inn. 

Hvor tilfredse er studentene i 
Nord-Norge?

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 
(SHoT) kartlegger studentenes helse og trivsel i 
bred forstand. Undersøkelsen for 2022 viser at de 
fleste er fornøyde med studiebyen, men av lands-
delene er studentene i Nord-Norge de som er 
minst fornøyde. Svalbard har de mest fornøyde 
studentene, fulgt av de største studiestedene 
(Tromsø, Bodø og Narvik). Det er på de minste 
studiestedene at studentene forteller at de er 
minst tilfredse med studiebyen. 

Når det gjelder studentmiljø, forteller 58 prosent 
av studentene i Nord-Norge at de er fornøyde 
(ganske eller svært fornøyde). Dette var likt som 
det nasjonale snittet. For kultur-, helse-, kollektiv- 
 og utelivstilbud svarer litt over halvparten av 

studentene i landsdelen at de er fornøyde. Dette 
samsvarer med funnene i Barometer 2022X. 
Andelen som er fornøyde, ligger en god del under 
snittet for landet. 
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Tilfredshet med studiebyen

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/studenters-motiver-for-valg-av-studiested/id2924853/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarselVeke%2035
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/studenters-motiver-for-valg-av-studiested/id2924853/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarselVeke%2035
https://studenthelse.no/
https://www.kbnn.no/artikkel/barometer2022x
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37 prosent av studentene i Norge var fornøyde 
med boligtilbudet. I Nord-Norge er andelen så 
lav som 26 prosent. Det vil si at nesten tre av fire er 
misfornøyde med boligtilbudet. Studenter i Nord-
Norge bor oftere enn studenter i andre deler av 
landet i bolig eid av Studentsamskipnaden. Størst 
andel bor imidlertid hos private utleiere. 

Nesten fire av ti nordnorske studenter rappor-
terte om god eller svært god livskvalitet. Det var 
litt lavere andel enn nasjonalt (42 prosent). Det 
var også litt flere studenter i nord som fortalte om 
middels livskvalitet, mens det ikke skilte noe når 
det kom til svært dårlig eller dårlig. 

Det er positivt å registrere at andelen som rappor-
terte om svært dårlig eller dårlig livskvalitet, 
har falt med 6 prosentpoeng siden tilsvarende 
undersøkelse i 2018. Det er ikke tilsvarende vekst 
for motsatt ende av skalaen, og det har heller blitt 
flere som rapporterer om middels livskvalitet. 

4.5 Er forbruksfesten over?

Finans Norges forventningsbarometer har aldri 
siden starten i 1992 målt en mer negativ holdning 
hos norske forbrukere enn de gjorde høsten 2022. 
Økende renter og inflasjon er hovedforklaringen 
bak fallet i indikatoren. Hvordan står det egentlig 
til med husholdninger i Nord-Norges økonomi? 
Blir det magre tider fremover?

Ikke lenger samsvar mellom 
boligpriser og gjeldsutvikling

I perioden 2012 til 2022 har bank og kreditt- 
foretaks utlån til husholdninger i Nord-Norge 
økt med 70 prosent (nominelt). Lånene er i all 
hovedsak knyttet til finansiering av boligkjøp, og 
har sikkerhet i boligen. 

Ved inngangen til 2012 var utlånene til hushold-
ninger i Nord-Norge på 156 milliarder kroner, 
nær 750.000 kroner per husholdning. I 2022 
hadde utlånene økt til 266 milliarder kroner, eller 
over 1,1 million kroner per husholdning.
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https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/forventningsbarometeret/forventningsbarometeret-2022/nordmenns-okonomiske-fremtidsforventninger-har-aldri-vart-sa-lave/
https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/forventningsbarometeret/forventningsbarometeret-2022/nordmenns-okonomiske-fremtidsforventninger-har-aldri-vart-sa-lave/
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I samme periode har prisene på boliger økt. Dette 
har naturligvis vært med på å dra opp hushold-
ningenes gjeld. Frem til 2017 var det i stor grad 
samsvar mellom boligprisveksten og gjelds-
utviklingen til husholdningene. Siden da har 
låneveksten vært langt høyere enn prisveksten. 
For hele perioden har boligprisene økt med 

55 prosent. Dette var 15 prosentpoeng lavere enn 
gjelden, og hele denne differansen har kommet 
de siste fem årene. 

Dette betyr at en rekke husholdninger har økt 
gjelden mer enn veksten i egenkapital gjennom 
høyere verdi på boligen. 

Det kan være flere forklaringer bak at gjelds-
veksten har vært høyere enn prisveksten på boliger. 
En av dem er at husholdningene har økt sin 
belåningsgrad, altså ved at nye boligeiere låner 
en større andel av boligens verdi enn tidligere, 
eller at eksisterende boligeiere tar opp mer lån 
med sikkerhet i boligen. Regjeringen har prøvd 
å dempe utlånsveksten gjennom å stramme inn 
boliglånsforskriften, blant annet i 2017. Da ble 
maksimal belåningsgrad for rammelån og for lån 
med avdragsfrihet redusert. 

En annen forklaring er sentraliseringen. Flere 
husholdninger flytter og etablerer seg i områder 
med høye og sterkt økende boligpriser, hvor også 

mye av boligbyggingen har funnet sted. Sterk 
prisvekst på boliger som i utgangspunktet var 
dyre, gir økt behov for egenkapital og boliglån. 

Mer gjeld = mindre 
rentebelastning

Økte utlån betyr nødvendigvis ikke økte kost-
nader for husholdningene. I samme tidsrom har 
utlånsrentene falt kraftig. Dersom en hushold-
ning hadde 1 million kroner i gjeld ved inngangen 
til 2012, ville renteutgiftene ha vært på 50.300 
kroner. Ved inngangen til 2022 var renteutgiftene 
for tilsvarende lånebeløp 28.500 kroner. 
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https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/renteutgiftene-redusert-tross-okt-boliggjeld
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/renteutgiftene-redusert-tross-okt-boliggjeld
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/finansmarkedene/boliglansforskriften-1.-januar-202031.-desember-2020/id2679449/
https://www.kbnn.no/bolig2022
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Ved inngangen til 2012 hadde husholdningene 
i Nord-Norge i snitt nærmere 750.000 kroner i 
gjeld hos banker og kredittforetak. Med et gjen-
nomsnittlig rentenivå på 5,03 prosent ga dette 
årlige renteutgifter før skatt på 37.600 kroner. I 
2022 hadde utlånene økt til over 1,1 million per 

husholdning, og med et rentenivå på 2,85 prosent 
ga dette renteutgifter på 32.600 kroner. Selv om 
husholdningene i snitt hadde 400.000 mer i 
lån, var altså rentekostnadene redusert med 
5.000 kroner.
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Inntekter og sparing har også økt

Samtidig som husholdningenes rentekostnader 
har falt, har inntektene som en husholdning kan 
benytte for å nedbetale lån, økt. Det finnes ikke 
nyere tall for inntektsutviklingen i husholdnin-
ger enn 2020, men i Nordland økte disse med 
22 prosent i perioden 2012–2020. For Troms 
og Finnmark finnes det bare tall frem til 2019 
(fylkessammenslåing), men på ett mindre år 
hadde de tilsvarende lønnsvekst som i Nordland.

I takt med økte lån har også størrelsen på 
avdragene økt. Avdrag på boliglån er en viktig 
del av sparingen til husholdninger. Penger som 

ikke brukes opp, plasseres enten som en finans- 
investering (bank, fond og aksjer) eller som en 
realinvestering (bolig, hytte osv.).

En gjennomgang av ligningsoppgjørene for 
personer i Nord-Norge viser at innbyggerne 
har spart mye. I perioden 2012 til 2020 økte 
gjennomsnittlig finanskapital (for personer 
med beløp) med hele 72 prosent. Målt i kroner 
var dette en vekst på over 220.000 kroner. Hele 
48 prosent av befolkningen i Norge hadde per 
mai 2022 penger plassert i aksjefond, den høyeste 
andelen som har vært registrert. Det var også en 
kraftig økning blant dem med lavere person- og 
husholdningsinntekt. 
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Rentene skal opp, 
noen er mer utsatt

Det lave rentenivået de siste årene har gjort at 
husholdningene har hatt historisk lav rentebe-
lastning. Nå er dette i ferd med å snu, og Norges 
Bank har gjennomført, og varslet, hyppige rente-
hevinger fremover. 

I Pengepolitisk rapport nr. 3/2022 har Norges 
Bank gitt et anslag på boliglånsrenten i årene 
som kommer. Det er ventet at renten skal stige 
jevnt til 4,32 prosent ved utgangen av 2023, for så 
flate mer ut igjen.

Forutsatt at husholdningene i landsdelen ikke 
øker gjelden, vil det bety økte årlige rentekost-
nader før skatt på litt under 17.000 kroner ved 
utgangen av 2023 (nominelt) sammenlignet med 
nivået ved inngangen til 2022.

https://vff.no/news/2022/ny-undersokelse-rekordhoy-andel-nordmenn-som-har-penger-plassert-i-aksjefond
https://vff.no/news/2022/ny-undersokelse-rekordhoy-andel-nordmenn-som-har-penger-plassert-i-aksjefond
https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Publikasjoner/Pengepolitisk-rapport-med-vurdering-av-finansiell-stabilitet/2022/ppr-32022/
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I dette eksemplet har vi benyttet gjennomsnitt-
stall for husholdningene i landsdelen. Samtidig 
vet vi at gjelden er skjevt fordelt i befolkningen, 
og at enkelte har langt høyere gjeld enn andre. 
I byer som Tromsø og Bodø, hvor prisnivået på 
boliger er mye høyere enn snittet for landsdelen, 
vil det være en langt større lånegjeld per hushold-
ning. Samtidig er det i byene mange unge i etable-
ringsfasen bosetter seg. De har ikke nødvendigvis 
den samme inntekten eller de oppsparte midlene 
som deres foreldregenerasjon har.

Nasjonalt er det slik at halvparten av par med 
små barn (0–6 år) har en gjeld på 3 millioner 
kroner eller mer. Med 3 millioner kroner i lån 
må man forvente å betale 44.000 kroner mer 
i renter før skatt ved utgangen av 2023 enn ved 
inngangen til 2022. 

Eksemplet viser at husholdninger med høy gjeld 
og begrenset formue er særlig utsatt når renten 
stiger.

For husholdninger med høy gjeldsgrad og presset 
betjeningsevne kan det bli magre tider fremover. 

Selv om andelen husholdninger med gjeld tre 
ganger større enn inntekt er lavere i landsdelen 
enn det nasjonale snittet, har den økt betydelig 
også her.
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Samtidig blir alt annet dyrere

Det som gjør utviklingen enda mer krevende, 
er at prisene for en rekke varer og tjenester har 
steget kraftig. I september 2022 var prisene hele 
6,9 prosent høyere enn ett år tidligere målt ved 
konsumprisindeksen. Veksten kom særlig for 
matvarer, hvor prisen steg med hele 11,9 prosent. 
Ser man bort fra energivarer og avgiftsendringer, 
var veksten rekordhøye 5,3 prosent. Ifølge SSB 
er dette den høyeste prisveksten som har vært 
målt siden beregningene for denne indikatoren 
(KPI-JAE) startet i 2001.

