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Forord 
 
Dette er tredje notat til prosjektet Innlandet 2030, som Østlandsforskning gjennomfører på 
oppdrag for NHO Innlandet. Hensikten med prosjektet er å diskutere sammenhengen mellom 
ulike sektorer og hvordan de kan påvirke Innlandets langsiktige utvikling. 
 
Første notat omhandlet selve regionen Innlandet, mens det andre notatet omhandlet 
befolkningen og befolkningsutviklingen. Dette notatet tar for seg næringsstruktur og 
sysselsetting. Vi ser på de lange linjer i sysselsettingsutviklingen og på næringsstrukturen i dag. 
Herunder ser vi på klyngedannelser i Innlandets næringsliv. Deretter følger vi opp perspektivene 
i notat 2 og tar for oss arbeidsstyrken. Hvor mange av de som bor i regionen er i arbeid, hvor 
jobber de, hvilke næringer jobber de i, hvilken utdanning har de, og hvilken aldersstruktur er det 
på arbeidsstyrken? I de tallene som presenteres har vi lagt vekt på kjønnsforskjellene, både i 
utdanning og næringstilknytning. 
  
I siste delen av notatet tar vi utgangspunkt i SSBs framskriving av folkemengden og drøfter 
hvilken tilgang på arbeidskraft Innlandet kan regne med å ha i 2030. Vi gjør også noen grove 
beregninger, eller anslag på hvor mange arbeidsplasser Innlandet kan forventes å ha i 2030, og 
hvordan disse fordeler seg på næringer og regioner. 
 
 
 
Lillehammer, april 2007 
 
 
 
 
Ståle Størdal       Tor Selstad 
forskningsleder       prosjektleder 
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1 Verdiskaping 
 

1.1 Nasjonalregnskapets begreper 
I dette notatet skal vi studere verdiskaping og næringsutvikling i Innlandet.  

Økt verdiskaping omtales ofte som målsettingen med all næringsutvikling og næringspolitikk. 
Men hva mener vi egentlig med verdiskaping og hvordan måles det?   

De vanligste målene på verdiskaping er begrepene bruttoprodukt, nettoprodukt eller 
faktorinntekt. Bruttoproduktet i nasjonalregnskapet angir en nærings/regions samlede 
produksjonsverdi fratrukket kostnader ved anvendte innsatsvarer og - tjenester. Bruttoproduktet 
viser hvor mye som blir igjen i en bedrift eller næring til betaling av netto næringsskatter og -
avgifter, til avlønning av arbeidskraften (lønnskostnader) og som brutto driftsresultat, dvs. til å 
avlønne kapitalen og opprettholde realkapitalen (dekke kapitalslitet).  

Summerer en for alle bedrifter/sektorer innenfor et område, for eksempel ett fylke eller ett land, 
får en totalt bruttoprodukt innenfor området. Bruttonasjonalprodukt, BNP, er for eksempel 
bruttoproduktet for en nasjon, mens bruttoregionprodukt er bruttoproduktet for en region, for 
eksempel et fylke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoproduktet, hvor en korrigerer bruttoproduktet for verdien av forbrukt fast realkapital 
(kapitalslitet eller ”avskrivningene” som er kapitalslitets parallell i bedriftsregnskapene), er i 
prinsippet et bedre mål på verdiskapingen enn bruttoproduktet. Det er også nettoprodukt som er 
det vanlige inntektsmål i makroøkonomiske modeller. Når bruttoproduktet oftest benyttes er 
dette en forenkling bl.a. basert på tilgjengelige data. Korrigeres nettoproduktet for 

Sammenhenger i  
nasjonalregnskapet: 
 

 Produksjon (verdi)  
- Produktinnsats (verdi)  
= Bruttoprodukt 
- Kapitalslit 
= Nettoprodukt 
- Næringsskatter 
+ Næringssubsidier 
= Faktorinntekt 
- Lønnskostnader 
= Driftsresultat 
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næringsskatter og -subsidier får vi faktorinntekten som viser hva som er til fordeling til 
avlønning av arbeidskraften (lønnskostnader) og kapitalen (driftsresultat). 

 
Offentlige tjeneste- og forvaltningsinstitusjoner produserer tjenester som ikke direkte omsettes i 
et marked, og har ikke en definert en markedsverdi. Bruttoproduktet beregnes ”bak fra”, dvs. 
ved at en tar utgangspunkt i summen av lønnskostnader og et beregnet kapitalslit. Implisitt er 
derfor kapitalavlønningen i offentlig sektor lik null.  
 
Skal en beskrive regionale forskjeller og utviklingstrekk i verdiskapingen har 
bruttoregionprodukttall fra fylkesfordelt nasjonalregnskap betydelige svakheter fordi de har lang 
produksjonstid (i mars 2007 kom data for 2004), ikke foreligger for konsistente tidsserier og 
ikke beregnes på kommune-/regionnivå.  

Derfor har vi i dette notatet i hovedsak benyttet statistikk for ”sysselsatte etter arbeidssted”, dvs. 
antallet arbeidsplasser, for å belyse næringsstruktur og -utvikling. Vi har også sett på 
”sysselsatte etter bosted” som sier hvor mange av de som er bosatt i en region som er i arbeid, 
uavhengig av hvor de har sitt arbeid.  Differansen mellom ”sysselsatte etter bosted” og 
”sysselsatte etter arbeidssted” er et uttrykk for netto pendling til eller fra en region. 

Tabell 1.1 Brutto regionprodukt landets fylker 2004. Mill. kroner. 

 Hele landet 1542833 
 Østfold 51930 
 Akershus 131599 
 Oslo 259810 
 Hedmark 39273 
 Oppland 36570 
 Buskerud 54048 
 Vestfold 46953 
 Telemark 34071 
 Aust-Agder 19385 
 Vest-Agder 36028 
 Rogaland 109671 
 Hordaland 119820 
 Sogn og Fjordane 24266 
 Møre og Romsdal 55474 
 Sør-Trøndelag 65822 
 Nord-Trøndelag 23569 
 Nordland 48180 
 Troms Romsa 33114 
 Finnmark Finnmárku 13417 
 Ekstrafylket 339834 
 

Som nevnt foran er bruttoregionprodukt (BRP) et vanlig mål på verdiskapingen i et fylke. 
Tabell 1.1 viser at Innlandet i 2004 hadde et bruttoregionprodukt på nesten 76 mrd. kroner 
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tilsvarende 4.9 prosent av BNP for Norge eller 6.3 prosent når vi holder virksomheten på 
kontinentalsokkelen mv. (ekstrafylket) utenfor.1 

Dersom vi holder virksomheten i ekstrafylket2 utenfor beregningene, finner vi at det bare er de 
fire fylkene Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland som har et BRP per sysselsatt som ligger 
over landsgjennomsnittet. De laveste tallene finner vi i Finnmark, Nord-Trøndelag, Troms og 
Oppland. Bruttoregionprodukt per sysselsatt var 13 prosent under landsgjennomsnittet i 
Oppland og 7 prosent under i Hedmark. Det kan bemerkes at bruttoproduktet fordeles etter 
bedriftenes og institusjonenes kontoradresser, ikke etter hvor de ansatte eller kapitaleierne, som 
”skaper” disse verdiene, bor.  

Forskjeller i BRP per sysselsatt skyldes i hovedsak ulik næringsstruktur. Sysselsatte innenfor 
primærnæringene genererer i gjennomsnitt et lavere bruttoprodukt enn sysselsatte i 
sekundærnæringer og tjenesteytende næringer.  

BRP per innbygger viser større forskjeller enn BRP per sysselsatt. Siden produksjon og 
sysselsetting er fordelt etter arbeidssted, bidrar pendling til at fordelingen av BRP per sysselsatt 
blir jevnere enn fordelingen av BRP per innbygger. Bruttoregionprodukt per innbygger lå 24 
prosent under landsgjennomsnittet i Oppland og 20 prosent under i Hedmark. 

 

                                                      
1 Fylkesfordelt nasjonalregnskap for 2004 bygger på det nylig reviderte nasjonalregnskapet, noe som gjør 
det vanskelig å sammenligne nivået på tallene med tidligere regnskap, som ikke er reviderte. 
 
2 Virksomhet som ikke kan knyttes til noe bestemt fylke legges til et konstruert "ekstra" fylke. 
Ekstrafylket omfatter virksomheten på kontinentalsokkelen, Svalbard, militære baser i utlandet, 
ambassader o.l.. 
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Tabell 1.2 Hovedtall. Fylkesfordelt nasjonalregnskap 2004, per innbygger og per sysselsatt. 
Hele landet ekskl. kontinentalsokkelen = 100 

 

BRP  
per 

innbygger. 
Kroner 

 BRP 
 per 

sysselsatt. 
Kroner 

Husholdnings-
konsum  

per  
innbygger. 

Kroner 

Disponibel 
inntekt 

 per 
innbygger. 

Kroner 

BNP per  
innbygger, 

indeks 

BNP per  
sysselsatt, 

indeks 

Brutto- 
investering 

 i fast 
realkapital 
 andel av 

BNP 
Hele landet  379 590  750 308  164 250  173 882   18 

Landet ekskl. 
kontinental- 
sokkel og Svalbard1 

295 979 588 288 164 250 173 882 100 100  

        
Østfold  227 747  548 958  160 455  165 113 77 93 18 
Akershus  302 545  638 959  170 429  183 672 102 109 14 
Oslo/Akershus  434 688  666 136  177 829  201 240 147 113 14 
Oslo  558 174  680 803  184 745  217 657 189 116 14 
Hedmark  235 565  548 407  158 040  160 361 80 93 19 
Oppland  225 234  511 123  156 532  160 206 76 87 18 
Buskerud  251 374  560 834  164 011  173 611 85 95 18 
Vestfold  241 000  564 408  166 632  176 742 81 96 17 
Telemark  231 590  549 724  164 181  166 067 78 93 21 
Aust-Agder  211 633  527 757  164 633  170 837 72 90 26 
Vest-Agder  253 287  567 922  163 272  171 147 86 97 22 
Rogaland  316 907  612 257  161 076  170 048 107 104 21 
Hordaland  303 040  602 881  160 257  168 964 102 102 18 
Sogn og Fjordane  255 910  536 737  159 138  163 100 86 91 19 
Møre og Romsdal  256 193  572 492  155 627  162 722 87 97 23 
Sør-Trøndelag  273 983  550 731  159 206  164 743 93 94 20 
Nord-Trøndelag  207 691  483 246  152 408  152 736 70 82 23 
Nordland  229 726  514 948  154 262  154 965 78 88 19 
Troms   245 023  496 268  162 505  163 541 83 84 24 

Finnmark   207 236  457 782  172 623  171 269 70 78 92 
Kontinentalsokkelen - 29 936 301 - -   15 
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2 Trender i næringsutviklingen i Innlandet. 
 

2.1 De lange linjer. 
Selv om ulike næringer har ulik arbeidskraftsintensitet, og selv om denne ofte endres over tid, 
kan bruk av sysselsetting som verdiskapingsindikator forsvares med at det er klare koblinger 
mellom struktur og utvikling i bruttoprodukt og i sysselsetting. Om lag 2/3 av bruttoproduktet 
innenfor fastlandsnæringene fordeles da også til lønnskostnader.  

