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Forord

Hordaland fylkeskommune skal utarbeide en Regional planstrategi for fylket for perioden 2012-

2016. I den forbindelse ønsket de en analyse som satte de regionale utviklingstrekkene inn i en

teoretisk ramme for å få fram viktige sammenhenger i den regionale utviklingen. Samt en

drøfting av trender som vil påvirke Hordalands regionale utvikling fremover. I denne rapporten

er Richard Floridas teorier om ”the Creative Class” brukt som teoretisk fundament for en slik

analyse og drøfting.

Rapporten er utarbeidet av Kjell Overvåg, Per Kristian Alnes og Svein Erik Hagen. Tord Bakke,

Stian Skår Ludvigsen og Matti Torgersen ved regionalavdelinga i Hordaland fylkeskommune

har vært kontaktpersoner hos oppdragsgiver, og vi takker for et godt samarbeid.

Lillehammer, desember 2011

Svein Erik Hagen Kjell Overvåg
forskningsleder prosjektleder
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1 Bakgrunn

1.1 Oppgaven

Hordaland fylkeskommune er i gang med det forberedende arbeidet med Regional planstrategi

for 2012-2016, og i den forbindelse gjennomfører de flere analyser og utredninger. Dette er en

av dem, og hvor temaet er sammenhenger i regionale utviklingstrekk og trender for framtidig

regional utvikling i Hordaland. Nærmere bestemt var oppdraget definert i følgende to oppgaver:

 ”Oppgåve 1: Skildre og forklare samanhengar i regionale utviklingstrekk basert

på regionsprofilar og ulike typar statistikk

 Oppgåve 2: Skildre trendar og utviklingstrekk som ventast å påverke Hordaland

framover”.

Hordaland fylkeskommune har utarbeidet regionprofiler med en rekke variabler som viser

utviklingen i regionene og kommunene i Hordaland (vedlegg 1). De ønsket imidlertid en

teoretisk ramme for disse analysene, som kunne beskrive sammenhenger i utviklingen på tvers

av sektorer og tema. Vi har valgt å ta utgangspunkt i Richard Floridas teorier om ”the Creative

Class” som fundament for begge oppgavene. For oppgave 1 er det gjennomført en ”klassisk”

Florida-analyse, som blant annet får fram andeler i den kreative klassen, og regionenes skår på

indekser for talent, teknologi, toleranse og kreativitet. For oppgave 2 er det et mer overordnet

Florida-perspektiv ved at vi har drøftet framtidige trender, regionforstørring, forventet

næringsutvikling mv., med fokus på sammenhengen mellom næringsutvikling og bosetting –

som er det sentrale hos Florida. For de variablene som Hordaland fylkeskommune har

utarbeidet, og som er vist i vedlegg 1, er det slik at noen av dem inngår som variabler i denne

Florida-analysen. De øvrige vil bli drøftet i forhold til resultatene av Florida-analysen (i kapittel

2.2).
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Analysene i rapporten fokuserer på regioner, her forstått som et nivå mellom kommune og

fylke. I rapportens første del bruker vi den samme regioninndelingen som Hordaland

fylkeskommune bruker i sine analyser. Hordaland er da delt inn i åtte regioner, der to av

regionene (Bergen og Voss) består av en kommune. Regioninndelingen er som følger:

Tabell 1. Regioninndeling Hordaland

Region Kommuner

Bergen Bergen
Sunnhordland Etne, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad, Austevoll
Hardanger Jondal, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin, Kvam
Voss Voss
Vest Askøy, Sund, Fjell, Øygarden
Osterfjorden Vaksdal, Modalen, Osterøy
Bjørnefjorden Fusa, Samnanger, Os
Nordhordland Meland, Radøy, Lindås, Austrheim, Fedje, Masfjorden

Figur 1. Regioninndeling Hordaland og innbyggertall i kommunene pr. 1.1.2011 (SSB)
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1.2 Teoretisk rammeverk: Florida og ”the Creative Class”

Det er utviklet mange teorier for å forklare og forstå regional utvikling, og som beskriver hva

som er de ”riktige” virkemidlene for å oppnå en god regional utvikling. Teoriene kan deles inn i

to hovedgrupper. Den ene fokuserer på hvorfor folk flytter og bor der de bor (flyttemotiver og

”bolyst”). Den andre legger hovedvekt på hvorfor bedrifter er lokalisert der de er, og hvilke

vekstbetingelser de har i ulike steder og regioner. Her har teorier knyttet til næringsklynger vært

den dominerende retningen de siste ti-årene. Floridas teorier ser imidlertid bosetting/utvikling

av gode bosteder og næringsutvikling i sammenheng. Perspektivet er bredt og mange deler av

samfunnsutviklingen ses i sammenheng, noe vi mener vil være et fruktbart perspektiv for

arbeidet med en regional planstrategi hvor utviklingen i alle deler av samfunnet er relevant.