Den største kostnaden for husholdningene er 
fortsatt knyttet til bolig, som står for om lag 
en femtedel av forbruket. Bokostnadene er 
forholdsvis lave i de fleste kommunene i lands- 
delen, og 6 av de 10 rimeligste kommunene i 
Norge var nordnorske. Huseierne har en oversikt 
over bokostnader i alle landets kommuner med 
både utvikling og prognose.

Mange hadde det allerede 
vanskelig

Om lag hver femte person over 16 år (79.000 
personer) i landsdelen hadde ikke mulighet til 
å klare en uforutsett utgift på 19.000 kroner i 
2021. Det er verdt å bemerke at undersøkelsen 
til SSB ble gjennomført før den høye inflasjonen 
og renteveksten som kom i 2022. Oppdaterte tall 
fra Barometer 2022X forteller at 12 prosent av de 
unge i Nord-Norge var svært bekymret for egen 
privatøkonomi i 2022, og tallene har forverret seg 
sammenlignet med i 2021, da tilsvarende andel 
var 8 prosent. 

Tall fra Gjeldsregisteret viser at befolkningen 
i Nord-Norge hadde rentebærende gjeld på 
nærmere 11,6 milliarder kroner i juni 2022. 
Dette er usikret gjeld som regel forbundet med 
forbrukslån og forfalt kredittkortgjeld. Sammen-
lignet med året før hadde denne gjelden falt med 
1,2 milliarder kroner. Befolkningen har brukt 
de gode tidene til å kvitte seg med denne ofte 
kostbare gjelden. 

Koronapandemien har de to siste årene redusert 
antall feriereiser til utlandet fra landsdelen. Det 
var derfor knyttet stor spenning til om mange 
ville bruke penger over evne denne sommeren 
når utenlandsreiser igjen var mulig. Sammen-
lignet med 1. juni viste tallene 1. oktober at dette 
ikke var tilfellet. Faktisk falt den rentebærende 
gjelden med 97 millioner kroner, til 11,5 milliarder. 
Svakere økonomiske utsikter kan ha gjort at 
mange har holdt igjen pengebruken og prioritert 
å betale ned gjeld.

4.6 Innvandrere opprettholder 
befolkningen

Sysselsettings- og befolkningsutviklingen i Nord-
Norge har vært sterkt påvirket av innvandring 
fra utlandet de siste årene. Innvandrere som 
har bosatt seg i Nord-Norge, har kompensert 
for utflytting, og bidratt med viktig kompetanse 
og arbeidskraft i en rekke næringer. Samtidig er 
det positivt å se at de i stadig større grad har blitt 
værende i landsdelen når de først har flyttet hit.

Fortsatt liten befolkningsendring

Etter en periode med sammenhengende folke-
vekst i Nord-Norge fra 2008, snudde utviklingen 
i 2019. Foreløpige tall viser en liten vekst i 2022. 
Andelen bosatte innvandrere i Nord-Norge er 
nær doblet i samme periode, og befolknings-
veksten kan i stor grad tilskrives at innvandring 
mer enn kompenserte for fraflytting. 

Landsdelen hadde størst årlig innvandring 
mellom 2012 og 2016, før den avtok. Dette er likt 
som i Norge og skyldes både konjunktursving-
ninger og at landene i Europa også kjemper om 
de samme innvandrerne. Andelen innvandrere i 
landsdelen var i overkant av 11 prosent ved utgan-
gen av andre kvartal 2022. Om lag 45 prosent av 
disse var fra EU-landene, med Polen, Litauen og 
Sverige som de tre største.

Ved utgangen av andre kvartal 2022 bodde det 
tett på 482.500 personer i Nord-Norge. På ett år 
økte folketallet med litt under 300 personer, og 
dette skyldtes en ganske kraftig tilvekst på over 
550 personer i andre kvartal 2022. 
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https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen/artikler/kpi-opp-6-9-prosent-siste-tolv-maneder
https://www.huseierne.no/nyheter/bokostnadene-skyter-i-varet/
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/levekar/statistikk/fattigdomsproblemer-levekarsundersokelsen/artikler/900-000-nordmenn-vil-ikke-klare-en-stor-uforutsett-utgift
https://www.kbnn.no/artikkel/barometer2022x
https://www.kbnn.no/artikkel/kb2021-innvandringens-store-betydning-for-befolkningsutviklingen
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De nye årskullene blir mindre – 
de største kullene blir eldre
Om man ser på endringen i demografien i lands-
delen, så har hvor mange som ble født det enkelte 
år (årskullene), størst betydning. Etter midten 
av 1970-årene ble årskullene mindre de neste ti 

årene, men ble deretter større frem til årtusen-
skiftet. De store årskullene er nå i alderen 50–60 
og 20–35 år. Som et eksempel skyldtes omtrent 
hele reduksjonen av aldersgruppen 40–49 år 
mellom 2021 og 2022 at 1972-kullet ble 50 år og 
gikk inn i en annen aldersgruppe.
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Hadde det ikke vært 
innvandring, ville vi blitt færre

Den klart viktigste årsaken til befolkningsvekst 
de tre siste kvartalene var høyere nettoinnvandring 
enn netto innenlandsk utflytting. Samtidig var 
fødselstallene igjen tilbake på nivåene før pande-
mien, med fødselsunderskudd.

Sortert på landbakgrunn står ti land for litt 
over halvparten av innvandrerne som var 
bosatt i landsdelen ved starten av 2022. Om 
lag 20 prosent av disse personene har nå bodd i 
Nord-Norge mer enn 15 år. Det var flest bosatte 
fra Polen og Litauen, og fem EU-land blant de ti. 
Det er et tydelig skille mellom Polen og Litauen, 
og Sverige, Tyskland og Finland, der personer fra 

de tre siste har bodd lenger i landsdelen. Dette 
skyldes at Polen og Litauen ble en del av EU først 
i 2004, og dermed da ble omfattet av reglene 
for fri bevegelse for personer. Blant de øvrige 
fem landene er det personer fra Russland som 
utmerker seg med at nesten halvparten har bodd 
lenger enn 15 år i landsdelen.
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Andelen innvandrere som fortsatt bor i landsdelen, 
synker over tid. Det kan det være flere årsaker 
til, for eksempel fraflytting og død. Utviklingen 
er likevel positiv, og trenden er at innvandrerne 
blir mer bofaste. Arbeid og familiegjenforening 

er de to viktigste årsakene til innvandring og gjør 
at tilknytningen til landsdelen er sterkere over tid 
enn for eksempel flyktninger og de som kommer 
for utdanning.

Etter et lite oppsving i fødselstallene i 2021 ser 
det foreløpig ut til at trenden med små årskull 
vil fortsette. I takt med aldrende befolkning 

vil sannsynligvis innvandring fortsatt spille en 
avgjørende rolle i å opprettholde eller øke folke-
tallet de kommende årene. 
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5.1 Flere i jobb og økt  
mobilitet, men behov for  
mer arbeidsinkludering 

Arbeidsmarkedet har blitt betydelig strammere 
siden 2021, og både NHO og Navs kartlegginger 
viser at det er et udekket kompetansebehov. 
Samtidig er det en gyllen mulighet for arbeids-
takere å bytte jobb og for samfunnet å hjelpe de 
som står utenfor, inn i arbeidslivet. Hvor mange 
bytter jobb, hvilke typer kompetanse har vi behov 
for i landsdelen, og hva skjer med de som står 
utenfor?

Ved inngangen til 2022 var det i underkant av 
247.000 sysselsatte med bosted i Nord-Norge, 

en vekst på 1,8 prosent fra året før. Veksten var 
sterkest innenfor overnatting og servering, og 
antall sysselsatte var nesten tilbake på nivået før 
pandemien. Også innen IT og utleie av arbeids-
kraft økte sysselsettingen markant.

Målt i antall jobber var det registrert rett i over-
kant av 269.000 jobber (arbeidsforhold) i andre 
kvartal 2022. Sammenlignet med 2016 har det 
blitt nærmere 18.000 flere jobber i Nord-Norge. 
En vesentlig del av forskjellen mellom sysselsatte 
og arbeidsforhold skyldes at en del har bi-jobber. 
På de fem årene økte antall arbeidsforhold mest 
innenfor helse- og sosialtjenester og bygge- og 
anleggsvirksomhet. Størst nedgang kom innen 
finansiering og forsikring. 

Sysselsatte personer med bosted i Nord-Norge (4. kvartal 2021)

31 %

19 %

9 %

9 %

5 %
3 %

24 %

n  Varehandel, hotell og restaurant,  
 samferdsel, finanstjen., 
 forretningsmessig tjen., eiendom

n  Helse- og sosialtjenester

n  Sekundærnæringer (bergverksdrift  
 og utvinning, industri, elektrisitet,  
 vann og renovasjon, bygg og anlegg)

n  Undervisning

n  Off.adm., forsvar, sosialforsikring

n  Jordbruk, skogbruk og fiske

n  Personlig tjenesteyting

https://www.nho.no/siteassets/publikasjoner/kompetansebarometeret/nhos-kompetansebarometer-2021---nifurapport2022-3.pdf
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/analyser-fra-nav/arbeid-og-velferd/arbeid-og-velferd/bedriftsundersokelsen
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Mellom hvert kvartal er det naturlige, sesongmes-
sige svingninger i antall jobber i Nord-Norge. Under 
pandemien gikk antall jobber ned som følge av 
permitteringer og oppsigelser, med en ganske kraftig 
innhenting i periodene da samfunnet åpnet opp.

Store bevegelser i 
arbeidsmarkedet

Antall sysselsatte har som vist økt litt mellom 
inngangen til årene 2021 og 2022. Bak disse 
tallene finnes det imidlertid betydelig høyere 
tall, som viser bevegelsene i arbeidsmarkedet. 
Dette skyldes både at folk bytter jobb, og at antall 
arbeidsforhold endres (tilganger og avganger 
av sysselsatte og jobber). Hvilke bevegelser har 
det vært i det nordnorske arbeidsmarkedet på 
ett år, og hvordan uttrykker det mobiliteten i 
arbeidsmarkedet? Vi tar utgangpunkt i de sist 
tilgjengelige dataene, som er fra andre kvartal 2022.

Hva er forskjellen på jobb- og 
arbeidskraftsstrømmer?
Regionale data for jobb- og arbeids-

kraftsstrømmer er produsert av SSB 

for KPB. Referansetiden er midtmåne-

den i kvartalet. Ved å sammenligne 

samme kvartal i to påfølgende år 

sørger man for at dataene blir mindre 

påvirket av sesongsvingninger

Jobbstrømmer tar utgangspunkt i 

om antall jobber (arbeidsforhold) i en 

virksomhet har økt eller minket i løpet 

av det siste året for et gitt kvartal. 

Hvis det har økt, sier vi at det har vært 

jobboppgang, mens nedgang omtales 

som jobbnedgang. Jobbstrømmer 

i denne sammenhengen er fordelt 

etter 16 næringsgrupper (uoppgitt er 

ikke med). Statistikken dekker bare 

arbeidsforhold for lønnstakere og 

ikke selvstendig næringsdrivende.

Arbeidskraftsstrømmer dreier 

seg om bevegelser og mobilitet i 

arbeidsmarkedet, og til grunn ligger 

nyansettelser og avsluttede ansettel-

ser det siste året for et gitt kvartal. 

Nyansettelser er jobber (arbeids-

forhold) som er del av statistikken 

inneværende kvartal, men som ikke 

eksisterte samme kvartal året før. 