Sysselsettings-/arbeidsplasstallene i notatet bygger dels på spesialkjøringer fra planleggings- og 
analysemodellen PANDA, som igjen bygger fra data fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), dels på 
data hentet direkte fra SSBs Statistikkbank. I analysene og statistikken som presenteres ser først 
og fremst på Innlandet samlet, men i noen tilfeller også på regionnivå. Her bruker vi SSBs 
økonomiske regioner. 

Innlandet har hatt en svakere næringsutvikling enn landet som helhet i perioden 1986-2005, 
målt ved utviklingen i arbeidsplasser. Mens antall arbeidsplasser økte med ca 13 prosent på 
landsbasis fra 1986 til utgangen av 2005, var veksten i Innlandet på 4-5 prosent. I Hedmark 
varierte sysselsettingsendringen fra pluss 4-5 prosent i Elverumsregionen og Hamarregionen til 
4-5 prosent i negativ retning i Tynsetregionen og Kongsvingerregionen. I Oppland hadde 
Lillehammerregionen og Hadeland sterkere vekst enn landsgjennomsnittet, mens Nord-
Gudbrandsdal hadde om lag samme sysselsetting i 2006 som i 1986. Ingen av regionene i 
Oppland hadde nedgang i sysselsettingen i perioden. 
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Figur 2.1 Sysselsatte etter arbeidssted 1986 – 2005. (4. kvartal) Indeks 1986=100 

Det var spesielt i første del av 1990-tallet at Hedmark tapte terreng ved at konjunkturoppgangen 
kom 2-3 år seinere enn på landsbasis. Siden midten av 1990-tallet har utviklingen i Hedmark 
vært noe bedre enn i Oppland, og siden 2000 faktisk også bedre enn landsgjennomsnittet. Denne 
arbeidsplassveksten skjedde i første rekke i Hamarregionen og i noen grad i Elverumsregionen, 
mens både Tynsetregionen og Kongsvingerregionen også har tapt arbeidsplasser siden midten 
på 1990-tallet.  
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Figur 2.2 Sysselsatte etter arbeidssted 1986 – 2005. (4. kvartal) Indeks 1986=100 
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Lillehammerregionen har hatt sysselsettingsvekst helt siden 1988-89, dvs. siden vedtaket om 
legge vinter-OL 1994 til regionen. Hadeland har hatt sterk vekst siden 1993-94. 

 
Den svakere arbeidsplassutviklingen som spesielt Hedmark, men også Oppland tross alt har hatt 
gjennom 1990-tallet relativt til landet for øvrig, skyldes til dels en næringsstruktur med tungt 
innslag av næringer i generell sysselsettingsmessig tilbakegang, eksempelvis jord- og 
skogbaserte næringer, og lite av næringer i generell sysselsettingsmessig vekst, eksempelvis 
innen forretningsmessig tjenesteyting. Denne strukturulempen faller sammen med at store deler 
av Innlandet har hatt en svakere utvikling enn landsgjennomsnittet også innenfor de fleste 
enkeltnæringer, både blant de i sysselsettingsmessig tilbakegang og i vekst. 

 
 

2.2 Næringsutviklingen de siste fem år. 
 

-3,0 % -2,0 % -1,0 % 0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 %

Norge

Innlandet

Hamar

Kongsvinger
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Tynset 

Nord-Gudbrandsdal

Midt-Gudbrandsdal

Lillehammer

Gjøvik

Valdres

Hadeland

 
Figur 2.3 Sysselsatte etter arbeidssted. Prosentvis endring 2000-2005. 
 
I Norge var det en sysselsettingsvekst på 1.6 prosent i sysselsettingen fra 2000 til 2005, mens 
Innlandet samlet hadde en vekst på 0.6 prosent i antall sysselsatte etter bosted, dvs. antall 
arbeidsplasser. Det er stor forskjeller mellom regionene i Innlandet. Lillehammerregionen hadde 
en vekst på hele 3.6 prosent, mens Valdres, Hamarregionen og Hadeland lå rundt 
landsgjennomsnittet. Sterkest tilbakegang var det i Nord-Gudbrandsdalen (- 1.8 prosent), Midt-
Gudbrandsdalen (- 1.4 prosent), Tynsetregionen (- 1.3 prosent) og Kongsvingerregionen (- 1.2 
prosent). 
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2.3 Endringer i næringsstruktur 
 

2.3.1 Primærnæringer 
Figurene 3.1 – 3.4 viser næringsstrukturen i ulike Innlandsregioner ved årsskiftet 2005/2006 
sammenliknet med landet. Næringsstruktur er her angitt ved ulike næringers andel av 
arbeidsplassene (dvs. sysselsetting etter arbeidssted) med PANDA/SSB som kilde. Vi har delt 
inn arbeidsplassene i 16 underkategorier innenfor de fire hovedkategoriene: primærnæringer, 
industri, privat tjenestesektor og offentlig sektor.  

Alle regioner i Hedmark og Oppland har en større andel jord- og skogbruksarbeidsplasser enn 
landsgjennomsnittet, spesielt Tynsetregionen, Nord-Gudbrandsdalen, Midt-Gudbrandsdalen og 
Valdres. Disse regionene er også særlig sårbare overfor endringer i landbrukspolitikken. Dette 
er husdyrregioner med lang avstand til Oslo-markedet, og uten naturgitte fortrinn for produksjon 
av kjøtt og melk. Det er også de nordligste regionene som er særlig utsatt for 
avsetningsproblemer på lavkvalitetstømmer.  Ikke uventet, er det svært få sysselsatte innen 
Fiske og fangst og Olje, gass og bergverk. 

0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

Hele landet

Innlandet

Lillehammer

Gjøvik

Hamar

Hadeland

Elverum

Kongsvinger

Valdres

Midt-Gudbrandsdalen

Nord-Gudbrandsdalen

Tynset

Jordbruk Skogbruk Fiske, fangst og oppdrett Olje,  gass og bergverk

 

Figur 2.1 Primærnæringenes sysselsettingsandeler i Innlandregionene sammenliknet med 
landsgjennomsnitt. 4 kvartal 2005. Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av PANDA/SSB 

 

2.3.2 Industri  
Industrien har omtrent samme betydning for sysselsettingen i Hedmark og Oppland som på 
landsbasis. Industrien er overrepresentert i fire av regionene: Gjøvikregionen med et 
tyngdepunkt i miljøet på Raufoss, Hamarregionen med bl.a. Nortura Hed-Opp og Moelven-
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bedrifter og Kongsvingeregionen og Elverumsregionen som har et tyngdepunkt i den 
tremekaniske industrien, men som også har mye ”øvrig industri”. Selv om det er regionale 
eksempler på utvikling av småskalaproduksjon basert på lokale tradisjoner er Innlandets 
næringsmiddel- og treindustri i stor grad preget av masseproduksjon av standardvarer med 
kontinuerlig rasjonaliseringspress. Det er i liten grad etablert ny virksomhet til erstatning for de 
som naturlig blir borte gjennom stadig effektivisering innen de tradisjonelle produksjonslinjene.  

0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

Hele landet

Innlandet

Valdres

Lillehammer

Tynset

Hadeland

Midt-Gudbrandsdalen

Nord-Gudbrandsdalen

Hamar

Elverum

Kongsvinger

Gjøvik

Næringsmidler Skogsindustri Verkstedindustri Øvrig Industri

 

Figur 2.2 Industriens sysselsettingsandeler i Innlandregionene sammenliknet med 
landsgjennomsnitt. 4 kvartal 2005. Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av 
PANDA/SSB 

 

2.3.3 Privat tjenestesektor:  
Ingen av Innlandets regioner skårer høyere enn landsgjennomsnittet på de private 
tjenestesektorenes (inkl bygg- og anlegg) andel av arbeidsplassene. Bo- og pendlerregionen 
Hadeland tangerer landsgjennomsnittet, og reiselivsregionene Valdres og Lillehammer ligger 
tett om mot gjennomsnittet.  

Bygg og anleggsektoren er vel så viktig i Innlandet som på landsbasis og er spesielt 
overrepresentert i reiselivsregionene i Gudbrandsdalen og Valdres. Her er det trolig den store 
hyttebyggingen som slår ut.  

Alle Innlandsregioner er svakt underrepresentert innen varehandel og samferdsel og til dels 
betydelig underrepresentert innen forretningsmessig tjenesteyting. Annen privat tjenesteyting er 
betydelig overrepresentert i bo- og pendlingsregionen Hadeland. Også i Hamar- og 
Lillehammerregionen er denne næringen viktigere enn på landsbasis.  
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Figur 2.3 Privat tjenestesektors sysselsettingsandeler i Innlandregionene sammenliknet med 
landsgjennomsnitt. 4 kvartal 2005. Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av 
PANDA/SSB 

 

2.3.4 Offentlig tjenestesektor. 
I forhold til landsgjennomsnittet er offentlig virksomhet overrepresentert i alle Innlandets 
regioner unntatt Gudbrandsdalsregionene og Valdres. Dette skyldes i hovedsak 
kommunesektoren som er overrepresentert i alle regioner unntatt Lillehammerregionen og 
fylkeskommunale arbeidsplasser som er overrepresentert i alle regionerunntatt Valdres. Statlig 
sektor er overrepresentert i Elverumsregionen, Lillehammerregionen og så vidt også i 
Hamarregionen. Alle disse regionene har betydelig andel statlig arbeidsplasser innen både 
sykehus, høgskole og forsvar.  
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Figur 2.4 Offentlig sektors sysselsettingsandeler i Innlandregionene sammenliknet med 
landsgjennomsnitt. 4 kvartal 2005. Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av 
PANDA/SSB 

 
 

2.4 Svak vekst – både på kort og lang sikt. 
 

Foregående avsnitt har vist at mange regioner i Innlandet har hatt en svak arbeidsplassutvikling, 
både om en ser på de lange linjer fra 1986 – 2005, og om ser på de siste fem årene, 2000-2005. 
Dette skyldes dels en strukturulempe, dvs. at Innlandet har hatt, og har, en relativt stor andel av 
sine arbeidsplasser i næringer som nasjonalt sett er i tilbakegang. Men det skyldes også og en 
gjennomgående svakere utvikling enn landsgjennomsnittet også innenfor mange enkeltnæringer.  

Et unntak fra dette bildet er personrettede tjenester, hvor Innlandet er mer på linje med landet 
for øvrig både mht. andeler og vekst. Disse næringenes omfang og utvikling er i hovedsak 
knyttet til bosetting og langt på veg løsrevet fra det øvrige lokale næringsliv. Det er bosettingen 
og befolkningens inntekter som skaper den lokale kjøpekraft som er grunnlaget for den private 
tjenestesektoren, uavhengig av hvor inntektene stammer fra. Og det er bosetting og 
befolkningsstrukturen som legger grunnlaget for offentlig sektors sysselsetting og tjenestetilbud 
slik staten har organisert sin egen virksomhet og med den utjevning av kommunenes inntekter 
som staten sørger for. Tross en svak næringsutvikling har nemlig netto innflytting bidratt til en 
positiv befolkningsutvikling i mange av Innlandets regioner. Samtidig har 
gjennomsnittsinntekta utviklet seg på linje med landsgjennomsnittet. Dette må ses i 
sammenheng med at Innlandet har en betydelig netto utpendling. 
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2.5 Indikasjoner på næringsklynger i Innlandet 
 
Hovedtyngden av arbeidsplassene i Innlandet, som i ellers i landet, finner vi innen næringer som 
kommunal og statlig tjenesteyting, varehandel, bygg og anlegg og annen privat personrettet 
og/eller forretningsmessig tjenesteyting. Samlet står tjenestesektoren medregnet bygg og anlegg 
for 80 prosent av arbeidsplassene i Innlandet mot 83 prosent på landsbasis. Mange av 
tjenestenæringene server både lokalbefolkningen og lokalt næringsliv og er relativt jevnt fordelt 
over landet.  

