
Konjunkturbarometer for Nord-Norge vår 2008 
 
SpareBank 1 Nord-Norge og Innovasjon Norge offentliggjør vårens utgave av 
Konjunkturbarometer for Nord-Norge onsdag 14. mai 2008. Norut Tromsø har 
det faglige ansvaret for innholdet i barometeret.  
 
Konjunkturbarometeret har denne gangen satt søkelys på 
sysselsettingsutviklingen fram mot 2018 basert på modellframskrivinger. 
Generelt ser vi tegn på avtagende vekst i økonomien, men den store offentlige 
sektoren i landsdelen vil virke dempende på en konjunkturnedgang. 
 
Arena: Nordnorske bedrifters vei inn i Russland tar for seg ulike strategier for 
næringssamarbeid med Russland og er forfattet av Nordområdesenteret for 
næringslivet ved Handelshøyskolen i Bodø. De ulike strategiene er satt sammen 
på bakgrunn av akademisk forskning og suksesshistorier fra erfarne 
næringslivsaktører i ulike bransjer som alle har lang erfaring med norsk-russisk 
samarbeid. 
 
Tilbake til normalen 
Etter en lang periode med høykonjunktur står mye og vipper i 2008. Mange 
faktorer tyder på at vi står ovenfor et vendepunkt i økonomien. Fra en uvanlig 
høy vekstrate beveger vi oss mot det vi kan kalle en normaltilstand, om en ser 
de økonomiske utviklingstrekkene i et lengre perspektiv. Etterspørselen etter 
arbeidskraft er fortsatt høy, men flater ut i år.  
 
Et framtidsbilde 
Framskrivinger av sysselsettingsbehovet tar utgangspunkt i de tre 
vekstnæringene marin, reiseliv og petroleum. PANDA modellen tar utgangspunkt 
i dagens situasjon og framskriver dagens økonomiske aktivitet. For å få et 
realistisk bilde på behovet fram mot 2018 er det også lagt inn nye planlagte og 
igangsatte næringsaktiviteter. Bildene fram mot 2018 viser at behovet for 
arbeidskraft i Nord-Norge vil øke med 6 %, altså at vi vil ha behov for 236.500 
arbeidstakere. Modellberegningene viser at landsdelen ikke står så godt rustet til 
å møte et slikt økt behov for arbeidskraft. Med en ledighetsrate på under 1 % i 
2018 blir landsdelen nødt til å hente mer arbeidskraft utenfra enn det vi har 
gjort til nå. 
 
Sektorene mot 2018 
 
Marin sektor  
Framskrivinger viser at sysselsettingen går ned til under 8.500, mot vel 11.000 
sysselsatte i dag. Nedgangen forventes innenfor fangst og oppdrett, mens 
fiskeindustrien får en liten økning. Lavere sysselsetting men høyere produktivitet 
gjør at verdiskapingen opprettholdes. 
 
Reiseliv 
Realisering av planlagte aktiviteter innenfor reiseliv gir størst relativ vekst for 
opplevelsesturisme. Hotell og restaurant vil øke noe, mens det blir færre 
sysselsatte innenfor transport. Reiseliv vil være viktig for sysselsetting i 
distriktene, og særlig opplevelsesbedriftene vil kunne bidra til arbeidsplasser 
utenfor sentrene. 
 

 



Petroleum 
Snøhvit, Skarv og Goliat blir de viktigste olje- og gassfeltene i Nord-Norge de 
neste 10 årene når det gjelder å skape nye arbeidsplasser. 
Sysselsettingseffekten tilknyttet denne næringa er beskjeden, men den er en 
viktig bidragsyter til regional utvikling. I 2018 vil rundt 625 personer være 
direkte sysselsatt på Hammerfest LNG på Melkøya, Skarv og Goliat, mens 680 
arbeidsplasser vil være indirekte tilknyttet disse petroleumsaktivitetene. 
Finnmark får den største sysselsettingseffekten av veksten i petroleumssektoren 
de neste 10 årene. 
 
Industri 
Framskrivinger viser at behovet for arbeidskraft vil holde seg på dagens nivå 
fram mot 2018. Omstillinger i sektoren vil bidra til en mer konkurransedyktig 
industri. 
 
Forretningsmessig tjenesteyting 
Framskrivinger viser at forretningsmessig tjenesteyting er en av vekstvinnerne 
fram mot 2018 med en sysselsettingsvekst på 20 %. Hoveddelen av denne 
veksten vil være i byene og vil dermed forsterke sentraliseringstendensene i 
landsdelen. Denne sektoren er et viktig element og en drivkraft i den 
kunnskapsbaserte økonomien og bidrar til økt innovasjonsaktivitet i landsdelen.  
 
Offentlig  
Her blir det blir en markant økning i behovet for arbeidskraft. Fra å sysselsette 
nærmere 90.000 i dag vil sektoren ha behov for 106.500 arbeidstakere i 2018. 
Dette blir en stor utfordring for landsdelen Den største etterspørselen vil være 
innenfor yrkesgrupper som sykepleiere, hjelpepleiere og annet 
omsorgspersonell. 
 
Nordnorske bedrifters vei inn i Russland 
På få år har Russland reist seg fra økonomisk krise til å bli en av verdens største 
økonomier. For nordnorsk næringsliv gir beliggenheten en nærhet til et stort og 
voksende marked, men manglende kunnskap om dette markedet er en 
utfordring. Det finnes mange muligheter i dette markedet, og erfaringer fra 
norske aktører som har lang fartstid i næringssamarbeid med Russland danner 
grunnlaget for noen velprøvde strategier.  
 
Tromsø, 14. mai 2008 
 
For SpareBank 1 Nord-Norge 
 
 
Oddmund Åsen 
Viseadm. direktør 
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Tabell 2: Sysselsettingsandeler 2018, Aktivitetsalternativet  
      
 Nordland Troms Finnmark Nord-Norge  
Landbruk 2,9 1,8 2,6 2,5  
Marin sektor 4,0 2,4 4,7 3,5  
Industri 6,5 4,4 6,5 5,7  
Energi inkl petro 1,7 1,5 3,3 1,8  
Bygg og anlegg 5,3 4,9 5,6 5,2  
Reiseliv 9,8 8,7 10,0 9,4  
Handel og private 
tjen 17,5 18,0 16,7 17,5  
Forretn.messig tjen 9,1 9,7 9,1 9,4  
Offentlig sektor 43,4 48,7 41,5 45,0  
 100,2 100,1 100,0 100,0  
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Figur 4: Sysselsetting i reiselivet 2000 - 
2018    
      
 
   2000 2006 2018   
Hotell/restaurant 8000 7200 7500   
Transport 14050 13483 13100   
Opplevelser 500 1000 2000   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Side 14      
Reiselivet i 2018, andre avsnitt     
      
Hotell og restaurant vil øke behovet for arbeidskraft fra vel 7.200 i dag til vel 7.500 i 2018, 
mens transport vil redusere behovet fra 13.500 i dag til 13.100 i 2018. Den største 
veksten får vi imidlertid innenfor opplevelser som vil øke behovet for arbeidskraft fra 1.050 
i dag til anslagsvis 2.000 i 2018. Dette er i tråd med den utviklingen man har sett i Nord-
Norge de siste årene, og det harmonerer også med internasjonale reiselivstrender. 
 

 