Avsluttede ansettelser er jobbene 

(arbeidsforholdene) som eksisterte 

foregående år, men som ikke dekkes 

av statistikken inneværende år. 

Arbeidskraftsstrømmene i denne 

rapporten inneholder informasjon om 

kjønn, alder og næringsgruppe..

Tilgang og avgang av jobber mellom 
2. kvartal 2021 og 2. kvartal 2022 (Nord-Norge)
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I andre kvartal 2022 var det registrert 12.000 
flere arbeidsforhold enn i samme periode året 
før. Jobboppgangen tilsvarte 4,7 prosent og var 
noe lavere enn den samlede veksten i Norge. I 
samme periode var det en avgang på i underkant 
av 21.000 jobber, mens tilgangen var litt under 
33.000. Antall nyansettelser var rett over 79.000, 
samtidig som 67.000 arbeidsforhold ble avsluttet. 

Helse- og sosialtjenester hadde både flest 
avganger og tilganger, men bare en samlet jobb-
oppgang på 195 jobber. Næringsgruppen som 
skiller seg mest ut, er overnatting og servering, 
der tilgangen var betydelig større enn avgangen, 
i tråd med gjenåpningen av samfunnet. Nesten 
alle næringene hadde jobbvekst mellom de to 
kvartalene. Unntaket var finansiering og forsikring, 
hvor det var en marginal nedgang i antall jobber. 

For å få frem betydningen i de enkelte næringene 
tas det utgangspunkt i antall jobber i utgangsåret. 
Da kommer den store betydningen jobbveksten 
har hatt for overnatting og servering enda bedre 
frem, hvor den samlede jobboppgangen utgjorde 
om lag halvparten av antall arbeidsforhold i 
andre kvartal 2021. Dette mer enn kompenserer 
jobbnedgangen gjennom pandemien, og 
sammenligner man med to år tidligere, var det 
over 2.800 flere arbeidsforhold i denne nærings-
gruppen i andre kvartal 2022.

For helse- og sosialtjenester var det samlet sett 
om lag nullvekst. Selv om det var flest avganger 
og tilganger i denne næringsgruppen, utgjorde 
det også en prosentvis mindre endring i forhold 
til størrelsen enn i de næringene som hadde 
størst vekst.
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Tilgang og avgang av jobber mellom 2. kvartal 2021 og 
2. kvartal 2022 i prosent av antall jobber 2. kvartal 2021
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Størst endring i eksisterende 
virksomheter 
Både jobboppgangen og -nedgangen kom 
hovedsakelig i eksisterende virksomheter,  
men det er noen forskjeller mellom næringene.  

Jordbruk, skogbruk og fiske, teknisk tjenesteyting 
og eiendomsdrift, informasjon og kommunika-
sjon, samt bygge- og anleggsvirksomhet, peker 
seg ut som næringer med høyest andel tilganger 
fra nye virksomheter. 

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/antall-arbeidsforhold-og-lonn/artikler/195-000-flere-jobber-pa-ett-ar
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Med hensyn til avganger er det bare innen 
overnatting og servering at andelen avganger 
er høyere fra nedlagte virksomheter, men også 

transport og lagring, informasjon og kommuni-
kasjon og jordbruk, skogbruk og fiske peker seg 
ut med en høy andel nedleggelser.

Tilgang av jobber mellom 2. kvartal 2021 og 2. kvartal 2022 i prosent av 
alle tilganger i alt for nye og eksisterende virksomheter
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Avgang av jobber mellom 2. kvartal 2021 og 2. kvartal 2022 
i prosent av avganger i alt for nye og eksisterende virksomheter
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Stor mangel på arbeidskraft

Navs siste bedriftsundersøkelse viser til at 
mangelen på arbeidskraft er stor og har forverret 
seg det siste året. Det er virksomheter i Nordland 

som har hatt den største negative endringen 
sammenlignet med 2021. Nærmere 20 prosent 
av virksomhetene i fylket svarte at de ikke hadde 
fått ansatt noen, noe som er tredje høyest i landet. 
De nordnorske fylkene hadde sammen med Møre 
og Romsdal det strammeste arbeidsmarkedet. 

Fortsatt er mangelen størst for helse- og sosialtje-
nester, og om forholdet er likt som ellers i Norge, 
er det mest utfordrende å rekruttere sykepleiere 
og helsefagarbeidere. For bygge- og anleggsvirk-
somhet mangler det tømrere og snekkere, noe 
som sannsynligvis også gir utslag for beman-
nings-byråene som befinner seg i næringsgruppen 
eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig 
tjenesteyting. Innen overnatting og servering 
er det størst mangel på kokker. I sum kunne det 
vært ansatt 9.000 flere personer i Nord-Norge. 
Det viser tydelig at arbeidskraftbehovet er stort, 
og gjelder både offentlig og privat sektor. Disse 
sektorene konkurrerer dels om den samme 
arbeidskraften. 

Sammenlignet med i 2021 er det de samme 
fire yrkene som det er størst mangel på. Den 
lave arbeidsledigheten kombinert med høy 
aktivitet i en rekke næringer, både under og 
etter pandemien, er med på å forklare hvorfor 
arbeidsmarkedet har blitt strammere. Selv om 
aktivitet i Norge dempes de nærmeste årene, er 
det en underliggende mangel på både høyere 
kompetanse og fagutdannede i en rekke næringer. 
Arbeidsinnvandringen til landsdelen vil på sikt 
ikke dekke dette gapet. En mulighet er å få flere 
av de som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, 
inn i meningsfylt arbeid. 

Estimert mangel på arbeidskraft i Nord-Norge (2022)
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https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/analyser-fra-nav/arbeid-og-velferd/arbeid-og-velferd/bedriftsundersokelsen
https://www.kbnn.no/artikkel/forventnings-barometer-2022-forventninger-i-offentlig-sektor
https://www.kbnn.no/artikkel/sysselsetting-og-arbeidsmarkedet
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Arbeidsmarkedet – en gyllen 
mulighet for økt inkludering

Lav ledighet, betydelig mangel på arbeidskraft og 
planer for å øke antall ansatte i landsdelen gjør at 
det blir enda viktigere å rekruttere inkluderende. 
Nav har de seneste årene forsterket innsatsen for 
å få flere inn i arbeid og ser en klar tendens til at 
arbeidsgiverne tilrettelegger for dette. 

Utenforskapet er høyt, og ser man tilbake til 
utgangen av 2021, utgjorde de som står utenfor, 
20 prosent på landsbasis. Hos Nav regnes de som 
både mottar og ikke mottar trygd, inn i denne 
gruppen. Om det snevres inn til de som ikke 
mottar ytelser, utgjorde det mer enn 20.000 
personer i Nord-Norge. Tar man med de som 
mottar ytelser fra Nav, var det totale antallet 
nærmere 63.000 personer i landsdelen, om lag 
13 prosent av befolkningen. Dette viser at det finnes 
et betydelig potensial for å få flere inn i arbeid.

Antallet i utenforskap gikk noe ned fra 2020 til 
2021 på landsbasis, og det er særlig det gode 
arbeidsmarkedet som har gitt flere mulighet til 
å komme i jobb. Det viser at mulighetene som 
ligger i arbeidsmarkedet, må utnyttes godt, da 
tilgang på arbeidskraft fortsatt vil være krevende 

i årene fremover. Det fordrer en samlet og koor-
dinert innsats fra de offentlige partene, samtidig 
som arbeidsgivere i både privat og offentlig 
sektor tilrettelegger for dette. 

I mange tilfeller kreves det opplæring og andre 
tiltak for å inkludere personer i arbeid, enten de 
har redusert arbeidsevne eller mangler faglige 
kvalifikasjoner eller erfaring. Nav Nordland 
og Nordland fylkeskommunes nylige inngåtte 
samarbeid er et eksempel på hvordan man forsøker 
å redusere utenforskapet for å bidra til mer og 
bedre kvalifisert arbeidskraft.

5.2 Nyetableringer og konkurser

Den nordnorske økonomien påvirkes av at nye 
foretak og virksomheter etableres og legges 
ned. Etableringstakten etter pandemien har økt, 
samtidig som konkursene fortsatt er lavere enn 
i 2019.

Det ble etablert flere foretak enn 
det ble lagt ned

Balansegangen mellom nyetablerte og nedlagte 
foretak endrer seg hele tiden. Ved inngangen til 
2021 var det totalt 32.700 foretak i Nord-Norge, 
og i løpet av året ble det etablert 5.300 nye. Året 
før var det 4.600 nyetableringer, mens litt over 
4.000 ble nedlagt. 

Gjennom pandemiårene 2020 og 2021 var det 24 
og 46 prosent flere nyetableringer i Nord-Norge 
enn snittet i årene 2010–2019. De nasjonale 
tallene var 31 og 47 prosent. En mulig forklaring 
kan være at folk som mistet jobben under pande-
mien, startet eget foretak.

Om utenforskap
Nav avgrenser gruppen til personer i 

aldersgruppen 20–66 år, som verken 

er i et registrert arbeidsforhold, i 

høyere utdanning, er selvstendige 

næringsdrivende eller er mottakere 

av alderspensjon.

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/analyser-fra-nav/arbeid-og-velferd/arbeid-og-velferd/bedriftsundersokelsen
https://memu.no/artikler/31-000-faerre-star-utenfor-arbeidsliv-eller-utdanning/
https://www.nfk.no/aktuelt/felles-front-mot-utenforskap.59558.aspx
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Fortsatt færre konkurser enn 
i et normalår

Gjennom sommeren 2022 har utfordringene 
knyttet til høy inflasjon gjennom høye råvare-, 
transport- og drivstoffpriser, økt rente, logistikk-
problemer og tilgang på arbeidskraft vedvart. 
Det meldes samtidig om at svakere etterspørsel 
internasjonalt vil dempe vekstutsiktene i Norge. 
Nasjonalt har det vært en økning i inkassosaker 
for bedrifter, riktignok med økte strømregninger 
som viktigste årsak. Likevel har ikke utviklingen 
i foretakskonkurser tiltatt gjennom sommeren.

Gjennom 2021 var det 181 foretakskonkurser i 
landsdelen, en betydelig nedgang sammenlignet 
med de 287 konkursene i både 2019 og 2020. 
Dette må sees i sammenheng med de statlige 
tiltakspakkene som kom under pandemien. I 
2021 var det en nedgang i antall konkurser i alle 
de nordnorske regionene sammenlignet med 
året før, og bare Nord-/Midt-Troms hadde en 
økning sammenlignet med 2019.

Nyetablerte og nedlagte foretak (Nord-Norge)
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https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/konjunkturer/statistikk/konjunkturtendensene/artikler/hoy-inflasjon-sender-norsk-okonomi-inn-i-en-lavkonjunktur
https://www.finansavisen.no/nyheter/finans/2022/08/24/7918711/kraftig-inkassookning-for-bedrifter
https://www.finansavisen.no/nyheter/finans/2022/08/24/7918711/kraftig-inkassookning-for-bedrifter
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Ved utgangen av september 2022 var det regis-
trert 169 foretakskonkurser i landsdelen. Dette 
var en økning på 31 prosent sammenlignet med 
samme tid i 2021, et år med særskilt lave konkurs-
tall. På landsbasis var økningen 12 prosent. Målt 
mot samme tid i 2019 og 2020 viser både de nord-
norske og nasjonale tallene en nedgang. Tallene 
er altså på vei opp fra fjoråret, men likevel på et 
lavere nivå enn situasjonen før pandemien. 