For å få en indikasjon på hvor en kan ha næringsklynger i Innlandet ble det i Johnstad & Ørbeck 
2003 og i Ørbeck 2004, basert på en svært enkel metode, identifisert tilfeller av regional 
spesialisering i Innlandet, som i noen grad ble vektlagt ved valg av delprosjekter i VS2010-
Innlandet. Her ble det tatt utgangspunkt i region- og næringsfordelte sysselsettingstall fra 
PANDA for 4. kvartal 2001 og identifiserte næringer i enkeltregioner hvor både a) næringen 
står for minst 5 prosent av regionenes arbeidsplasser og b) næringen er minst 70 prosent 
”viktigere” i regionen enn på landsbasis (Lokaliseringskoeffisient LQ>1,7). Videre ble de 
identifiserte tilfellene av regional spesialisering og/eller næringskonsentrasjoner satt inn i en 
nasjonal sammenheng for å se hvilke andre regioner i Norge ”man konkurrerer mot”. Det gjør 
det mulig å studere dynamikken innenfor de aktuelle næringer i Innlandets regioner 
sammenliknet med andre. 

Det kan reises en rekke innvendinger mot slike beregninger, både knyttet til bruken av 
sysselsettingsdata, til de valgte grenseverdier og til om slike beregninger sier noe om klynger. 
En klynge er noe mer enn en næringskonsentrasjon og vil normalt omfatte bedrifter fra ulike 
næringer og bør kunne oppvise en form for dynamikk (det går bedre for bedrifter innenfor 
klyngen enn utenfor). Dette ble i Johnstad m.fl. 2004 belyst i etterfølgende intervjubaserte 
analyser.  

 

2.5.1 Overrepresentasjon på Innlandsnivå  
Bruker vi samme grenseverdier som i Ørbeck 2004 finner vi i Innlandet under ett en klar 
overrepresentasjon (definert ved at næringene har en lokaliseringskoeffisient på over 1,7 dvs. 
har 70 prosent høyere andel av arbeidsplassene her enn på landsbasis) innen følgende næringer: 
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Tabell 2.1 Næringskonsentrasjoner Innlandet 2005. 

2005 

Lokaliserings-
koeffisient 

(LQ)1 

Andel av 
Innlandets 

totalsysselsetting 

Andel av 
næringens 

sysselsetting 
nasjonalt 

Skogbruk 4,34 1,2 % 31,2 % 
Lær- og lærvareindustri 3,91 0,1 % 28,1 % 
Trelast- og trevareindustri 3,38 2,3 % 24,3 % 
Glass- og glassvareindustri 3,16 0,3 % 22,8 % 
Annen industriproduksjon 3,10 0,5 % 22,3 % 
Transportmiddelindustri ellers 2,99 1,0 % 21,5 % 
Jordbruk 2,37 5,9 % 17,1 % 
Bryting av kull og torv 1,81 0,0 % 13,0 % 
Næringsmiddelindustri 1,61 2,6 % 11,6 % 

1 LQ = Næringens sysselsettingsandel i regionen/Næringens sysselsettingsandel nasjonalt 

 
Flere av disse næringene er imidlertid beskjedne i omfang og det er bare jordbruket som står for 
mer enn 5 prosent av Innlandets totale antall arbeidsplasser, men vi ser at også trelast- og 
trevareindustri, næringsmiddelindustri og skogbruk er både godt overrepresentert og relativt 
viktige i omfang. Det samme gjelder ”Transportmidler ellers” representert ved 
Raufossindustrien.  
 
Går vi ned på enkeltregionene finner vi at jordbruket er betydelig overrepresentert i alle 
Innlandsregioner i 2005 og fortsatt er en viktig sysselsetter, spesielt i Tynsetregionen (16%), 
Nord-Gudbrandsdal (14%),  Midt-Gudbrandsdal (13%) og Valdres (10%).  
 
Med krav om 70 prosent overrepresentasjon (LQ>1,7) og at næringenes andel av 
totalsysselsettingen skal være minst 5% fant Ørbeck (2004) følgende andre regionale 
spesialiseringer basert på 2001-statistikk: 
 
 Hamarregionen innenfor landbruksbasert næringsmiddelindustri (Andel=5% og 

LQ=2,9). Regionen var også ganske tung innen trelast- og trevareindustri (Andel=4% 
og LQ=4,8) 

 Tynsetregionen innenfor landbruksbasert næringsmiddelindustri (Andel=5% og 
LQ=2,8) 

 Glåmdalsregionen3 innenfor trelast- og trevareindustri (Andel=5% og LQ=7,1). 
Regionen var også betydelig på landbruksbasert næringsmiddelindustri (Andel=3% og 
LQ=1,6) 

                                                      
3 I Ørbeck (2004) ble det benyttet fylkeskommunale planregioner i motsetning til SSBs økonomiske 
regioner som er benyttet i denne rapporten og som avviker fra hverandre mht. plasseringen av Våler 
kommune. Den omfattende treindustrien i Våler, herunder Forestia og Moelven Våler, gjør at 
treindustriens overrepresentasjon på regionnivå endres når vi nå fokuserer på SSBs økonomiske regioner. 
I Glåmdalsregionen medregnet Våler utgjør treindustrien 4,6 prosent av sysselsettingen mot 3,1 prosent i 
Kongsvingerregionen uten Våler. Motsatt er treindustrien sysselsettingsandel høyere i Elverumsregionen 
medregnet Våler (3,9%) enn i Sør-Østerdalsregionen uten Våler (2,0%).  
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 Gjøvikregionen innenfor transportmidler ellers, hvor vi finner store deler av 
lettmetallmiljøet på Toten (Andel 7% og LQ=17,0). Regionen var også viktig innen 
maskiner og annen industri (hvor vi finner flere av de andre bedriftene på Raufoss) 

 Nord- og Midt-Gudbrandsdal samt Lillehammerregionen og Valdres innenfor hotell og 
restaurant eller reiseliv (Andeler=5-7% og LQ=1,7-2,3) 

 Hadeland innenfor Privat tjenesteyting, som er typisk for en utpendlingsregion 
(Andel=12% og LQ=1,8). 

 Sør-Østerdalsegionen har ingen næringer med høyere sysselsettingsandeler enn 5 
prosent og større overrepresentasjon enn 70 prosent. Nærmest ligger skogbruket, trelast- 
og trevareindustrien næringsmiddelindustrien og forsvaret. 

 
Det er ikke gjort en ny slik fullskala studie av regionale spesialiseringer i Innlandet i dette 
prosjektet. Vi har imidlertid sammenliknet funnene i 2001-studien med 2005-statistikk og 
finner i hovedsak igjen de samme tilfeller av spesialisering med noen modifiseringer: 
 Veksten i tjenestesektoren gjør at vi har færre tilfeller av ”industriklynger” som 

overstiger grenseverdien på 5% sysselsettingsandel.  
 Derimot har bygg og anleggsnæringen i Valdres kommet inn på lista med en 

sysselsettingsandel på 12 prosent og en LQ på 1,7. I Midt-Gudbrandsdal har bygg- og 
anleggsnæringen en sysselsettingsandel på 11 prosent og en LQ på 1,6. I disse to 
regionene er det trolig den store utbyggingen av hytter og andre reiselivsanlegg som slår 
ut. 

 

Velfungerende næringsklynger kjennetegnes ved en dynamikk som tilsier at bedriftene innenfor 
klyngen har en bedre utvikling enn de utenfor. Ørbeck (2004) så derfor på utviklingen i de 
”klyngene” som ble identifisert, og hvordan det så ut i andre regioner i Norge som ”man 
konkurrerer mot”. Konklusjonene her supplert med utviklingen 2001-2005-tall er: 

Næringsmiddelindustri i Hamarregionen vokste langt kraftigere enn på landsbasis i første del av 
1990-tallet (samlingen av Hed-Opp på Rudshøgda), mens sysselsettingen i perioden 1996-2001 
falt i Hamarregionen med 10 prosent mot 4 på landsbasis. Også i perioden 2001-2005 falt 
sysselsettingen sterkere her enn på landsbasis (-9% mot -3%).  

Næringsmiddelindustrien i Tynsetregionen hadde derimot sysselsettingsvekst i begge halvdeler 
av 1990-tallet og i perioden 2001-2005. Utover Hamarregionen og Tynsetregionen var det i 
2001 kun i Fredrikstad/Sarpsborgregionen at næringsmiddelindustrien oversteg LQ på 1,7 og 
sysselsettingsandel på over 5%. Ellers preges næringsmiddelindustrien av mange arbeidsplasser 
i storbyene og både Oslo-, Trondheim-, Bergen- og Stavangerregionen har flere arbeidsplasser 
enn Hamarregionen.  

Trelast og trevareindustrien i Glåmdalsregionen4 hadde en svakere utvikling, dvs. sterkere 
tilbakegang enn på landsbasis både i første del av 1990-tallet og i perioden 1996-2001 (–18% 
mot –6% på landsbasis). Sysselsettingsfallet er bremset noe opp i perioden 2001-2005, men er 
fortsatt sterkere enn på landsbasis (-12% mot -3%).Utenom Glåmdalsregionen hadde 
treindustrien i både Egersund-, Lyngdal/Farsund-, og Holmestrandregionen LQ over 1,7 og 
                                                      
4 Se fotnote foran vedr. forskjellen mellom Glåmdalsregionen og Kongsvingerregionen 
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sysselsettingsandel på over 5% i 2001. Målt etter antall arbeidsplasser er det bare 
Hamarregionen som lå foran Glåmdalsregionen av økonomiske regioner. Her hadde 
treindustrien samme sysselsettingsmessige tilbakegang som i Glåmdalsregionen både gjennom 
1990-tallet og siden 2001.  

”Transportmidler ellers” i Gjøvikregionen hadde en veldig sterk vekst gjennom 1990-tallet, 
mens det var tilbakegang på landsbasis. Samtidig var det en noe sterkere reduksjon i andre 
industribransjer i regionen enn på landsbasis, noe som tyder på at flere bedrifter hadde 
produksjonsomlegginger og dermed statistiske omkodinger i perioden. I perioden 2001-2005 er 
imidlertid sysselsettingen redusert med 30%. Det var ingen andre økonomiske regioner i Norge 
som hadde like mange arbeidsplasser i denne næringen som Gjøvikregionen, men også i 
Kongsberg-, Lyngdal/Farsund- og Høyangerregionen hadde næringen LQ på over 1,7 og 
sysselsettingsandel på over 5% i 2001.  