Utviklingen har heller ikke forverret seg gjennom 
sommeren, sammenlignet med de foregående 
årene. Skatteetaten har uttalt at de forventer 
en moderat økning i konkursnivået utover 
høsten. Det tar tid fra mislighold oppstår, til 
foretak eventuelt havner i en konkursprosess. 
Skatteetaten hadde ved utgangen av august 
2022 utestående krav fra ordningen for utsatte 
skatte- og avgiftskrav på 1,35 milliarder kroner. 
Til sammenligning var beløpet 2,24 milliarder 
ved forrige oppdatering i juni. 

Frem til utgangen av september 2022 har øknin-
gen i antall konkurser sammenlignet med året før 
vært størst for Helgeland, som har gått fra 15 til 30 

konkurser, etterfulgt av Tromsø med en økning 
fra 20 til 33. Bodø og Salten var eneste region 
med en nedgang i konkurser målt mot samme tid 
i 2021.

Det er innen bygg- og anleggsnæringen at lands-
delen har sett flest konkurser så langt i år, etter-
fulgt av varehandelen. Dette bildet er uendret 
fra samme tid de tre foregående årene, med 
unntak av 2021, der det var nest flest konkurser 
i industrien. Dette gjenspeiler utviklingen vi ser 
på landsbasis. Tredje flest antall konkurser ser 
vi nå innen forretningsmessig tjenesteyting, og 
dette skiller seg fra nasjonal utvikling. Nasjonalt 
er det faktisk 87 prosent flere konkurser innen 
overnatting og servering sammenlignet med 
forretningsmessig tjenesteyting så langt i år.

I tillegg til konkursene blir noen foretak tvangs-
avviklet og tvangsoppløst. Disse tallene viser 
for øvrig ikke noen endring av betydning fra de 
foregående årene per september, verken for 
Nord-Norge eller på landsbasis. Faktisk er tallene 
for 2022 noe lavere sammenlignet med samme 
tid de to foregående årene.

Akkumulerte foretakskonkurser (Nord-Norge)
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6.1 Sjømatnæringen – motoren i 
Nord-Norge

Sjømatnæringen har bidratt mest til den formi-
dable eksportveksten fra landsdelen de siste ti 
årene, både som kombinasjon av økte volumer og 
prisvekst. Produksjon og salg av laks har vært den 
viktigste drivkraften, men gode villfiskbestander og 
etterspørselsvekst har også ført til nye omsetnings-
rekorder for fiskerinæringen de siste årene.

I Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett 
for 2022 ble det foreslått å oppheve reglene som 
gjorde at akvakulturtillatelser ervervet før 1998 
ikke var en del av skattegrunnlaget. Støre-regje-
ringen vedtok en økning i satsen for formuesskatt 
i det reviderte statsbudsjettet og har foreslått 
en grunnrenteskatt med virkning fra 2023. Alle 
nevnte forhold har skapt bekymring for hvorvidt 

lokalt eierskap vil utvannes og usikkerhet om 
planlagte investeringer vil gjennomføres. Hvilke 
konsekvenser vil de nevnte forholdene få? Ikke 
alt er like åpenbart, men for en sektor som har 
stor betydning i landsdelen, er det viktig med 
forutsigbare rammebetingelser og at grunnlaget 
for sysselsetting og aktivitet bevares og utvikles.

Superprofitt for landsdelens 
oppdrettsselskaper

I 2003 ble det tatt i land fisk i landsdelen med 
en førstehåndsverdi på 2,8 milliarder kroner, og 
slaktet oppdrettslaks hadde samme verdi. Siden 
den tid har oppdrettsnæringen opplevd en enorm 
vekst, og salgsverdien var på over 35 milliarder 
kroner i 2021. I det samme tidsrommet har 
verdien av fiskeriene økt til i underkant av 
13 milliarder kroner.

Aktuelle tema og 
utviklingstrekk i næringslivet

KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE63

Førstehåndsverdi for oppdrett av laks og fiske i Nord-Norge (mrd.kr)
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https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929113/
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En gjennomgang av regnskapstallene til 40 av 
de største oppdrettsselskapene med forretnings-
adresse i landsdelen, viste at 2021 ble et svært 
godt år økonomisk. De samlede driftsinntektene 
var på nærmere 28 milliarder kroner. Drifts- 
resultatet endte på 6,1 milliarder, som tilsvarte en 
driftsmargin på hele 22 prosent i snitt. 

Med et årsresultat på nærmere 5 milliarder kroner 
betalte disse selskapene litt over én milliard kroner 
i selskapsskatt til staten. I tillegg ble det betalt en 
produksjonsavgift på 40 øre per kg produsert laks 
i 2021. Totalt for landsdelen ble det betalt rundt 
250 millioner kroner i produksjonsavgift. Utover 
dette kommer skatt på lønningene til de ansatte 
og eventuell formuesskatt fra eierne.

I revidert statsbudsjett for 2022 ble satsene for 
verdsettelse av oppdrettstillatelser for formues- 
beskatningen økt. Endringen påvirker ikke 
utenlandske eiere eller aksjonærer i børsnoterte 
selskaper. Endringen vil først få virkning for 
fastsettelsen av formuesskatten i 2023, for 
inntektsåret 2022. Det betyr at matfiskkonse-
sjoner, altså papiret som gir rett til å produsere 
en gitt mengde laks (normalt basert på en 
maksimal tillatt biomasse på 780 tonn/år), vil 
kunne verdsettes til rundt 200 millioner kroner 

per stykk. Prisen er basert på sist oppnådde 
auksjonspris. 

Selv om tallene enda ikke har kommet, er det 
sannsynlig at grunnlaget for beregning av 
formuesskatten vil øke med flere milliarder 
kroner. Resultatet kan være at private eiere av 
ikke-børsnoterte oppdrettsselskap blir nødt til å 
ta ut utbytte for å finansiere den økte skattekost-
naden, og med det redusere evnen til fremtidige 
investeringer. Næringen har de siste årene brukt 
av de store overskuddene til investeringer, blant 
annet i settefiskanlegg, videreforedling og ny 
teknologi, og dermed skapt betydelige ringvirk-
ninger i andre sektorer i landsdelen. 

Lokale eiere rammes av ny 
formuesbeskatning

Oppdrettsnæringen i Nord-Norge eies i stor grad 
av privatpersoner med lokal tilhørighet. Norsk 
privat eierskap (i ikke-børsnoterte selskap) kan 
knyttes til 56 prosent av omsetningen i oppdretts-
næringen i landsdelen. Det er disse eierne som 
vil merke effektene av en endring i formuesbe-
skatningen på oppdrettstillatelser. 

-

Fordeling av eierskap i oppdrettsselskap i Nord-Norge, 
basert på omsetning (2021)

56 %
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3 %
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n Privatpersoner n Eierskap i børsnoterte selskap

n Utenlandsk n Offentlig, stiftelser m.m

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/kunngjoringer/veiledning-formuesfastsettelse-av-akvakulturtillatelser/
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Auksjon-av-produksjonskapasitet
https://ilaks.no/na-kommer-skatteregningen-til-de-privateide-oppdrettselskapene-konsesjoner-skal-verdsettes-til-auksjonspris/
https://ilaks.no/na-kommer-skatteregningen-til-de-privateide-oppdrettselskapene-konsesjoner-skal-verdsettes-til-auksjonspris/
https://d178ivhysawugh.cloudfront.net/1638448495/nf11-2021-jusskronikk.pdf
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For 2021 omfattet utenlandsk eierskap og 
eierskap i børsnoterte selskap i overkant av 
40 prosent av omsetningen fra nordnorsk 
oppdrettsnæring. På tross av dette var det bare 
6 prosent av selskapene hvor utenlandske eiere 
utgjorde majoriteten, og bare 8 selskaper som var 
notert på børs. Disse eierne vil ikke påvirkes av 
endringer i formuesbeskatningen på oppdrettstil-
latelser. For de børsnoterte selskapene kommer 
dette av at selskapene verdsettes til aksjekursen 
på børs, som innebærer at verdien på oppdrett-
stillatelser allerede gjenspeiles i prisingen.

Til sammen eier de selskapene som omfattes 
av de skjerpede reglene for formuesbeskatning, 
113 kommersielle matfisktillatelser i landsdelen. 
Dette tilsvarer et grunnlag på over 22 milli-
arder kroner for beregning av formuesskatt. 
Tillatelsene som omfattes, utgjør 27 prosent 
av alle aktive matfisktillatelser i 2022, med en 
samlet kapasitet på over 101.000 tonn. Dette er 
nærmere 25 prosent av tildelt kapasitet i Nord-
Norge. Selskapene det gjelder, hadde samlede 
driftsinntekter på i underkant av 16 milliarder 
kroner i 2021 og driftsresultat på nærmere 

3,5 milliarder kroner. 

I statsbudsjett for 2023 ble det foreslått å innføre 
grunnrenteskatt på havbruk fra 2023. Hørings- 
fristen er 4. januar 2023, men næringen har 
allerede varslet at en rekke store investeringer 
i landsdelen er satt på vent, samtidig som flere 
aktører har hevet kjøp av konsesjoner gjort 
tidligere i år. 

Få mottak håndterer store 
kvantum

Fiskeriene har allerede satt ny rekord i omset-
ning (førstehåndsverdi), selv om volumene 
har gått noe ned sammenlignet med 2021. I 
midten av september 2022 var det totalt tatt i 
land 760.000 tonn villfanget fisk i landsdelen. 
Torsk, sei og hyse er fortsatt de viktigste artene, 
med 67 prosent av volumet så langt. Dette gjen-
speiles også i eksporttallene. Norsk vårgytende 
sild, lodde og makrell utgjorde mesteparten av  
pelagisk fisk som ble tatt i land.

AKTUELLE TEMA OG UTVIKLINGSTREKK I NÆRINGSLIVET

Totale landinger (kg rundvekt) i Nord-Norge fordelt på mottak 
(per medio september 2022)
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https://www.intrafish.no/samfunn/tillitsvalgte-i-havbruksnaringa-ut-mot-grunnrenteskatteforslaget-noen-ma-fortelle-dem-at-de-har-terget-pa-seg-hele-utkant-norge/2-1-1326814
https://www.intrafish.no/marked/emilsen-fisk-og-nova-sea-hever-mtb-kjop-svart-dramatisk/2-1-1325465
https://www.rafisklaget.no/nyheter/fisknytt-uke-35-2022
https://www.rafisklaget.no/nyheter/fisknytt-uke-35-2022
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Samlet hadde fiskeindustrien som var regis-
trert med forretningsadresse i landsdelen, 
13,4 milliarder kroner i driftsinntekter i 2021, og 
sysselsatte tett på 3.800 personer. Den samlede 
driftsmarginen var 3,6 prosent.

Om lag 40 prosent av landingene ble levert til de 
ti største mottakene i landsdelen. Fire av disse 
er rene fryselagre, med 22 prosent av alle landin-
gene. Hele 40 prosent av disse kom fra russiske 
fartøy. Tidlig i oktober besluttet regjeringen å 
begrense adgangen til norske havner, og russiske 
fiskefartøy får dermed bare levere til anlegg i 
Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord. Dette vil i første 
rekke få betydning for fryseterminalen i Sortland. 
Selv om fryselagrene mottar en stor andel av 
volumet, sysselsatte de bare 75 personer i 2021. 
Lønnsomheten var betydelig høyere enn snittet 
for hele industrien, med 17 prosent i driftsmargin.

For fiskerinæringen knyttes det stor spenning 
til hva forslaget til ny kvotemelding som er på 
høring, vil innebære. Variasjon i villfiskbestan-
dene er naturlig, men om forslaget til torskekvote 
for 2023 blir vedtatt, vil det bety den laveste 
kvoten siden 2009.

6.2 Energiregionen Nord-Norge

God og forutsigbar tilgang til fornybar energi 
har vært avgjørende for samfunns- og industri- 
utviklingen i Nord-Norge så vel som i resten 
av landet. I det historiske bildet har vannkraft 
vært, og er fortsatt, en betydelig bidragsyter til 
verdiskapingen i landsdelen. De siste tiårene har 

landsdelen også bidratt med stor energieksport i 
form av gass og olje. 

Det er mange og store industriprosjekter under 
planlegging og realisering i landsdelen. Kjenne- 
tegnet ved alle disse er at de vil bruke store  
mengder energi som innsatsfaktor. 

Hvor mye energi i de ulike formene produseres 
og forbrukes i Nord-Norge? For enklere å kunne 
sammenligne størrelser er alle energiformene 
omregnet til TWh (terawattimer). 

Gass dominerer 
energiproduksjonen

Totalt ble det produsert rundt 250 TWh energi i 
landsdelen i 2021. Over to tredjedeler av produk-
sjonen var gass, selv i et år uten produksjon på 
Hammerfest LNG. Olje sto for 23 prosent, mens 
elektrisitetsproduksjonen utgjorde 9 prosent. 
Mens mesteparten av elektrisitetsproduksjonen 
ble utnyttet i landsdelen, ble alt av olje og gass-
produksjon eksportert.

Terawattime (TWh)
En terawattime er det samme som 

1 milliard kilowattimer (kWh). En 

gjennomsnittlig nordnorsk hushold-

ning bruker i overkant av 20.000 kWh. 

Det vil si at 1 TWh dekker forbruket til 

50.000 husholdninger.

Nordnorsk energiproduksjon (2021)
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https://www.nrk.no/norge/regjeringen-begrenser-havneadgang-for-russiske-fiskefartoy-1.16130517
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/horing-knyttet-til-arbeidet-med-ny-kvotemelding/id2922294/
https://www.hi.no/hi/nyheter/2022/september-1/barentshavet--kvoteraad-for-2023
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Usikkerhet rundt energiforsyning i Europa som 
følge av krigen i Ukraina har sendt elektrisi-
tetsprisene til nye høyder sør i Norge. I samme 
periode har prisene i Nord- og Midt-Norge holdt 
seg lave som følge av manglende overførings- 
kapasitet og høy fyllingsgrad i magasinene.

Spørsmålet mange stiller seg, er om kraftover-
skuddet i nord skal overføres til regioner i Norge 
med underskudd av kraft, eller utnyttes til ny 
industriell virksomhet. 

Kraftoverskudd, men regionale 
forskjeller

Kraftoverskuddet (elektrisitet) i landsdelen lå 
mellom 3,3 til 7,5 TWh i året i perioden 2015 til 
2021. I disse tallene ser man bare på forholdet 
mellom kraftforbruk og kraftproduksjon. 
Samtidig vet man at overskuddet i praksis er noe 
lavere som følge av linjetap. Tapet i linjenettet 
avhenger blant annet av avstand, belastning i 
nettet, temperaturer og nettets kvalitet. Det er 
beregnet at linjetapet i landsdelen utgjør om lag 
1 TWh i året.

Innad i landsdelen er det betydelige regionale 
forskjeller, hvor Helgeland og i Salten i dag står 
for 65 prosent av produksjonen og 54 prosent av 
forbruket av elektrisk kraft i Nord-Norge. Flere 
av regionene har underskudd av egenprodusert 
elektrisitet i store deler av året.

Den fornybare kraftproduksjonen i landsdelen 
utgjorde nærmere 24 TWh i 2021, hvorav 
21 TWh kom fra vannkraft, det resterende fra 
vindkraft og fra termisk kraft (varme). Av dette 
var kraftoverskuddet på litt over 6 TWh. Justerer 
man for linjetap, er overskuddet på om lag 5 TWh. 
Det er også verdt å bemerke at Hammerfest LNG 
hadde ikke produksjon i 2021. I en normal drifts-
situasjon har anlegget et kraftforbruk på like over 
1,5 TWh. 

Kraftoverskudd i landsdelen, ikke justert for linjetap
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https://www.kbnn.no/artikkel/ny-kraftproduksjon-nodvendig-for-okt-industriutvikling-og-elektrifisering
https://www.kbnn.no/artikkel/ny-kraftproduksjon-nodvendig-for-okt-industriutvikling-og-elektrifisering
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Eierskap i kraftproduserende selskap i 
Nord-Norge, basert på omsetning (2021)

-

2 % 2 %

5 %

91 %

n Offentlig n Utland n Person n Annet

AKTUELLE TEMA OG UTVIKLINGSTREKK I NÆRINGSLIVET

Produksjon og forbruk av elektrisk kraft i regionene (2021)
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Eierskap i nordnorsk 
kraftproduksjon

Nesten all inntekt fra nordnorsk kraftproduksjon 
kommer fra selskaper som produserer elektrisitet 
fra vannkraft, og bare 3 prosent av inntektene 
kommer fra selskap som produserer elektrisitet 

fra vindkraft, kraft fra biobrensel, naturgass o.l. 

91 prosent av nordnorsk kraftproduksjon er eid 
av det offentlige, og Statkraft er den desidert 
største eieren målt i omsetning. Av den totale 
omsetningen fra nordnorsk kraftproduksjon 
kunne Statkraft knyttes til 62 prosent.
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Utover Statkraft er nordnorske kommuner, samt 
fylkeskommunene, blant de største eierne. 67 
av landsdelens 81 kommuner har eierandeler i 
kraftproduksjonen. Også Viken fylkeskommune, 
samt flere kommuner i Viken og Trøndelag, har 
eierandeler i nordnorsk kraftproduksjon gjennom 
Siso Energi. 

I denne saken kan man lese mer om hva offentlig 
eierskap i kraftbransjen betyr for Nord-Norge.

Elektrifisering og nye 
industriprosjekter vil kreve 
mer utbygging

Equinor utreder om Hammerfest LNG skal 
hel-elektrifiseres, og i tillegg er det planlagt at 
den kommende utbyggingen av Wisting-feltet 
skal elektrifiseres. Gjennomføres disse planene 
er det ventet at kraftetterspørselen i Finnmark 
vil øke med omkring 3 TWh. En forutsetning for 
elektrifiseringen vil være at Statkraft bygger ut en 
ny 420 kV kraftlinje, som også vil bidra til å sikre 
forsyningssikkerheten til Hammerfest.

I tillegg til dette kommer alle de grønne industri- 
prosjektene som er under utbygging eller plan-
lagt i landsdelen. Dette inkluderer blant annet 
batteri, hydrogen- og ammoniakkproduksjon. 
På toppen av dette kommer behovet ved elektrifi-
sering av samfunnet og næringsliv for øvrig.

Ved realisering av flere av disse prosjektene kan 
landsdelen gå raskere fra kraftoverskudd til  
underskudd. Det foreligger heller ingen planer 
om utbygging av vesentlig ny produksjon i tiden 
som kommer. 

NVEs oversikter viser at størrelsen av nye 
pågående vannkraftutbygginger, ubenyttede 
konsesjoner og godkjente planer for Nord-Norge 
utgjør i underkant av 1 TWh. I tillegg foreligger 
det søknader om utbygging av vannkraft i Nord-
Norge tilsvarende om lag 2,3 TWh, men hvor det 
foreligger stor usikkerhet om enkelte av prosjek-
tene vil bli realisert.

Middelproduksjonen av vindkraft i landet ligger 
på 15,5 TWh, hvorav cirka 19 prosent kommer fra 
Nord-Norge. Norge er blant de landene i Europa 
som har best vindressurser, og Nord-Norge 
utpeker seg som spesielt egnet. Det er en rekke 
hindre for ytterligere utbygging av vindkraft i 
Nord-Norge. Dette inkluderer begrenset over-
føringskapasitet i ledningsnettet, begrensninger 
med hensyn til effektbalanse, generell motstand i 
samfunns- og næringslivet mot inngrep i naturen, 
og inndekning av kostnader gjennom økt nettleie. 
I statsbudsjettet for 2023 foreslås det en ny grunn-
rentebeskatning for vindkraft, og det er usikkert 
hvordan det vil påvirke fremtidige investeringer.

Regjeringen har et mål om at vi skal oppnå en 
fornybarandel på 80 prosent innen 2030. Om 
lag 52 prosent av norsk energiforbruk i 2021 var 
fornybar (elektrisitet, varme, bio, avfall), med en 
vekst i fornybarandelen på 1,5 prosentpoeng fra 
året forut. Våre beregninger viser at den nord-
norske fornybarandelen i 2021 var på 58,2 prosent. 
Fornybarandelen i 2021 var en del høyere enn 
normalt siden Hammerfest LNG hadde stans 
i produksjonen. Til tross for at landsdelen har 
betydelige mengder fornybar kraft, er den store 
kraftintensive industrien også avhengig av andre 
innsatsfaktorer, både i form av blant annet kull, 
gass og olje. I 2021 var det et forbruk i Nord-
Norge av fossil energi på om lag 12,4 TWh.

https://www.kbnn.no/artikkel/hva-betyr-offentlig-eierskap-i-kraftbransjen-for-nord-norge?fbclid=IwAR1S9aIDtrjPAY36nJyRXsv7erF7sjhBEFReYWrRJRY8-rDI-nhZuw2bcGo
https://energiogklima.no/meninger-og-analyse/klimavalg21/kampen-om-wisting-blir-lang-og-hard/
https://www.kbnn.no/artikkel/milliardpotensiale-i-nordnorsk-hydrogen
https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/vi-gaar-mot-en-strammere-effektbalanse-for-kraft/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/overskuddene-fra-naturressursene-skal-fordeles-bedre/id2929123/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/overskuddene-fra-naturressursene-skal-fordeles-bedre/id2929123/
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Bruk av fornybar og fossil energi i næringer, offentlig sektor og i 
husholdninger i Nord-Norge (2021)
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6.3 Er IKT den nye 
distriktsnæringen?

Bedrifter innen informasjons- og kommunika- 
sjonsteknologi (IKT) ble ved årtusenskiftet 
spådd å være de første geografiløse nærings- 
aktørene. Teknologioptimistene antok at nærin-
gen skulle være med på å minske betydningen 
av geografiske hindre for utvikling. Gjennom 
IKT-næringene skulle dermed distriktene få en 
gyllen mulighet til å delta i den globale økono-
mien ved at ambisiøse gründere kunne bosette 
seg hvor som helst. 

Har teknologioptimistene fått rett? I denne 
artikkelen undersøker vi om den geografiløse 
IKT-næringen har blitt en realitet. Vi ser på Nord-
Norge internt, men i lys av utviklingen nasjonalt. 