Hotell og restaurant hadde på landsbasis en sysselsettingsvekst på 20 prosent gjennom 1990-
tallet. Av Innlandsregionene var det kun Lillehammerregionen (27%) og Midt-Gudbrandsdal 
(1%) som hadde vekst i denne perioden. Dette skyldes kapasitetsoppbyggingen rundt OL 1994. 
Ser vi isolert på perioden 1996-2001 hadde også disse regionene tilbakegang. Også i perioden 
2001-2005 var det sysselsettingsnedgang i alle Gudbrandsdalsregioner og Valdres og noe 
sterkere enn på landsbasis. Foruten de 4 Innlandsregionene Midt-Gudbrandsdal, Nord-
Gudbrandsdal, Lilehammerregionen og Valdres er det kun 7 regioner i Norge hvor hotell og 
restaurant i 2001 hadde en LQ på over 1,7 og sysselsettingsandel på over 5% 
(Ullensaker/Eidsvoll, Hallingdal, Setesdal, Voss, Oppdal, Røros og Stjørdalshalsen).  

 
 

2.6 Innlandets sysselsatte 
 
På de følgende sider ser vi på noen kjennetegn ved de sysselsatte som bor i Innlandet. 
Storparten av disse har sitt arbeid i sin hjemkommune eller i den økonomiske region kommunen 
tilhører, men mange pendler også ut av Innlandet. Utpendlingen kan skyldes at de ikke får 
arbeid i sin hjemkommune eller i en annen kommune i Innlandet, at de ikke er fornøyd med 
lønns- og arbeidsvilkår som tilbys eller at de ikke får en jobb som svarer til den utdanning og 
ambisjoner de har. 
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2.6.1 Et kjønnsdelt arbeidsmarked 
 
Tabell 2.2 Sysselsatte etter bosted. Innlandet 2005. Fordeling på næringer. Kjønn. Prosent. 

Næring 

Sysselsatte etter bosted 2005 
Antall Prosentvis fordeling 

Kvinner Menn Kvinner Menn 
00 Uoppgitt 567 269 0.7 0.3 
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 2993 8589 3.5 9.0 
10-37 Industri, bergv., olje- og gassutv. 5151 16734 6.1 17.6 
40-41 Kraft- og vannforsyning 252 1138 0.3 1.2 
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 739 14110 0.9 14.8 
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 16530 15800 19.5 16.6 
60-64 Transport og kommunikasjon 2219 7819 2.6 8.2 
65-67 Finansiell tjenesteyting 1338 1252 1.6 1.3 
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 5338 7996 6.3 8.4 
75 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr. 6100 6622 7.2 7.0 
80 Undervisning 8746 4536 10.3 4.8 
85 Helse- og sosialtjenester 31151 6718 36.7 7.1 
90-99 Andre sosiale og  personlige tjenester 3695 3445 4.4 3.6 
Totalt 84819 95028 100.0 100.0 
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Figur 2.5 Sysselsatte etter bosted Innlandet 2005 fordelt på næringer. Andel kvinner i ulike 
næringer. Prosent. 

De store ”kvinnenæringene” er Helse- og sosialtjenester, Varehandel, Hotell og restaurant, og 
Undervisning. Disse næringene alene har nær 2/3 av de sysselsatte kvinnene i Innlandet, men 
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bare vel 28 prosent av de sysselsatte mennene. Størst er kjønnsforskjellen i Helse- og 
sosialtjenester med en kvineandel på over 82 prosent, og undervisning med en kvinneandel på 
nesten 66 prosent. 

Mannsnæringene er Bygg- og anlegg, Kraft- og vannforsyning, Industri og Jord- og skogbruk. 
Bygg- og anlegg har en kvinnenandel på 5 prosent. 

 

2.6.2 En kjønnsdelt utdanning 

 

Figur 2.6 Andel bosatte16+ med universitets-/høgskoleutdanning. Økonomiske regioner. 
1.10.2004 Kilde: SSB 

Statistisk sentralbyrås utdanningsstatistikk viser et stadig stigende utdanningsnivå i Norge. I dag 
har 24 prosent av den norske befolkningen over 15 år en utdanning på universitets- eller 
høgskolenivå. Dette er nesten dobbelt så mye som for 20 år siden. Av fylkene er det Oslo og 
Akershus som har høyest andel innbyggere med en universitets eller høgskoleutdanning, med 
henholdsvis 39 og 30 prosent. I andre enden av skalaen finner vi Hedmark, Oppland og 
Nordland, med om lag 18 prosent innbyggere med en utdanning på dette nivået. Av regionene i 
Hedmark og Oppland er det bare Lillehammerregionen som ligger over landsgjennomsnittet 
med drøyt 25 prosent. 
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Tabell 2.3 Sysselsatte etter bosted Innlandet 2000-2005 etter utdanningsnivå og kjønn. 
Prosent. 

Utdanningsnivå 
Kvinner Menn 

2000 2005 2000 2005 
Grunnskole (nivå 1-2) 14.2 10.8 16.2 13.6 
Videregående skole (nivå 3-5) 60.8 59.6 63.8 64.3 
Universitets-, høgskolenivå, 1-4 år (nivå 6) 21.6 24.7 13.7 14.4 
Universitets-, høgskolenivå, over 4 år (nivå 7-8) 2.0 2.6 4.6 5.1 
Uoppgitt utdanning (9) 1.5 2.4 1.7 2.6 
SUM 100.0 100.0 100.0 100.0 
 
Fra 2000 til 2005 var det en relativt svak økning i utdanningsnivået i Innlandet. Her må vi huske 
at tallene viser utdanningsnivået i hele arbeidsstyrken. Det vil derfor ta lang tid før økt 
utdanningsnivå blant de yngre slår sterkt ut på totaltallene. I 2005 hadde 27.3 prosent av 
kvinnene høyere utdanning, mot bare 19.5 prosent av mennene. Men en større andel av 
mennene hadde høyere utdanning over 4 år.  
 
I tabell 2.4 ser vi fordelingen på fagfelt. 

Det er over dobbelt så mange menn som kvinner som har høyere utdanning på over 4 år. I 
naturvitenskapelige og tekniske fag er menn helt dominerende. Det samme gjelder om vi ser på 
gruppen med kort høyere utdanning og teknisk/naturvitenskapelig fagfelt. 

Det er langt flere kvinner enn menn med høy utdanning på 1-4 år. Vel 72 prosent av disse 
kvinnene er å finne innen undervisningsfag eller helse- og sosialfag. Også i disse fagfeltene er 
det en svært skeiv kjønnsfordeling, men i motsatt retning av den vi finner i 
teknisk/naturvitenskapelige fag. 

 

Tabell 2.4 Sysselsatt etter bosted Innlandet 2005. Antall med høyere utdanning etter fagfelt og 
kjønn. 

 

Antall med høyere utdanning 
Over 4 år 1-4 år 

Menn Kvinner Menn Kvinner 
Humanistiske og estetiske fag 479 368 974 1498 
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 132 175 3275 7586 
Samfunnsfag og juridiske fag 546 383 669 883 
Økonomiske og administrative fag 148 72 2767 2513 
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 1534 377 3526 679 
Helse-, sosial- og idrettsfag 1019 646 1367 7579 
Primærnæringsfag 567 183 249 60 
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 398 7 869 126 
SUM 4823 2211 13696 20924 
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Tabell 2.5 viser kvinneandelen i ulike fagfelt. I gruppen med kort, høyere utdanning varierer 
kvinneandelen fra 13-16 prosent i samferdsel og teknisk/naturvitenskapelige fag til nesten 85 
prosent i helse- og sosialfag. 
 
I 2005 var det fortsatt slik at svært mange kvinner med høy utdanning har yrker innen 
undervisning og helse- og sosial, dvs. i all hovedsak i offentlig sektor. 
 
Tabell 2.5 Sysselsatte etter bosted. Innlandet 2005. Andel kvinner etter utdanningsnivå og 
fagfelt. 

 

Andel kvinner i prosent 
Høyere utdanning 

Over 4 år 1-4 år 
Humanistiske og estetiske fag 43.4 60.6 
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 57.0 69.8 
Samfunnsfag og juridiske fag 41.2 56.9 
Økonomiske og administrative fag 32.7 47.6 
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 19.7 16.1 
Helse-, sosial- og idrettsfag 38.8 84.7 
Primærnæringsfag 24.4 19.4 
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 1.7 12.7 
SUM 31.4 60.4 
 
 
Tabellen nedenfor knytter sammen utdanningsnivå og pendling. 
 
Tabell 2.6 Netto utpendling fra Innlandet 2005 i prosent av sysselsatte etter bosted.  

Utdanningsnivå 
Kvinner Menn 

2000 2005 2000 2005 
Grunnskole (nivå 1-2) 5.5 4.7 10.6 9.3 
Videregående skole (nivå 3-5) 7.7 6.3 12.5 11.9 
Universitets-, høgskolenivå, 1-4 år (nivå 6) 9.0 6.6 14.7 12.4 
Universitets-, høgskolenivå, over 4 år (nivå 7-8) 4.8 2.9 8.1 7.5 
Uoppgitt utdanning (9) 8.9 3.3 8.0 4.4 
SUM 7.6 6.1 12.2 11.2 
 
Netto utpendling, som andel av sysselsettingen, er redusert fra 2000 til 2005. Andelen pendlere 
ar langt høyere blant menn enn kvinner. Også her ser vi altså at arbeidsmarkedet er sterkt 
kjønnsdelt. Pendlerandelen varierer mye med utdanningsnivået. Både blant kvinner og menn er 
tilbøyeligheten til å pendle størst for de med kort høyere utdanning og de som har videregående 
skole.  
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2.6.3 Regionale forskjeller i utdanningsnivå. 
 