Hva er en IKT-ansatt?
IKT-næringen deles ofte opp i 

IKT-handel, IKT-industri, IKT-drifts-

tjenester og IKT-servicetjenester. 

Denne rapporten ser på service-

rettede IKT-tjenester som definert 

av OECD. Definisjonen består av 

14 NACE-koder og inkluderer blant 

annet konsulenttjenester knyttet til 

IKT, kabelbasert kommunikasjon, 

programmeringstjenester og spill- 

utvikling. 
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En næring i vekst, men taper 
terreng nasjonalt

Antall ansatte i næringen med bosted i Nord-
Norge var 2.635 i 2021, en vekst på 572 siden 
2015. IKT-ansatte har også økt som andel av 
total sysselsetting i landsdelen. Andelen var 

0,86 prosent i 2015, mens den hadde økt til 
1,07 prosent i 2021.Den nordnorske IKT-næringen 
er liten sammenlignet med nasjonale tall. I 2015 
hadde Nord-Norge 3,2 prosent av sysselsettingen 
i næringen nasjonalt, men hadde falt til 3,1 
prosent i 2021. Landsdelen klarer ikke å vinne 
større andeler nasjonalt, til tross for en jevn vekst. 

Konsentrert rundt 
de største byene

Det er de største kommunene, Bodø og Tromsø 
som også har flest IKT-ansatte. Av de 2.635 

ansatte i landsdelen jobbet 56 prosent i disse 
to kommunene. Om Alta inkluderes, er tallet 
62 prosent. De fem største selskapene leverer 
tjenester til forsvars- og helsesektoren. 

IKT-ansatte i Nord-Norge
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Selskapsnavn Lokalisering

Kongsberg Satellite Services Tromsø

Helse Nord IKT Tromsø

DIPS Bodø

Norsk Helsenett Tromsø

DIPS Tromsø

Helse Nord IKT Bodø

Microsoft Development Center Norway Tromsø

Zalaris HR-services Norway Lødingen

Kongsberg Defence & Aerospace Tromsø

Signal Bredbånd Bodø

Ti største IKT selskapene i landsdelen, etter ansatte ved enkeltavdelinger:

https://www.ksat.no/no/
https://helsenordikt.no/
http://www.dips.com/
https://www.nhn.no/
http://www.dips.com/
https://helsenordikt.no/
https://zalaris.com/country/norway/
https://www.kongsberg.com/no/kda/
https://signal.no/
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Telekommunikasjon og utgivelse av 
programvare og spill skiller seg ut

Hvordan fordeles de ansatte i Norge og i Nord-
Norge? De tydeligste skillene finner man innen 
tjenester tilknyttet IT, telekommunikasjon og 
utgivelse av programvare og spill. 

Nasjonalt er det en større andel som jobber innen 
tjenester tilknyttet IT, eksempelvis konsulenttje-
nester. I Nord-Norge er det flere som jobber 
innen telekommunikasjon – som kan være drift 
av infrastruktur knyttet til bredbånd og telefoni. 
Det også flere enn i resten av landet som jobber 
med utgivelse av programvare og spill.

Sentraliseres IKT-jobbene i 
landsdelen?

Ser man på IKT-ansatte som andel av total syssel-
setting etter sentralitetsklassene fra 2015 til 2021, 

kommer det tydelig frem at sentraliseringen også 
gjelder for IKT-næringen. Bodø og Tromsø som 
utgjør sentralitetsklasse 3, drar fra de mindre 
sentrale kommunene, spesielt de øvrige mellom-
sentrale kommunene i klasse 4. 

Fordeling av IKT-ansatte etter næring (2021)

Reparasjon av 
datamaskiner og 

kommunikasjonsutstyr

Informasjonstjenester

Tjenester tilknyttet IT

Telekommunikasjon

Utgivelse av 
programvare og spill
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Målt i rene tall var det svak nedgang i sentralitets-
klasse 4. Der falt antall ansatte med 13 i perioden 
2015–2021.

Sentralitetsklasser
SSB har definert 6 klasser for sentralitet, 

hvor avstand til arbeidsplass og ulike 

typer servicefunksjoner ligger til grunn 

for inndelingen. Alle kommunene i Nord-

Norge ligger i klasse 3–6.

Bodø og Tromsø kommune (klasse 3)

Øvrige mellomsentrale kommuner består 

av disse 8 kommunene: Narvik, Vefsn, 

Rana, Fauske, Sortland, Harstad, Alta og 

Hammerfest (klasse 4)

De nest minst sentrale kommunene 

består av 16 kommuner og inkluderer 

blant annet Brønnøy, Saltdal, Øksnes, 

Senja og Sør-Varanger (klasse 5)

De minst sentrale kommunene består av 

54 kommuner og inkluderer blant annet 

Bindal, Meløy, Gratangen, Loppa og 

Nordkapp (klasse 6).

IKT-ansatte som andel av totalt antall ansatte
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https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/sentralitetsindeksen.oppdatering-med-2020-kommuner
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IKT øker i distriktskommunene

I de nest minst og de minst sentrale kommu-
nene har derimot antall ansatte steget. Det har 
blitt 101 flere i sentralitetsklasse 5 og 90 flere i 
sentralitetsklasse 6. Dette høres kanskje ikke så 
mye ut, men tatt i betraktning at sysselsettingen 
totalt sett økte med 1.334 i sentralitetsklasse 5 i 
perioden 2015–2021, og falt med 1.067 i sentra-
litetsklasse 6, har IKT blitt en viktigere næring i 
disse distriktskommunene. 

Zalaris HR-services i Lødingen, Framsikt i Bø, 
IOTEK i Vestvågøy, Digipro-Helse i Beiarn 
og Vitikka i Nordkapp er alle eksempler på at 
IKT-etableringer i Nord-Norge bidrar til viktige 
kompetansearbeidsplasser i distriktene.

Sentralisering av IKT-kompetanse foregår ikke 
bare internt i Nord-Norge, men også nasjonalt. 
Klyngeeffekter kan være med på å forsterke 
denne effekten og gi mer geografisk sentralt  
plasserte bedrifter en fordel når det gjelder  
innovasjon.

6.4 Reiselivet i gang etter 
pandemien, men fortsatt 
behov for omstilling

Reiselivet har igjen fått opp aktiviteten mot 
nivåene før pandemien, men kostnadsvekst, 
endringer i folks privatøkonomi og aktiviteten i 
næringslivet skaper usikkerhet om utviklingen 
fremover. Stadig større vektlegging økonomisk, 
sosial og miljø- og klimamessig bærekraft gjør at 
reiselivsnæringen ses på som en viktig brikke for 
å utvikle lokalsamfunn og fremme bolyst. 

Stor økning i antall overnattinger

De sju første månedene av 2022 hadde over-
nattingsstedene i landsdelen 55 prosent flere 
overnattinger enn på samme tid året før. 

Blant reiselivsregionene hadde Svalbard, 
som omtrent ikke hadde besøkende under 
pandemien, størst vekst, sammen med Tromsø, 
Vest-Finnmark og Indre Finnmark. Helgeland 
hadde en liten tilbakegang på 2 prosent. 

Overnattinger i Nord-Norge
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https://zalaris.com/
https://framsikt.no/
https://iotek.no/
https://www.digipro-web.no/
https://vitikka.no/
https://www.nhoreiseliv.no/tall-og-fakta/medlemsundersokelse/
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Forskjellene var størst i mars og april, i tråd med 
at koronarestriksjonene gradvis ble opphevet de 
to foregående månedene. Samtidig skilte juli seg 
negativt ut med færre overnattinger enn i 2021. 

Færre overnattinger i juli hadde sammenheng 
med pilotstreiken i SAS, som førte til et betydelig 
antall innstilte fly. En halvering av overnatting fra 
norske turister i juli sammenlignet med året før 
kan også forklares med at mange nordmenn valgte 
å reise til utlandet når grensene åpnet opp igjen. 

Strenge reiserestriksjoner gjorde at mange lot 
være å reise med fly under koronapandemien. 
Etter hvert som samfunnet åpnet opp igjen, økte 
også reiseaktiviteten. De to første kvartalene 
av 2022 reiste 3,5 millioner passasjerer inn og 
ut fra lufthavner fra i Nord-Norge. Det var bare 
6 prosent under nivået for samme periode i 2019. 

Reiselivet utvikler lokalsamfunnet

Reiselivsnæringen bidrar i seg selv til sysselset-
ting og verdiskaping i svært mange kommuner, 
men har verdi også utover dette. Turistenes 
etterspørsel etter varer og tjenester bidrar til å 
sikre samferdsels-, vare- og tjenestetilbud til 
lokalbefolkningen – for eksempel flyruter, butik-
ker, restauranter og opplevelser. Det er igjen med 
på å øke attraktiviteten til et sted. Med bakgrunn 

i dette blir ofte bolyst og stedsutvikling nevnt i 
samme åndedrag som reiseliv. 

Samtidig bidrar høye klimagassutslipp fra blant 
annet fly-, buss-, bil- og cruisetrafikk sammen 
med slitasje på natur og kulturminner til at 
næringen har store miljø- og klimamessige utfor-
dringer. Mange stiller derfor spørsmål om dagens 
reiselivsnæring er bærekraftig på sikt.

I kjølvannet av dette utarbeider offentlige aktører 
nye planer, strategier og tiltak for å sikre en mer 
bærekraftig utvikling av næringen. I Nordland og 
Troms og Finnmark lager fylkeskommunene nye 
reiselivsstrategier, med mål om økt verdiskaping 
gjennom grønn omstilling. Innovasjon Norge 
har også merkeordningen Bærekraftig reisemål, 
som skal bidra til mer systematisk arbeid for 
bærekraftig utvikling.

Passasjerer ombord ved avgang og ankomst (Nord-Norge)
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https://e24.no/boers-og-finans/i/34rJge/sas-norge-sjefen-slaar-tilbake-mot-beskyldninger
https://e24.no/boers-og-finans/i/34rJge/sas-norge-sjefen-slaar-tilbake-mot-beskyldninger
https://www.tffk.no/tjenester/naringsutvikling/planer-og-strategier/pagaende-strategiarbeid/reiselivsstrategi-troms-og-finnmark/
https://www.nfk.no/aktuelt/fremtidens-reiseliv.53429.aspx
https://www.tffk.no/tjenester/naringsutvikling/planer-og-strategier/pagaende-strategiarbeid/reiselivsstrategi-troms-og-finnmark/
https://www.visitnorway.no/planlegg-reisen/gronn-norgesferie/barekraftig-reiseliv/


KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE76

I Nordland har besøksforvaltning vært et 
satsingsområde over tid. Besøksforvaltning 
er et verktøy som kan gi konkret innhold til 
en bærekraftig utvikling av reiselivsnæringen 
utover økonomiske mål. På den måten kan det 
positive bidraget til lokalsamfunnet bli enda 
større. Satsingen har tatt utgangspunkt i Lofoten, 
som er et av landets mest populære reisemål. 
Samtidig har Lofoten utfordringer med blant 
annet forsøpling og mangel på toalettanlegg, 
slitasje på naturområder og infrastruktur, i tillegg 
til trengsel på ferger og veier.
 

Turistskatt eller besøksbidrag er en viktig 
del av besøksforvaltningen, og det er flere 
land og turistdestinasjoner som har innført 
dette. Avgiften skal være med på å finansiere 
fellesgoder i reiselivet – for eksempel toaletter, 
søppeldunker, stimerking og parkanlegg. I lang 
tid har ordførerne i Lofoten ivret for å få gehør 
for en slik ordning. Begrunnelsen for dette har 
vært begrenset økonomi i mange kommuner, 
som har gjort det vanskelig for dem å dekke 
kostnadene tilknyttet fellesgoder, som øker i takt 
med turiststrømmene. I Hurdal-plattformen 
åpner regjeringen for at dette kan bli en realitet, 
og Lofoten kan bli først ut med å prøve ut en slik 
modell. 

Reiselivsmål for utvalgte

Mange av utfordringene i reiselivsnæringen er 
knyttet til det store antallet turister som kommer 
i løpet av noen få måneder om sommeren og om 
vinteren. En sterkere målretting av reiselivspro-
dukter kan øke verdiskapingen per turist og etablere 
helårsturisme i det aktuelle markedsområdet.

Det finnes allerede en rekke eksempler på 
reiselivsbedrifter som satser på høy kvalitet, 
og med det retter seg mot et marked med høy 
betalingsevne. Noen av disse er Manshausen i 
Steigen, Sorrisniva i Alta og Isbreen The Glacier 
i Jøkelfjord. 
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De grønne øyene bygger på FNs 
bærekraftsmål

I Lofoten har kommuner og private aktører 

inngått et samarbeid om det de kaller 

for de grønne øyene. Programmet, som 

aktivt involverer befolkningen i Lofoten, 

og da spesielt barn og unge, bygger på en 

visjon om at fremtidens Lofoten drives på 

fornybar energi. Videre er det attraktivt 

å bo i regionen, og næringslivet er både 

bærekraftig og livskraftig. 

Reiseliv er ett av seks satsningsområder i 

programmet, der følgende er hovedmål:

• I Lofoten samskapes høy verdi med 

gjester, bedrifter og lokalsamfunn 

gjennom klimavennlige og bærekraf-

tige løsninger hele året.

• Lofoten er landets mest klimavennlige, 

ressurssmarte og fornybare reisemål 

innen 2030.

• Lofoten byr på seg selv og sørger for 

verdi- og jobbskaping i reiselivet, i 

pakt med natur, kultur og samfunn.

• Lofoten er en nasjonal pilot som 

demonstrerer bærekraftig, null- 

utslipps reisemål for framtida».

Innenfor reiseliv jobbes det nå med 

besøksforvaltning, klimabudsjett- og 

regnskap for reiselivsbedriftene, i tillegg 

til regenerativ turisme. Sistnevnte går et 

skritt lengre enn bærekraftig utvikling, og 

har som mål å gjøre stedet du besøker, 

bedre enn det var da du kom til stedet. 

Eksempler på aktiviteter som kan bidra 

til dette, er strandrydding, planting av 

trær og plastplukking. 

https://www.nfk.no/besoksforvaltning/om-prosjektet/
https://www.reiseliv.no/reiseokonomi/turistskatt-kreves-i-mange-land-verden-over/
https://www.reiseliv.no/reiseokonomi/turistskatt-kreves-i-mange-land-verden-over/
https://www.regjeringen.no/contentassets/cb0adb6c6fee428caa81bd5b339501b0/hurdalsplattformen.pdf
https://www.manshausen.no/
https://www.sorrisniva.no/no/hjem
https://degronneoyene.no/
https://www.cbi.eu/news/regenerative-tourism-next-step-sustainable-tourism
https://www.cbi.eu/news/regenerative-tourism-next-step-sustainable-tourism
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6.5 Går entreprenørene en tøff 
tid i møte?

Bygg- og anleggssektoren er konjunkturfølsom, 
men det er en forsinkelse i forhold til når 
endringer i omgivelser gir utslag i aktiviteten. 
Det er først når allerede avtalte prosjekter er 
avsluttet, at effekten virkelig vises. 

I takt med stigende renter øker usikkerheten 
rundt igangsettingen av nye boligprosjekter. 
Samtidig melder privat og offentlig næringsliv 
om at investeringstoppen kan være passert.  

Er det mørke skyer på himmelen for en av lands-
delens mest sysselsettingstunge næringer? 

Igangsettes fortsatt som 
normalt

En gjennomgang av igangsatte byggeprosjekter 
det siste året og månedene viser at nivået fortsatt 
er høyt, og at det foreløpig er få tegn til nedkjøling 
i byggeaktiviteten. Igangsatt areal har så langt i 
2022 ligget litt under nivået fra de to foregående 
årene, men ligger fortsatt over nivået i årene før 
pandemien. 

Forhold som bidrar til økt 
usikkerhet rundt byggeaktiviteten 
i tiden som kommer

SSBs byggekostnadsindeks for boliger viser 
tydelig den kraftige prisveksten for materialer 
siden starten av 2021. Det er en frykt at høyere 
byggekostnader vil føre til at byggeprosjekter 

utsettes eller legges helt bort. Dette gjelder både 
for privathusholdninger, men også for privat og 
offentlig næringsliv. Selv om prisveksten på en 
del byggevarer flater ut eller prisene synker, er 
nivåene betydelig høyere enn for to år siden. 
Kostnaden for arbeidskraft har hatt en mer 
normal utvikling i perioden. 
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Igangsatt byggeareal i Nord-Norge (akkumulert gjennom året)
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Gjennomførte og varslede rentehevinger gjør det 
langt mer kostbart å eie en lånefinansiert bolig. 
Dette vil bidra til å kjøle ned etterspørselen, da 
flere ikke får råd til å komme seg inn i boligmar-
kedet. Boligprisene har de siste årene økt raskere 
enn lønnsnivået mange steder i landsdelen, og 
det gjorde at terskelen for å komme seg inn i 
boligmarkedet var høy allerede før rentehevingene. 

Høy kostnadsvekst har bidratt til å redusere 
kjøpekraften til mange husholdninger, som igjen 
ikke kompenseres fullt ut i lønnsvekst. Dersom 
husholdningene begynner å redusere konsumet, 
vil det også påvirke etterspørselen etter varer 
og tjenester, og kan gi redusert investeringslyst 
og byggeaktivitet i regi av næringslivet. Mange 
oppdrettsselskaper i landsdelen har varslet at de 
har lagt en rekke investeringer på is som følge av 
endringene i skattereglene. 

Årets forventningsbarometer viser at offentlige 
virksomheter i nord forventer en realnedgang i 

investeringene de kommende 12 månedene. Det 
ventes også svakt fallende investeringsnivåer 
i privat sektor. Den eneste hovednæringen i 
undersøkelsen som forventer en svak økning 
i investeringsnivået de neste 12 månedene, er 
tjenesteyting.

Hvor robuste er entreprenørene i 
landsdelen?

Entreprenørene i bygg og anlegg går nå fra tider 
med rekordhøyt aktivitetsnivå og inn i en periode 
med langt større usikkerhet rundt fremtidig 
etterspørsel. Samtidig stilles det stadig strengere 
krav til håndtering av klimarisiko i aktiviteten. 
Næringen har fortsatt en vei å gå for å redusere 
sin klimapåvirkning. 

Regnskapstallene til samtlige entreprenører i 
landsdelen har vært analysert for å gi en bedre 
forståelse av hvor godt rustet disse er dersom 
etterspørselen skulle falle. 

AKTUELLE TEMA OG UTVIKLINGSTREKK I NÆRINGSLIVET

Byggekostnadsindeks (2015 = 100)
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https://www.nrk.no/norge/spar-at-lakseskatten-forer-til-oppsplitting-av-sjomatgigantene-1.16120961
https://www.kbnn.no/forventninger2022
https://www.kbnn.no/artikkel/spesialtema-klimarisiko-i-privat-sektor
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Utvikling i driftsinntekter og resultat (Indeks 2017 = 100)
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Entreprenørene i landsdelen har økt driftsinn-
tektene med hele 21,5 prosent siden 2017. Med 
unntak av i 2018 har ikke driftsresultatet fulgt 
samme utviklingen. 

De 600 entreprenørene som ble inkludert i 
analysen, hadde samlede driftsinntekter på 

i underkant av 27 milliarder kroner i 2021, 
nærmere 5 milliarder mer enn i 2017. I 2021 
var samlet driftsresultat for disse på rett under 
1 milliard kroner. I 2017 var tilsvarende tall rett 
over 1 milliard. Dette har igjen svekket driftsmar-
ginen, fra 4,6 prosent i 2017 til 3,7 prosent i 2021.

Tre typer entreprenøre
Entreprenørene er fordelt i tre kategorier: 

byggentreprenører, anleggsentreprenører 

og tekniske entreprenører.
 

• Byggentreprenører er selskaper som 

fører opp bygninger og utfører snek-

kerarbeid. 

• Anleggsentreprenører omfatter det 

meste som har med grunnarbeid å 

gjøre, som bygging av bruer, veier, 

tunneler, vann og avløpsanlegg. 

• Tekniske entreprenører inkluderer 

øvrige spesialiserte tjenesteleve-

ranser slik som elektro, ventilasjon, 

telekommunikasjon, rørlegging, osv. 

Det er KPB som har stått for klassifise-

ringene ut fra egen kjennskap til sektoren 

og basert på tidligere studier. Ulik klassi-

fisering og forutsetninger kan medføre 

at tallene som er presentert her, kan 

skille seg fra andre analyser og offentlig 

statistikk.
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Lav margin for 
byggentreprenører

De tekniske entreprenørene har hatt den høyeste 
driftsmarginen i perioden, selv om den falt en del 
i 2021. Anleggsentreprenørene hadde også en 
god utvikling, med styrking av marginene hvert 
år i analyseperioden. I 2017 hadde de den laveste 

marginen med 2,6 prosent. I 2021 var denne 
løftet til 4,4 prosent. 

Byggentreprenørene hadde den svakeste utvik-
lingen i sektoren. Marginen falt fra 5,2 prosent i 
2017 til 2,7 prosent i 2021. Nivået har vært høvelig 
stabilt de siste 3 årene.

Ikke lett å være størst

Marginfallet er tydeligst for de store byggentre-
prenørene (51 og flere ansatte). Fra 2018 til 2019 
falt marginene for disse betydelig, og har siden 
falt til enda lavere nivåer. Marginfallet forklares 
med høy konkurranseintensitet i bransjen, som 
ga kontinuerlig press på pris. Prosjektene ble 
større, men det ble stadig flere store entre-
prenører som konkurrerte om dem. I 2021 var 
marginen for de største entreprenørene på under 
2 prosent. 

De minste byggentreprenørene (1–25 ansatte) 
hadde vedvarende fall i marginene i perioden, 
men klarte å styrke dem noe igjen i 2021. En 
mulig forklaring kan være at privatpersoner 
under koronapandemien prioriterte utbedring av 
bolig og fritidsbolig, og at effekten av dette kom 
frem av regnskapstallene for 2021. De mellom-
store entreprenørene (26–50 ansatte) hadde svak 
lønnsomhet i 2019, men har siden klart å løfte 
nivået noe. 

Utvikling i driftsmargin for ulike typer entreprenører  (Nord-Norge)
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https://issuu.com/konsis/docs/bdo_bygg-_20og_20anleggsanalysen_202020
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Utvikling i driftsmargin etter størrelse på byggentreprenørene (Nord-Norge)
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Slik er beregningene utført:
KPB har analysert innleverte regnskaps- 

tall til samtlige entreprenørselskaper 

innen bygg og anlegg i landsdelen. For 

at selskaper skulle bli inkludert i utvalget, 

måtte de ha mer enn 5 millioner kroner 

i driftsinntekter hvert år de fem siste 

regnskapsårene. Enkelte bedrifter med 

ekstremverdier ble også tatt ut av 

utvalget for å gi et mer korrekt bilde 

av utviklingen. 