Tabell 2.7 Sysselsatte kvinner etter bosted 2005. Utdanningsnivå. Prosentvis fordeling. 
 Utdanningsnivå. Kvinner 

SUM 

 

Grunn- 
skole 

Videre- 
gående 
skole 

U & H 
1-4 år 

U & H 
Over 4 år 

Uoppgitt 

0491 Kongsvinger 13.3 61.5 20.8 1.8 2.6 100.0 
0492 Hamar 11.5 55.9 26.9 3.3 2.3 100.0 
0493 Elverum 11.7 58.1 25.7 2.2 2.2 100.0 
0494 Tynset 8.1 61.3 25.9 2.3 2.3 100.0 
0591 Lillehammer 7.6 54.3 31.3 4.2 2.6 100.0 
0592 Gjøvik 10.6 60.6 24.3 2.2 2.2 100.0 
0593 Midt-Gudbrandsdalen 12.0 64.1 19.7 1.9 2.3 100.0 
0594 Nord-Gudbrandsdalen 10.4 66.4 19.7 1.8 1.7 100.0 
0595 Hadeland 10.4 63.2 21.8 2.3 2.4 100.0 
0596 Valdres 9.0 64.2 21.5 2.2 3.1 100.0 
Innlandet 10.8 59.6 24.7 2.6 2.4 100.0 
 
Tabell 2.8 Sysselsatte menn etter bosted 2005. Utdanningsnivå. Prosentvis fordeling  
 Utdanningsnivå. Menn 

SUM 

 

Grunn- 
skole 

Videre- 
gående 
skole 

U & H 
1-4 år 

U & H 
Over 4 år 

Uoppgitt 

0491 Kongsvinger 16.9 65.5 11.5 3.7 2.5 100.0 
0492 Hamar 12.8 61.9 16.7 5.8 2.9 100.0 
0493 Elverum 15.7 60.8 15.4 5.5 2.6 100.0 
0494 Tynset 10.4 69.4 13.0 4.8 2.3 100.0 
0591 Lillehammer 9.3 58.8 19.4 9.2 3.2 100.0 
0592 Gjøvik 13.5 65.2 14.3 4.6 2.4 100.0 
0593 Midt-Gudbrandsdalen 16.5 68.0 10.1 3.6 1.8 100.0 
0594 Nord-Gudbrandsdalen 12.8 71.9 9.9 3.2 2.1 100.0 
0595 Hadeland 14.1 66.3 13.4 4.0 2.3 100.0 
0596 Valdres 14.9 67.7 11.4 3.4 2.7 100.0 
Innlandet 13.6 64.3 14.4 5.1 2.6 100.0 
 
Både for kvinner og menn skiller Lillehammerregionen seg ut ved at en stor andel av de 
sysselsatte har høy utdanning. I den andre enden av skalaen ligger Gudbrandsdalen, 
Kongsvingerregionen og Valdres. 
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2.6.4 Aldersstruktur 
 
Tabell 2.9 Sysselsatte menn etter bosted Innlandet 2005. Menn. Fordeling på aldersgrupper i 
hver   
næring og totalt. Prosent 

 
Siste kolonne, 40 +, viser andel av de sysselsatte som var 40 år eller eldre i 2005. I 2030 vi disse 
være 65 år eller mer. Mange er da allerede ute av arbeidslivet og de aller fleste er snart ute. Hele 
57.6 prosent av de mannlige sysselsatte er i denne gruppen. I jord- og skogbruk, kraft- og 
vannforsyning og finansiell tjenesteyting er over 70 prosent av de sysselsatte i gruppen 40 +. 
 
Dette illustrerer at i det tidsperspektiv vi her ser på, fram til 2030, vil omfordeling mellom 
regioner og mellom næringer ikke primært dreie seg om å flytte på dagens arbeidstakere. 
Spørsmålet er hvilke næringer og regioner som kan trekke til seg de nye som kommer inn i 
arbeidsmarkedet i årene fram til 2030. Her kan det skje store omfordelinger mellom næringer, 
mellom regioner og ikke minst mellom Innlandet og Oslo/Akershus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prosentvis fordeling av sysselsettingen etter alder 

 Aldersgrupper 

Næring 16-19 år 20-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år 67-74 år 40 + 

00 Uoppgitt 2.2 3.7 22.3 32.7 29.4 9.7 71.7 
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 4.3 4.4 19.3 33.5 28.4 10.1 72.0 
10-37 Industri, bergv., olje- og gassutv. 2.3 5.8 33.3 38.5 19.0 1.1 58.6 
40-41 Kraft- og vannforsyning 2.2 3.5 20.3 48.4 24.5 1.1 74.0 
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 4.8 9.8 33.1 34.7 16.1 1.4 52.2 
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 8.1 12.7 34.1 28.6 14.8 1.6 45.1 
60-64 Transport og kommunikasjon 1.3 5.3 30.2 41.1 20.1 1.9 63.1 
65-67 Finansiell tjenesteyting 0.2 2.2 23.4 44.8 28.4 1.0 74.2 
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 3.4 9.2 33.5 33.2 18.0 2.8 54.0 
75 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr. 3.7 7.1 27.2 37.6 23.2 1.2 62.0 
80 Undervisning 0.7 3.4 27.1 35.4 32.1 1.4 68.8 
85 Helse- og sosialtjenester 1.6 7.7 33.3 36.7 18.6 2.1 57.4 
90-99 Andre sosiale og  personlige tjenester 3.1 7.5 33.0 33.4 20.1 2.9 56.4 
Totalt 3.8 7.8 30.9 35.3 19.9 2.4 57.6 
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Tabell 2.10 Sysselsatte kvinner etter bosted Innlandet 2005. Kvinner. Fordeling på 
aldersgrupper i hver næring og totalt. Prosent. 
 

 
Prosentvis fordeling av sysselsettingen etter alder 

Aldersgrupper 
Næring 16-19 år 20-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år 67-74 år 40 + 
00 Uoppgitt 0.9 2.6 18.3 36.0 35.1 7.1 78.1 
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 5.4 4.6 19.9 31.8 29.1 9.1 70.1 
10-37 Industri, bergv., olje- og gassutv. 3.2 4.8 29.7 41.4 19.8 1.1 62.3 
40-41 Kraft- og vannforsyning 0.4 2.0 23.0 44.4 29.8 0.4 74.6 
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 2.7 5.0 32.9 38.7 18.7 2.0 59.4 
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 11.9 17.1 30.0 25.5 14.2 1.3 41.0 
60-64 Transport og kommunikasjon 2.0 6.4 33.3 39.8 17.2 1.2 58.2 
65-67 Finansiell tjenesteyting 0.1 1.9 24.1 53.4 20.0 0.4 73.8 
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 4.1 9.9 36.8 33.6 13.9 1.5 49.1 
75 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr. 2.2 3.6 24.6 42.3 26.0 1.3 69.6 
80 Undervisning 0.5 2.4 30.5 41.0 24.9 0.7 66.6 
85 Helse- og sosialtjenester 1.6 6.5 32.6 39.8 18.3 1.2 59.3 
90-99 Andre sosiale og  personlige tjenester 5.6 11.5 34.7 30.4 16.2 1.6 48.2 
Totalt 4.1 8.1 30.8 36.5 19.0 1.5 57.1 

 
Også blant kvinnene er det mange eldre arbeidstakere. Særlig kan vi merke oss at i de store 
”kvinnenæringene” helse- og sosial og undervisning er henholdsvis 59.3 og 66.6 prosent av de 
sysselsatte i aldersgruppen 40 +.  
 
Ser vi kvinner og menn sammen, var ca. 31.300 av de sysselsatte i undervisning og helse- og 
sosialtjenester i aldersgruppen 40 + i 2005.   
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3 Strategiske utfordringer og strategivalg 
 

3.1 Framtidig behov for arbeidskraft. 
 
Tabell 3.1 viser den prosentvise endringen i sysselsettingen fra 1986 – 2005, som er den 
tidsserien vi har relativt sikre, næringsfordelte tall for. 
 
Tabell 3.1 Sysselsetting fordelt på næringer 2005, og sysselsettingsendring 1986-2005 i 
prosent av sysselsettingen 1986. Norge. 

  
Endring 

1986-2005 
Sysselsetting 

2005 
Forretningsmessig tjenesteyting 87 % 291 761 
Olje,  gass og bergverk 87 % 21 676 
Øvrig privat tjensteyting 54 % 182 422 
Hotell og restaurant 37 % 73 685 
Offentlig forvaltning  36 % 691 460 
Varehandel og rep. 15 % 346 716 
Bygg og anlegg -1 % 160 271 
Samferdsel -7 % 157 580 
Skogbruk -7 % 6 046 
Fiske, fangst og oppdrett -9 % 16 297 
Næringsmidler -19 % 46 212 
Verkstedindustri -22 % 76 864 
Øvrig Industri -31 % 129 464 
Skogsindustri -41 % 22 960 
Jordbruk -45 % 57 112 
SUM  2 280 526 
 
Går vi 20 år bakover i tid, altså til 1986, kunne ingen med noen form for sikkerhet beregne eller 
anslå de endringene som har skjedd i sysselsetting og næringsstruktur fram til i dag. Det gjelder 
særlig for næringene med sterkest vekst. Enda mindre kunne noen anslå den regionale fordeling 
av sysselsettingsveksten i et så langt tidsperspektiv. Usikkerheten er minst like stor i dag. Det 
mest sikre er at den aldersstruktur Innlandets og Norges befolkning vil få i løpet av disse 25 
årene tilsier at tilgangen på arbeidskraft i større grad enn tidligere blir bestemmende for 
sysselsettingsutviklingen. Men der usikkert hvordan denne stramheten i arbeidsmarkedet vil slå 
ut, både i fordelingen mellom næringer og i fordelingen mellom regioner. I slutten av notatet har 
vi gjort noen grove, og svært usikre beregninger for framtidig sysselsetting i Innlandet. I disse 
beregningene har tilgangen på arbeidskraft vært en avgjørende faktor når det gjelder 
totalsysselsettingen i Innlandet, men ikke i fordelingen mellom næringer. 
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I analysen av framtidig sysselsetting har vi ikke tatt utgangspunkt i de ulike næringers 
konkurransekraft og utviklingsmuligheter, men i innbyggerne, Innlandets befolkning. Vi vet 
hvor mange de er og hvor gamle de er. Vi vet også hvor gamle dagens innbyggere vil være om 
25 år. Vi vet ikke sikkert hvor mange som vil fødes, hvor mange som vil dø eller hvor mange 
som kommer til å flytte til eller fra denne regionen. Men Statistisk Sentralbyrå kan hjelpe oss 
med framskrivinger som selvsagt ikke vil treffe helt, men som gir relativt gode anslag på 
hvilken befolkning Innlandet vil ha om 25 år. 
 
Det vi vet sikkert er at en aldrende befolkning vil gi økt behov for pleie-, omsorgs- og 
helsetjenester. SSB har prøvd å beregne framtidig arbeidskratbehov i pleie- og omsorgssektoren. 
(Langset 2006). For å holde 2003-nivå på kommunale pleie- og omsorgstjenester vil 
arbeidskraft-behovet kunne øke med om lag 130.000 årsverk, dvs det vil være om lag 120 
prosent høyere i 2050 enn i 2003. Dette skyldes at både at eldrebølgen får innvirkning på 
etterspørselen etter tjenestene, og at dødeligheten for de eldre også går ned. I tillegg vil en 
aldrende befolkning også kreve større innsats fra helsesektoren. 
Fra 1983 til 2003 økte sysselsettingen, målt i timeverk, i pleie- og omsorgssektoren med 39 
prosent. SSB har beregnet at demografiske endringer kan forklare 64 prosent av denne veksten, 
mens de resterende 36 prosent skyldes endringer i standarder og dekningsgrader. Det er stor 
usikkerhet i anslagene på framtidig behov for arbeidskraft, både i pleie- og omsorgssektoren og 
i helsesektoren. Det sikre elementet her er den store veksten i antall eldre og antall ”gamle 
eldre”. Usikkerheten er knyttet til: 
 

- Eventuelle endringer i sykelighet 
 
- Eventuelle endringer i standard 

 
- Eventuelle endringer i dekningsgrader 
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Figur 3.1 Sysselsettingsbehov (normalårsverk) i pleie- og omsorgssektoren ved ulike 
forutsetninger i befolkningsframskrivningen (uendret helsetilstand) Kilde:SSB 
 
Ser vi på MMMM-alternativet, vil behovet for arbeidskraft i pleie- og omsorgssektoren øke med 
omlag 50.000 årsverk fra 2006 til 2030. Om vi antar at åtte prosent av denne behovsveksten 
kommer i Innlandet, svarer dette til ca 4.000 årsverk utover det sektoren har i dag. I tilegg 
kommer et forventet økt behov innen sykehussektoren og andre deler av helsesektoren. I dag er 
pleie- og omsorgssektoren og deler av helsesektoren preget av mye deltidsarbeid. Om dette 
fortsetter, vil et grovt, men forsiktig anslag tilsi at Innlandet kan trenge ca. 5.000 flere 
arbeidstakere i pleie, omsorg og helse i 2030 enn vi har i dag. Ser vi helt fram til 2050, kan 
behovet øke til 13.000 flere arbeidstakere enn i 2006. Aldringen i Innlandsfylkene er kommet 
noe lengre enn i landet som helhet. Andelen av befolkningen som er 65 år eller eldre utgjør (per 
01.01.2007) vel 12 prosent i Innlandet mot 10 prosent på landsbasis. I perioden fram mot 2030 
kan derfor behovet for arbeidskraft i pleie, omsorg og helse øke sterkere i Innlandet enn i landet 
sett under ett, og sterkere enn det vi har gjort et grovt anslag på. 
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3.2 Tilgangen på arbeidskraft i 2030. 
 