Ved beregning av driftsmargin er det 

sum driftsresultat over sum driftsinn-

tekter for hele utvalget som er benyttet.

De fleste selskapene som inngår i 

sektoren bygg og anlegg, er inkludert. 

Unntak er boligbyggelag og eien-

domsutviklere. 

Drivstoffkostnader truer 
lønnsomheten i 
anleggsbransjen

Selv om anleggsentreprenørene har klart å  
styrke marginene i perioden, har siste års 
utvikling i drivstoffkostnadene stor betydning 
for lønnsomheten. Fra juli 2021 til juni 2022 økte 
driftskostnadene for anleggsmaskiner med hele 
12,7 prosent. Dersom prisveksten ikke kompen-
seres fullt ut i nye og inngåtte kontrakter, vil 
lønnsomheten svekkes. Skulle driftskostnadene 
eksempelvis øke 5 prosent mer enn driftsinn- 
tektene, vil det medføre at nærmere 60 prosent 
av anleggsentreprenørene vil ha negativt resultat. 
I 2021 var det 27 prosent (av utvalget i denne 
analysen) som hadde negativt driftsresultat. 

6.6 Helseindustrien som 
innovasjonsmotor

Helsesektoren må innovere og omstille seg som 
følge av økende behov i en aldrende befolkning 
og knapphet på ressurser. Samtidig har kommuner 
og helseforetak en krevende økonomisk situa-
sjon, hvor det er behov for å finne løsninger for å 

levere tjenester innenfor forsvarlige økonomiske 
rammer. Kommuner og sykehus over hele landet 
jobber nå med å finne og sette i verk fremtids-
rettede løsninger. Dette har igjen gitt grunnlag 
for en raskt voksende helseindustri. I hvilken 
grad ser næringslivet i Nord-Norge mulig-
heter og bidrar til denne innovasjonstakten? 

https://www.mef.no/artikkel/2022-08-04/oppdatert-kostnadsindeks-juli-2022
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Mange oppgaver innenfor helsesektoren flyttes 
nå ut til kommunehelsetjenesten og nærmere 
pasientene. Folk skal bo lenger hjemme og 
motta mer helsehjelp der for å frigjøre tid og 
plass på sykehus og sykehjem til de som trenger 
det mest. En aldrende befolkning vil med 
stor sannsynlighet øke behovet for alle typer 
helse- og omsorgstjenester betydelig. For å møte 
fremtidig tjenestebehov må det gjøres tiltak for å 
øke kapasiteten, i kombinasjon med teknologisk 
innovasjon. Alternativet er å akseptere et lavere 
tjenestetilbud per person enn det vi har i dag.

Flere kommuner i landsdelen har allerede 

begynt å bruke digital hjemmeoppfølging som 
en integrert del av sin helsetjeneste for enkelte 
pasientgrupper. Pasienten gjør målinger selv og 
overfører data elektronisk til helsepersonell som 
overvåker situasjonen. Flere peker på at dette er 
en ønsket retning for å redusere ressursbruken 
i helsesektoren, samtidig som folk slipper 
unødvendig reising til og fra sykehus. Med 
store geografiske avstander kan dette gi store 
gevinster for både pasienter og helsetjenestene i 
landsdelen. Samtidig er digitalt utenforskap mer 
utbredt blant eldre, sammenlignet med resten av 
befolkningen. Dette kan gjøre det vanskeligere å 
faktisk ta i bruk digitale verktøy.

Hvordan er dagens  
innovasjonsfart i offentlig 
helsesektor? 

Sammenlignet med våre nordiske naboland 
ligger kommunal sektor i Norge helt i toppen når 
det gjelder å ta i bruk andres ideer og innovasjoner. 
Dette er en smart og effektiv måte å innføre nye 
løsninger på. Men det betyr også at vi i liten grad 
utvikler nye ideer og løsninger selv. 

Hvis vi sammenligner regionene i Norge, ser vi 
at det er få forskjeller mellom nord, midt og vest. 
Kommunal sektor i øst og sør skiller seg noe ut og 
kan se ut til å være hakket mer innovative. 

Helsesektoren og helseindustrien
Helsesektoren vil si alle private og 

offentlige institusjoner og virksom-

heter i samfunnet som forebygger, 

diagnostisere og behandler sykdom

Helseindustrien utvikler og produserer 

produkter og løsninger til bruk i 

behandlingen av pasienter og 

omsorgstrengende. 

I denne saken kan man lese mer om 

folkehelsen i landsdelen.

Andel kommuner som har innført en eller 
flere typer innovasjoner de to siste årene
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https://www.fhi.no/contentassets/1da364574c4d46649008cd300acb4602/folkehelserapporten---temautgave-2022.pdf
https://www.digdir.no/rikets-digitale-tilstand/digitalt-utenforskap/3568
https://www.kbnn.no/artikkel/det-nordnorske-samfunnet-i-dag-helse
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I helsesektoren er det liten grad av idéutvikling, 
men i stor grad kopier og inspirasjoner som tas i 
bruk. Her kan privat næringsliv bidra med å øke 
innovasjonstakten. 

Helseindustrien som drivkraft for 
helseinnovasjon

Helsesektoren har lange tradisjoner for å jobbe 
med forskning og drive frem ny kunnskap, men 
ikke for innovasjon. I årene fremover kan det 
tenkes at helseindustrien blir en desto viktigere 
samarbeidspartner for helsesektoren for å drive 
frem nye innovasjoner. Dette gjelder spesielt 
innenfor E-helse og velferdsteknologi, som er 
et relativt nytt og ungt marked. Dette var noe 
som ble ekstra synlig under pandemien da nye 
e-helseløsninger for blant annet samhandling 
med pasienten ble rullet ut. E-konsultasjoner og 
videoløsninger ble spesielt attraktive. 

Rett før pandemien traff, la regjeringen for første 
gang frem en stortingsmelding om helseindus-
trien. Målet var å peke på industrien som en viktig 
bidragsyter til verdiskaping i norsk økonomi, i 
tillegg til en nødvendig innovasjonsmotor for 
offentlig helsesektor. Innovasjon Norge trekker 
frem i sin rapport for 2020 at næringen også har 
et stort eksportpotensial, men helsesektor og 
helseindustrien må i større grad samarbeide om 
utviklingen av nye løsninger. 

En av barrierene for innovasjon i helsesektoren 
er nettopp manglende kultur for privat-offentlig 
samarbeid. I den forbindelse er det interessant å 
trekke frem Inovacare, et nytt nordnorsk initiativ 
som jobber med nettopp disse problemstillin-
gene. Inovacare er en helseinnovasjonsarea der 
Nordlandssykehuset, Bodø kommune og 
Nordland fylkeskommune har gått sammen om 
å styrke innovasjonsarbeidet på tvers av sykehus/
kommune og helsenæring. Målet er å bruke 
utfordringene vi har i nord med store geografiske 
avstander, som en drivkraft for innovasjon 
innenfor e-helse og samhandling mellom de 
ulike aktørene.

Eksempler på satsinger innen fagområder som 
er tilpasset befolkningen i nord, er kunstig 
intelligens i klinisk bruk, digital avstandsopp-
følging, digitaliserte løsninger for utadvendte 
sykehus og utnytting av brukernes erfaringer om 
helsetjenesten som utgangspunkt for innova-
sjonsprosjekter. 

Helseinnovasjoner i Nord-Norge 

Menon har beregnet verdiskapingen i den norske 
helseindustrien og fordelt den geografisk. De fire 
bransjene som inngår, er legemidler, medisinsk 
utstyr, digital helse og distribusjon. Oversikten 
viser at verdiskapingen i stor grad var konsen-
trert rundt Oslo og Viken.

Verdiskaping helseindustri (2020)
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20182019/id2639253/
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/0-innovasjonnorge.no/om-innovasjon-norge/oppdrag-og-resultater/2020/oppdragsgiverrapport-2020.pdf/
https://www.inovacare.no/
https://www.menon.no/helsenaeringens-verdi-2022/
https://www.menon.no/helsenaeringens-verdi-2022/
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Verdiskapingen i helseindustrien i Nordland var 
på 574 millioner kroner i 2020. I Troms og Finn-
mark var tilsvarende tall 171 millioner kroner. 
Tromsøs posisjon med Universitetssykehuset i 
Nord-Norge har dermed i begrenset grad hatt 
en effekt i oppbygging av helseindustri i fylket. 
Samlet utgjorde verdiskapingen i helseindustrien 
landsdelen bare 2,7 prosent av den nasjonale. 

Forskning og innovasjon er viktig for utviklingen 
av helsenæringen, og nasjonale tall viser at 
FoU-innsatsen har økt kraftig de siste årene. 
Norges forskningsråd er en av de viktigste finan-
sieringskildene til denne aktiviteten. Totalt har 
Norges forskningsråd delt ut 1,5 milliarder kroner 
til helserelaterte forskningsprosjekter i nærings-
livet fra 2018 og frem til september 2022. Midlene 
fordelte seg på nær 500 prosjekter. I Nord-Norge 
fikk 27 prosjekter tildelt 52,6 millioner kroner. 

Blant selskapene som har mottatt støtte fra 
Forskningsrådet, finner man Norinnova, DIPS, 
Amicoat, Medsensio, BIIM Ultrasound og 
Arcticzyes.

I tillegg til Forskningsrådet finansierer også 
Innovasjon Norge mye av nyskapingsaktiviteten i 
Norge. Den største enkelttildelingen Innovasjon 
Norge ga i 2021, gikk til bygging av en storskala 
bakteriofag-fabrikk med legemiddelgodkjenning 
på Leknes i Lofoten.

I 2023 åpner ACD Pharma fabrikken som skal 
bruke bakteriofager som et verktøy i kampen 
mot antibiotikaresistens. Forskningen til 
selskapet handler om strategier og metoder 

for forebygging og behandling av bakterielle 
infeksjoner hos mennesker. 

Connect the Dots var én av fire norske teknologi-
bedrifter som fikk finansiering gjennom Women 
TechEU i 2021. Teknologibedriften holder blant 
annet til i Tromsø og utvikler digitale verktøy for 
opptrening av helsepersonell.

Et tettere samarbeid mellom helsesektoren og 
nordnorske bedrifter om utvikling og innfø-
ring av nye innovative løsninger kan utløse et 
betydelig potensial for verdiskaping. Dette vil 
man få til gjennom økt kvalitet og effektivitet 
i helsetjenesten, og flere konkurransedyktige 
kunnskapsarbeidsplasser i næringslivet.

Finansiering fra Forskningsrådet til helseprosjekter 
ledet av næringsliv i Nord-Norge (kroner)
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https://norinnova.no/
http://www.dips.com/
https://amicoat.com/
https://www.medsens.io/
https://biimultrasound.com/
https://arcticzymes.com/
https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2021/gir-60-millioner-til-bakteriofagfabrikk-i-lofoten/
https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2021/gir-60-millioner-til-bakteriofagfabrikk-i-lofoten/
https://sml.snl.no/bakteriofag
https://www.connectthedots.no/
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