3.2.1 Framskriving av tilgangen på arbeidskraft 
 
Statistisk sentralbyrå har framskrevet folkemengden i Norge, og i landets kommuner ut fra 
mange alternative forutsetninger. Det alternativet SSB selv anser som mest realistisk betegnes 
middelalternativet, eller MMMM-alternativet. Det betyr forutsetninger om middels 
fødselshyppighet, middels dødelighet, middels innenlands flytting og middels innvandring. For 
å anslå framtidig tilgang på arbeidskraft i Innlandet i 2030, tar vi utgangspunkt i SSBs MMMM-
framskriving.  
 
Tabellene 3.1 og 3.2 viser folketallet i aldersgruppen 20-66 år i Innlandet og Innlandets regioner 
i 2030 ut fra MMMM-alternativet. Den første tabellen viser absolutte tall, den andre tabellen 
viser folketallet i forhold til 2006, dvs. med utgangspunkt i en indeks satt til 100.0 i 2006. Også 
her ser vi  aldersgruppen 20-66 år, dvs. den aldersgruppen som utgjør storparten av 
arbeidsstyrken. Vi har også med to kolonner for alternative framskrivinger til 2030. MMHM er 
et alternativ med høy innenlands flytting, mens MMLM er lav innenlands flytting. Disse 
alternativene er tatt med for å illustrere et viktig poeng: Innlandet samlet og alle Innlandets 
regioner, også byregionene, vil tape på høy innenlands flytting og vinne på lav innenlands 
flytting.  
 
Tabell 3.2 Framskriving av folkemengden 20-66 år til 2030. 

 
Region 

 MMMM MMMM MMMM MMHM MMLM 
2006 2010 2020 2030 2030 2030 

Kongsvinger 29502 29724 29696 29545 29366 30144 
Hamar 51274 52496 53287 53570 53079 54631 
Elverum 22906 23241 23448 23846 23730 24184 
Tynset 8778 8765 8663 8273 7968 8616 
Lillehammer 21580 21830 22160 22078 21816 22368 
Gjøvik 40951 41387 41790 42029 41653 42631 
Midt-Gudbrandsdalen 8036 7935 7794 7633 7369 7911 
Nord-Gudbrandsdalen 11493 11312 10873 10345 9995 10740 
Hadeland 16836 17224 17901 18381 18375 18697 
Valdres 10666 10685 10634 10621 10394 10892 
Innlandet 222022 224599 226246 226321 223745 230814 
Landet 2825864 2920473 3063557 3150472 3149705 3150999 
Kilde: SSB 
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Tabell 3.3 Framskriving av folkemengden 20-66 år til 2030. Indeks 2006=100. 

Region 
  MMMM MMMM MMMM MMHM MMLM 

2006 2010 2020 2030 2030 2030 
Kongsvinger 100,0 100,8 100,7 100,1 99,5 102,2 
Hamar 100,0 102,4 103,9 104,5 103,5 106,5 
Elverum 100,0 101,5 102,4 104,1 103,6 105,6 
Tynset 100,0 99,9 98,7 94,2 90,8 98,2 
Lillehammer 100,0 101,2 102,7 102,3 101,1 103,7 
Gjøvik 100,0 101,1 102,0 102,6 101,7 104,1 
Midt-Gudbrandsdalen 100,0 98,7 97,0 95,0 91,7 98,4 
Nord-Gudbrandsdalen 100,0 98,4 94,6 90,0 87,0 93,4 
Hadeland 100,0 102,3 106,3 109,2 109,1 111,1 
Valdres 100,0 100,2 99,7 99,6 97,4 102,1 
Innlandet 100,0 101,2 101,9 101,9 100,8 104,0 
Landet 100,0 103,3 108,4 111,5 111,5 111,5 
 
Når folketallet i aldersgruppen 20-66 år er gitt, vil tilgangen på arbeidskraft bli bestemt av 
yrkesdeltakingen. Denne kan kanskje øke i noen aldersgrupper fram til 2030, men på den annen 
side vil det innenfor aldersgruppen 20-66 år være en større andel eldre enn det er i dag. Et større 
innslag av eldre vil trekke yrkesdeltakingen ned. Vi vil derfor forutsette at den gjennomsnittlige 
yrkesdeltakingen i 2030 blir som i dag.5 Ut fra SSBs framskriving av folkemengden i 
aldersgruppen 20-66 år i 2030, og dagens sysselsetting kan vi da gjøre et anslag på framtidig 
tilgang på arbeidskraft i de ulike regionene i Innlandet. 
 
Først litt om dagens arbeidsstyrke. 
 
Tabell 3.4 Sysselsatte etter arbeidssted (=arbeidsplasser) og sysselsatte etter bosted 2005. 

 Til 
Kongs- 
vinger Hamar Elverum Tynset 

Lille- 
hammer Gjøvik Midt-G Nord-G 

Hade- 
land Valdres Oslo 

Resten 
av landet 

SUM 
Syssel- 
satte Fra 

Kongsvinger 17591 292 454 4 33 42 7 6 6 4 2003 2225 22667 
Hamar 82 33384 1139 21 1253 833 43 42 21 26 2194 1873 40911 
Elverum 372 1215 14393 97 89 67 17 11 5 10 835 748 17859 
Tynset 12 135 137 6532 11 20 3 10 2 6 234 636 7738 
Lillehammer 16 786 34 5 15143 453 203 70 10 10 774 740 18244 
Gjøvik 9 835 33 2 854 27850 27 21 377 182 1299 1275 32764 
Midt-G 4 58 8 3 357 41 5305 232 9 6 352 272 6647 
Nord-G 7 42 14 7 235 32 217 8403 2 14 317 447 9737 
Hadeland 9 26 7 1 41 272 2 1 8426 22 2602 2510 13919 
Valdres 1 50 2  38 162 2 2 8 8200 344 552 9361 
Oslo 151 288 92 18 164 237 28 30 158 43   Sum 

syssel- 
Satte 

179.847 
Resten av  
landet 

711 1033 392 300 701 798 80 218 791 236   

SUM arbeids- 
plasser 18965 38144 16705 6990 18919 30807 5934 9046 9815 8759 

Sum arbeidspl. 
164.084 

 

 

                                                      
5 Spørsmålet om yrkesdeltaking er mer utførlig drøftet i notat 2, Befolkningen – en byrde og berikelse. 
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Langs linjene i tabellen kan vi lese hvor de som bor i en region, f.eks. Kongsvingerregionen har 
sitt arbeid. Lengst til høyre ser vi hvor mange som er bosatt i regionen og registrert som 
sysselsatte. For Konsgvingerregionen var det 22.267 i 2005. Langs kolonnene ser vi hvor de 
som jobber i en region er bosatt. Eksempelvis er det 82 personer som bor i Hamarregionen og 
jobber i Kongsvingerregionen. Nederst i kolonnene ser vi hvor mange arbeidsplasser hver 
region har, eksempelvis 18.965 i Kongsvinger. Langs diagonalen ned mot høyre ser vi hvor 
mange som bor og arbeider i en og samme region, for eksempel er det 17.591 som bor og 
arbeider i Kongsvingerregionen. 
 
I 2005 hadde Innlandet nesten 180.000 sysselsatte og 164.000 arbeidsplasser, dvs. en netto 
utpendling på nesten 16.000. Dette er en nedgang fra ca. 17.700 i 2002. (Ørbeck 2004) 
 
I tabell 3.5 har vi anslått antall sysselsette med bosted i Innlandets i 2030 ut fra SSBs MMMM-
framskriving av folkemengden 20 - 66 år, og sysselsettingen i 2005. 
 
Tabell 3.5 Anslag på sysselsetting etter bosted 2030. 
 

Region 

2005, 4. kvartal 
SSBs MMMM- 

framskriving 2030 
20-66 år 

Syssel- 
satte 

Arbeids- 
plasser 

Netto 
pendling 

Indeks 
2006= 
100* 

Syssel- 
setting** 

Kongsvinger 22667 18965 -3702 100,1 22700 
Hamar 40911 38144 -2767 104,5 42743 
Elverum 17859 16705 -1154 104,1 18592 
Tynset 7738 6990 -748 94,2 7293 
Lillehammer 18244 18919 675 102,3 18665 
Gjøvik 32764 30807 -1957 102,6 33626 
Midt-Gudbrandsdalen 6647 5934 -713 95,0 6314 
Nord-Gudbrandsdalen 9737 9046 -691 90,0 8764 
Hadeland 13919 9815 -4104 109,2 15196 
Valdres 9361 8759 -602 99,6 9322 
Innlandet 179847 164084 -15763 101,9 183329 
Norge    111,5  

 
*Sysselsettingstallene for 2005 er fra 4. kvartal, dvs. nær opp mot årsskiftet 2005/2006. Indeksen 
(2006=100) er basert folketallet 1. januar 2006. 
** Med sysselsetting menes her det antall sysselsatte (etter bosted) de ulike regionene kan forventes  ha i 
2030 ut fra: 
a) SSBs framskriving av folkemengden i aldersgruppen 20-66 år til 2030 i MMMM-alternativet, og  
b) den samme yrkesdeltakelsen (regnet i prosent av folketall 20-66 år) i 2030 som i 2005. 
 
De beregnede sysselsettingstallene er det vi kaller ”sysselsetting etter bosted”, dvs. hvor mange 
som bor i regionen og er sysselsatt, uavhengig av hvor de disse faktisk har sitt arbeid.  
 
Samlet kan Innlandet forventes å ha knapt 3.500 flere sysselsatte i 2030 enn i 2006. Det er store 
forskjeller mellom regionene, med sterk vekst i Hadeland, og noe mindre vekst i 
Hamarregionen, Elverumsregionen, Lillehammerregionen og Gjøvikregionen. I 
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Gudbrandsdalsregionene og Tynsetregionen vil sysselsettingen bli ganske kraftig redusert, etter 
de forutsetninger som ligger til grunn for beregningene. 
 
Vi har grovt anslått at pleie-, omsorgs- og helsesektoren alene vil ha behov for rundt 5.000 flere 
arbeidstakere i 2030 enn i dag. Ut fra SSBs framskrivinger kan vi forvente at tilgangen på 
arbeidskraft vil øke med ca. 3.500 fram til 2030. Hvordan skal dette gå i hop? Hvor skal 
arbeidskraften hentes fra? Vil det være rom for sysselsettingsvekst i privat næringsliv? Hvilke 
deler av privat næringsliv og/eller offentlig sektor må redusere sin sysselsetting? Her er det 
mange spørsmål, men få sikre svar. Det er heller ikke spørsmål som kan avgjøres gjennom 
politiske vedtak regionalt eller nasjonalt. Utviklingen vil selvsagt påvirkes av 
myndighetsbestemte rammebetingelser, men i siste instans bli avgjort i markedene. Hvilke 
næringer kan tilby interessante jobber og gode lønnsbetingelser? Hvilke bedrifter klarer å trekke 
til seg den mest attraktive arbeidskraften? Hvilke bedrifter kan levere varer og tjenester med en 
kvalitet og pris som gjør at de overlever i konkurranseutsatte markeder?  
 
Analysen av næringsutviklingen viste at sysselsettingsveksten siden midten på 1990-tallet har 
kommet i privat og offentlig tjenestesektor. Samtidig har industrisysselsettingen gått tilbake. 
Dette er en helt annen utvikling enn vi for eksempel ser i Sverige hvor industrisysselsettingen 
har vokst de siste 10 åra, mens offentlig sektor har redusert sin sysselsetting. Veksten i private 
tjenester er heller ikke like stor som i Norge. Disse forskjellene illustrerer Norge som en 
”oljeøkonomi” hvor den gradvise innfasingen av oljeinntekter finansierer en økende 
velferdsproduksjon. Dette kan bare muliggjøres ved å frigi ressurser (skape realøkonomisk rom) 
fra andre sektorer. I praksis skjer dette særlig i konkurranseutsatt virksomhet gjennom kostnads- 
og valutakursutviklingen. Denne utviklingen må ventes å fortsette. 
 
Samtidig har det skjedd og vil skje betydelige omstruktureringer i næringslivet, særlig på grunn 
av endringer i rammebetingelser og handelsstrømmer globalt og nasjonalt (WTO, Asia-
økonomien mv.). Mens alle for 10 år siden påpekte strukturulempen ved å ha for mye 
ressursbasert industri og for lite IKT-industri kan vi i dag prise oss lykkelig over en overflod av 
billige IKT-varer fra Kina og samtidig økt etterspørsel eller våre ressursbaserte produkter. 
Spørsmålet er om de ofte omtalte ressursbaserte solnedgangsnæringene som Innlandet har mye 
av (jordbruk og skogbruk med tilhørende foredlingsindustri) vil fortsette å avgi arbeidskraft, 
eller om de har vekstmuligheter. 
 
I notat 2 Befolkningen –en  byrde og  berikelse, er mulighetene for å øke tilgangen på 
arbeidskraft drøftet. Den anslåtte veksten på  3.500 fram til 2030 som SSBs framskriving gir, er 
selvsagt usikker. Men drøftingen i notat 2 viser at det heller ikke finnes noen enkle løsninger 
med økt netto innflytting og økt netto innvandring til Innlandets regioner og Innlandets 
arbeidsliv. Vi skal derfor gå litt nærmere inn på pendlerne, kan disse representere en 
arbeidskraftreserve? 
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3.3 Pendlerne som arbeidskraftreserve 
 
De klart viktigste pendlingsstrømmene fra Innlandet går mot Oslo og Akershus. Særlig 
Kongsvingerregionen, Hamarregionen og Hadeland har stor pendling til Osloområdet. Bare 
Lillehammerregionen hadde netto innpendling i 2005. 

Bedret infrastruktur og økt fleksibilitet i arbeidslivet bidrar til gradvise utvidelser av de 
funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregionene og dermed til økt pendling. I deler av Innlandet 
kan lettere tilgang til arbeidsplasser utenfor bostedskommunen/-regionen kompensere for svak 
utvikling i lokalt næringsliv og sikre arbeid for både eksisterende innbyggere og tilflyttere. 
Flyttingen av hovedflyplassen sammen med den gradvise utvidelsen av akseptabel 
pendlingsavstand til det øvrige arbeidsmarkedet i og rundt Oslo gjør at en stadig økende del av 
Innlandet har muligheter til en positiv befolkningsutvikling, mer eller mindre uavhengig av 
lokal jobbskaping. På den annen side skaper en slik bosetting og tilflytting i seg selv grunnlag 
for lokale arbeidsplasser og verdiskaping bl.a. gjennom bedret rekrutteringsgrunnlag og ikke 
minst innen privat og offentlig personrettet tjenestesektor. 

I de nordlige deler av Innlandet er ikke dette en aktuell utviklingsmulighet. Ser vi bort fra 
ukependlerne og andre langtidspendlere, må de som bor i de nordlige regionene skaffe seg 
arbeid i bostedskommunen eller i en nabokommune eller regionsenter innen rimelig 
reiseavstand. Et tilleggsmoment er at pendling i mer tynt befolkede regioner ikke kan baseres på 
kollektivtrafikk. Med økende bevissthet om klimagasser kan det forventes høyere kostnader ved 
bruk av privatbil. Dette kan gjøre bilbasert dagpendling mindre attraktivt enn det er i dag. Det 
kan også tenkes at problemene med klimagasser ikke bare slår ut i økte avgifter, men at også 
politikken for  regionutvidelser og pendlingsbasert bosetting blir snevret inn. I framtida vil den 
kanskje bare kunne fremmes der pendlingen er basert på kollektive transportmidler. 
 
Vi har ingen forutsetninger for å si noe om hvordan pendlingsstrømmene vil gå i 2030. 
Innlandet hadde i 2005 en netto utpendling på nesten 16.000. Dette kan betraktes som en stor 
arbeidskraft-reserve for Innlandet. Innlandet er ingen funksjonell i region i den forstand at det er 
et felles arbeidsmarked. Tilgangen på arbeidskraft i de nordlige deler av fylkene kan derfor 
neppe bedres ved at nettopendlingen fra de sørlige deler av Innlandet blir redusert. På den annen 
side kan en tenke seg at noe av pendlingen som i dag går fra de nordlige regionene til 
Osloområdet kan fanges opp i en av Mjøsbyene, og at de store utpendlingsregionene i større 
grad selv kan gjøre nytte av den arbeidskraften som er bosatt i regionen. 
 
Den største nettoutpendlingen finner vi, naturlig nok, i de sørlige delene av Innlandet, og en stor 
del av denne pendlingen går til Osloområdet. Dette er også de mest folkerike områdene der 
behovet for arbeidskraft i pleie- og omsorgssektoren vil vokse sterkest. I utpendlerne ligger en 
stor arbeidskraftreserve for disse regionene. I et lengre tidsperspektiv som det her er snakk om, 
dvs. fram til 2030, behøver en ikke tenke seg at dagens pendlere skal tilpasse seg det behov for 
arbeidskraft Innlandet har i dag. Poenget her er selve volumet pendlingen har. Ved framtidig 
reduksjon i netto utpendling vil det kunne bli lettere å tilfredsstille etterspørselen etter 
arbeidskraft i alle næringer og alle yrker. Spørsmålet er hvordan denne snuoperasjonen skal 
skje, og om det eventuelt finnes tiltak de private bedriftene og offentlig sektor kan sette i verk 
for å påvirke pendlingsstrømmene.  
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Det er liten tvil om utbygging av veg- og jernbaneforbindelsene til Osloområdet bidrar til å 
forsterke pendlingsstrømmene ut av Innlandet. Det er likevel ingen aktuell politikk å redusere 
ambisjonene på dette området. En må derfor se seg om etter andre virkemidler. 
 
Pendling har mange årsaker, den grunnleggende er manglende samsvar mellom den lokale 
etterspørselen etter arbeidskraft og de jobbønsker pendlerne har: 
 

- Det kan være mangel på arbeid, dvs. en må pendle for i det hele tatt å få seg en jobb. 
- Det kan være manglende samsvar mellom arbeidssøkerens utdanning, yrkesønsker og 

ambisjoner og de jobbmuligheter som finnes i bostedsregionen. 
- Det kan være lønns- og arbeidsbetingelsene som gjør at noen velger å pendle, særlig til 

Osloområdet. 
- En del av pendlerne er i ”nomadeyrker”, som for eksempel bygg og anlegg, der 

pendlerens familie bor fast mens pendleren selv flytter fra arbeidssted til arbeidssted. I 
slike yrker er det mange ukependlere som pendler over lengre avstander enn 
dagpendlerne fra de sørlige deler av Innlandsfylkene. 

 
Det er også viktig å huske at en stor del av utpendlerne har ektefeller/samboere som ikke 
pendler. Innlandet hadde i 2005 en samlet brutto utpendling på vel 22.200. Vi har ikke data for 
hvor mange av pendlerne som har ektefeller/samboere, og hvor mange av disse som er i arbeid. 
Men grovt anslått kan utpendlernes samboere representere en arbeidsstyrke på rundt 20.000. 
Med tanke på framtidig tilgang av arbeidskraft, og selvsagt med tanke på folketall og bosetting, 
er det viktig at de vel 22.000 pendlerne velger å bli boende i Innlandet. Eventuelle tiltak må 
derfor rettes mot: 
 

a) Arbeidslivet. Innlandet må tilby interessante jobber, med konkurransedyktige lønns- og 
arbeidsbetingelser, karrieremuligheter, osv. Mange kvinner med høy utdannelse går inn 
i offentlig sektor. Her er arbeidsmulighetene relativt gode i mange av Innlandets 
regioner. Menn med høyere utdanning er i langt større grad innrettet mot karrierer i 
privat næringsliv. Her er mulighetene små i store deler av Innlandet. Har ikke 
Innlandets næringsliv behov for høyt utdannet arbeidskraft? Er det feil å fokusere på 
høyere utdanning, er det først og fremst fagarbeidere næringslivet trenger? Kanskje er 
det også folk med utdanning på dette nivået som blir knapphetsfaktoren i pleie, omsorg 
og helse. 

 
b) Bo- og fritidslivet. Dette er også drøftet i notat 2. Med økende frikopling mellom bosted 

og arbeidssted, kan deler av Innlandets bosetting sikres hvis byene, stedene, 
boområdene og fritidsmulighetene er tilstrekkelig attraktive. Med det kjønnsdelte 
arbeids- og pendlingsmarkedet vi har, kan vi tenke oss at Innlandet satser på kvinnene. 
Med attraktive steder og boområder og attraktive arbeidsplasser for kvinner i 
undervisning, pleie, omsorg og helse kan bosettingen sikres. Det kan også bidra til å 
skaffe arbeidskraft som tar vare på både gamle og unge. Så får mennene bli med på 
flyttelasset. Noen kan finne seg arbeid i bostedsregionen, mens andre vil pendle ut av 
regionen til godt betalte og interessante jobber i Oslo/Akershus. Men for at dette skal 
dekke det forventede behovet for arbeidskraft må de innenlandske flyttestrømmene få et 
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helt annet mønster enn de har i dag. Det må altså gjøres en stor innsats for at Innlandet 
skal bli attraktivt som boområde. 

 
Et dilemma for Innlandet er at regionen i dag ikke har flust med ubesatte stillinger. Hele eller 
deler av Innlandet kan derfor komme i en situasjon som ikke er uvanlig for utkantkommuner; 
det er bare to ”ting” som mangler, det ene er arbeidskraft, det andre er  arbeidsplasser. På kort 
sikt kan det derfor være vanskelig å skaffe nok oppmerksomhet rundt de utfordringene regionen 
vil stå overfor når de virkelig store behovene for pleie-, omsorgs- og helsetjenester kommer. 
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4 Et trendbasert scenario 2030  
 

4.1 Regneeksempel med regional fordeling av arbeidsplasser i 
2030 – basert på tilgangen på arbeidskraft. 
 
I tabell 4.1 har vi anslag for framtidig tilgang på arbeidskraft i Innlandet i 2030, basert på SSBs 
framskriving av folkemengden. Fra tabellen ser vi at Innlandet i 2005 (4.kvartal) hadde nesten 
180.000 sysselsatte, og vel 164.000 arbeidsplasser. Det var altså en netto utpendling på 16.000. 
Med den aldersstruktur vi har i Innlandet og det flyttemønster vi har i Norge, kan en vesentlig 
økning i tilgangen på arbeidskraft i Innlandet bare komme ved at netto utpendling blir redusert. 
De siste fem årene er netto utpendling redusert med ca. 2.000, dvs. i gjennomsnitt ca. 400 per år. 
I våre beregninger har vi forutsatt at netto utpendling fra Innlandet blir redusert med 500 per år i 
årene fra 2005-2030, dvs. en samlet reduksjon på 12.500. Netto utpendling i 2030 vil da være 
nede på knapt 3.300. Den økte tilgangen på arbeidskraft gir rom for at antall arbeidsplasser i 
Innlandet kan øke fra ca. 164.000 i 2005 til ca. 180.000 i 2030. Vi presiserer at dette må ses på 
som et regneeksempel. Vi har ikke noe faglig grunnlag for å si noe om hvordan pendlingen vil 
utvikle seg de kommende 25 år. 
 
Tabell 4.1 viser først situasjonen i 2005, med sysselsatte, arbeidsplasser og netto pendling fra 
hver region og fra Innlandet samlet. Deretter ser vi på det begrensede vekstpotensialet som 
ligger i SSBs framskriving av folkemengden. Antall sysselsatte (etter bosted) kan da øke fra 
knapt 180.000 i 2005 til vel 183.300 i 2030.  
 
I de to siste kolonnene har vi forutsatt at de sysselsatte i Innlandet i større grad jobber i sine 
bostedsregioner. Netto utpendling fra Innlandet samlet reduseres med 500 per år, dvs. en 
reduksjon på 12.500 fram til 2030. Det betyr at alle regioner, med unntak av Lillehammer-
regionen, får større tilgang på arbeidskraft enn den rene MMMM-framskrivingen gir.  
 
På grunn av den store usikkerheten når det gjelder fordeling på næringer og regioner, har vi 
valgt ikke å presentere regneeksempler for antall arbeidsplasser fordelt på næringer i de ulike 
regioner. Slike beregninger vil være enda mindre sikre enn de beregninger vi presenterer, som 
viser  
a) Antall arbeidsplasser i de ulike regioner i 2030, ikke næringsfordelt. 
b) Antall arbeidsplasser i de ulike næringer i Innlandet i 2030, ikke regionfordelt. 
 



 40 

Tabell 4.1 Regneeksempel. Arbeidsplasser i Innlandet 2030. 
 

 

Innlandet 2005, 4. kvartal Framskriving 2030 
MMMM 

Framskriving 2030 
MMMM 

 
Netto pendling 

redusert med 12.500 

Syssel- 
satte 

Arbeids- 
plasser 

Netto 
pendling 

20-66 år 
Indeks 

2006=100 

Syssel- 
satte** 

Netto 
pendling 

Arbeids- 
plasser 

 
Kongsvinger 22667 18965 -3702 100,1 22700 -766 21934 
Hamar 40911 38144 -2767 104,5 42743 -573 42170 
Elverum 17859 16705 -1154 104,1 18592 -239 18353 
Tynset 7738 6990 -748 94,2 7293 -155 7138 
Lillehammer 18244 18919 675 102,3 18665 140 18805 
Gjøvik 32764 30807 -1957 102,6 33626 -405 33221 
Midt-Gudbrandsdalen 6647 5934 -713 95,0 6314 -148 6166 
Nord-Gudbrandsdalen 9737 9046 -691 90,0 8764 -143 8621 
Hadeland 13919 9815 -4104 109,2 15196 -850 14346 
Valdres 9361 8759 -602 99,6 9322 -125 9197 
Innlandet 179847 164084 -15763 101,9 183329 -3263 180066 
Norge       111,5       

 
Vi har, som nevnt, forutsatt at reduksjonen i netto utpendling skjer ved at arbeidstakerne i større 
grad jobber i sine bostedskommuner. Det betyr at regioner med stor netto utpendling i dag, som 
for eksempel Hadeland, får stor tilgang på ny arbeidskraft og dermed stor økning i antall 
arbeidsplasser. Veksten i Hadeland forsterkes ved at denne regionen også forventes å få over ni 
prosent vekst i folketallet i aldersgruppen 20-66 år. 
 
Forutsetningen om at arbeidstakerne i større grad jobber i sine bostedskommuner fører til at 
netto innpendling til Lillehammer blir redusert så mye at veksten i folketallet 20-66 år på 2.3 
prosent ikke er nok til å kompensere for den reduserte nettoinnpendlingen. Det beregnede antall 
arbeidsplasser i 2030 blir derfor litt lavere enn antall arbeidsplasser i 2005. 
 
Eksemplene fra Hadeland og Lillehammer illustrerer at usikkerheten i beregningene bli store når 
de brytes ned på regionnivå. 
 
 

4.2 Regneeksempel med arbeidsplasser fordelt på næringer i 
2030 – basert på nasjonale trender 1986-2005. 
 
I tabell 4.2 har vi laget et regneeksempel hvor vi med utgangspunkt i sysselsettingsstatistikken 
for 4. kvartal 2005 lar hver næring få samme årlige prosentvise endring de kommende 25 år som 
næringen i gjennomsnitt endret seg nasjonalt de foregående 19 år (1986-2005).  
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Denne metoden gir en vekst i antallet arbeidsplasser nasjonalt på 34 prosent fram mot 2030 og i 
Innlandet med 26 prosent. (2030 Alternativ 1 i tabell 4.2). Antall arbeidsplasser i Innlandet vil 
da være godt over 207.000 i 2030. Dette er urealistisk høyt og skyldes metodevalg med bruk av 
relative endringer som gjør at de næringer som vokser i sysselsetting vokser mer og mer 
(”rentes rente”), mens det som går tilbake reduseres mindre og mindre. 
Totalsysselsettingsendringen fra 1986-2005 var jo til sammenlikning bare 14 prosent nasjonalt 
og 4 prosent i Innlandet.  
 
I 2030-Alternativ 2, jf. siste kolonne i tabell 4.2, har vi nedjustert tallene i Alternativ 1 slik at 
antall arbeidsplasser, summert over alle næringer, i 2030 samsvarer med den samlede tilgangen 
av arbeidskraft på vel 180.000 som vi kom fram til i tabell 4.1. Vi minner om dette tallet er 
basert på forutsetninger om sterk reduksjon i netto utpendling. I Alternativ 2 er 
sysselsettingstallene fra Alternativ 1 nedjustert prosentvis like mye i alle næringer. 
 
Tabell 4.2 Regneeksempel. Arbeidsplasser i Innlandet 2030. 

 

Innlandet 
 

2005 2030 
Alternativ 1 

2030 
Alternativ 2 

Jordbruk 9740 4035 3504 
Skogbruk 1889 1710 1485 
Fiske, fangst og oppdrett 47 41 36 
Olje,  gass og bergverk 320 685 595 
Næringsmiddelindustri 4346 3283 2851 
Skogsindustri 3886 1798 1562 
Verkstedindustri 3869 2733 2374 
Øvrig Industri 8953 5324 4624 
Bygg og anlegg 13275 13033 11319 
Varehandel og rep. av 
kjøretøyer 22979 27512 23893 
Hotell og restaurant 5797 8605 7474 
Samferdsel 8217 7476 6493 
Forretningsmessig 
tjenesteyting 13252 28425 24687 
Øvrig privat tjenesteyting 12717 21755 18894 
Offentlig forvaltning og 
tjenesteyting 54797 80919 70277 
Sum arbeidsplasser 164084 207333 180066 

 
 
I Alternativ 2 er det forutsatt at antall arbeidsplasser kan øke fra ca. 164.000 i 2005 til 180.000 i 
2030, en vekst på 16.000. Næringer i vekst vil få større tilgang på arbeidskraft enn disse 16.000, 
fordi det også er mange næringer som kan forventes å få færre arbeidsplasser innen 2030. Tabell 
4.3 viser brutto endringstall, dvs. beregnet reduksjon og beregnet vekst i antall arbeidsplasser i 
ulike næringer fra 2005 – 2030 i Alternativ 2. Summert over alle næringer som i Alternativ 2 får 
redusert antall arbeidsplasser, får vi en avgang på rundt 20.000. Sammen med en liten 
befolkningsøkning og forutsetninger om at netto utpendling reduseres med 12.500, gir dette rom 
for en tilvekst på 36.000 arbeidsplasser i de næringer som etter beregningene i Alternativ 2 kan 
forventes økt sysselsetting i årene fram til 2030.  
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Tabell 4.3 Regneeksempel. Endring i antall arbeidsplasser 2005-2030. 

 

Sysselsatte etter arbeidssted 
( = antall arbeidsplasser) 

Alternativ 2 
2005 Endring 2005-2030 2030 

Jordbruk 9740 -6236   3504 
Skogbruk 1889 -404   1485 
Fiske, fangst og oppdrett 47 -11   36 
Olje,  gass og bergverk 320   275 595 
Næringsmiddelindustri 4346 -1495     2851 
Skogsindustri 3886 -2324   1562 
Verkstedindustri 3869 -1495   2374 
Øvrig Industri 8953 -4329   4624 
Bygg og anlegg 13275 -1956   11319 
Varehandel og rep. av 
kjøretøyer 22979    914 23893 
Hotell og restaurant 5797   1677 7474 
Samferdsel 8217 -1724   6493 
Forretningsmessig 
tjenesteyting 13252   11435 24687 
Øvrig privat tjenesteyting 12717   6177 18894 
Offentlig forvaltning og 
tjenesteyting 54797   15480 70277 
Sum arbeidsplasser 164084     180066 
Sum endring  -19975 35957  

 
Den beregnede veksten i antall arbeidsplasser vil komme i offentlig forvaltning og tjenesteyting, 
foretningsmessig tjenesteyting, øvrig privat tjenesteyting, hotell og restaurant og varehandel. 
Tapet av arbeidsplasser vil først og fremst komme i jordbruket og industrien, dvs. i de 
vareproduserende næringene. 
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Tittel: Innlandet 2030 – Næringsstruktur og næringsutvikling 
 

Notatet tar for seg sysselsetting og næringsstruktur, herunder klyngedannelser, 
i Innlandet. Med utgangspunkt i SSBs befolkningsframskrivinger drøftes 

framtidig tilgang på arbeidskraft. Til slutt presenteres noen grove 
beregninger/anslag på hvor mange arbeidsplasser Innlandet kan 

forventes å ha i 2030. 
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