Flere andre teorier drøfter også slike sammenhenger, blant annet såkalte ”Human capital”-

teorier som på samme måte som Florida blant annet legger vekt på arbeidsstyrkens

utdanningsnivå og kompetanser (Reardon 2009). Vi mener allikevel Floridas tilnærming er den

mest oppdaterte, og den har et etablert analyseapparat som er godt egnet til regionale analyser.

Flere andre teoretiske perspektiver kunne ha vært aktuelle for å sette den regionale utviklingen i

Hordaland i en teoretisk sammenheng. Ett alternativ er den såkalte ”smaragd-modellen” som er

utviklet i forbindelse med prosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge”. Denne modellen inkluderer

blant annet utdanning og talentutvikling som avgjørende faktorer for regional utvikling. (Reve

2011). Dette er viktige parametre også i Floridas teorier.  Smaragd-modellen er imidlertid

spesifikt utviklet med hensyn på næringsutvikling/næringsklynger, og vil etter vårt syn ha et for

smalt perspektiv for å være et fundament for den regionale planstrategien i Hordaland. Et annet

alternativ er ”attraktivitetspyramiden” utviklet av Telemarksforskning (Vareide 2011). Den tar

utgangspunkt i at steder kan være attraktive på tre måter; for bosetting, bedrifter og besøk. Dette

er en relevant modell som også har et bredt perspektiv og ser viktige deler av

samfunnsutviklingen i sammenheng. Analysene bak denne modellen tilbyr imidlertid i liten grad

forklaringer på hvorfor utviklingen er slik den er. Floridas teorier er derimot mer utviklet i

forhold til forståelse og forklaringer av utviklingen (og på hva som vil være viktig i framtiden),

samtidig som den både inkluderer alle dimensjonene i attraktivitetspyramiden og har en mer

nyansert og sofistikert analyse av særlig bosettingsdelen av analysen. En komprimert og

forenklet framstilling av Floridas teorier blir gitt i neste avsnitt.
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1.2.1 Floridas teoretiske rammeverk
Utgangspunktet for Florida er at kunnskap er blitt en stadig viktigere, og i framtiden den

viktigste, produksjonsfaktoren i moderne økonomier. At dette er tilfelle er det stor enighet om,

og det er blant annet utgangspunktet for hele tenkningen i prosjektet ”Et kunnskapsbasert

Norge”. Kunnskap og kompetanse har derfor overtatt som viktigste innsatsfaktor i mange

næringer. Dette gjør at etterspørselen etter kompetent arbeidskraft sannsynligvis vil øke, og at

rekrutteringsmulighetene blir en viktigere lokaliseringsfaktor. Bedriftene må altså i større grad

flytte dit de får tak i arbeidskraft. Disse forholdene medfører at bosetting og bostedskvaliteter

kan være minst like viktig for å få til næringsutvikling i en region som næringsutvikling er for å

få til bosetting. I hvert fall vil ikke tradisjonell næringsrettet regionalpolitikk med fokus på

bedriftsetablering og bedriftsutvikling, lenger kunne virke alene uten sammen med tiltak for å

gjøre det attraktivt å bo.

Denne virkelighetsbeskrivelsen er utgangspunktet for Richard Florida (2002, 2008). Han mener

at noen steder og byer gjør det bedre enn andre fordi de har en overrepresentasjon av hva han

kaller "den kreative klasse". Denne klassen er etter hans mening nøkkelen til en positiv regional

utvikling. Det som kjennetegner denne gruppen er et høyt utdanningsnivå i yrker med stort

ansvar, men også med muligheter for individuelle og fleksible løsninger på arbeidsoppgavene.

Siden utviklingen går mot at det er bedriftene som i større grad må flytte etter attraktiv

arbeidskraft, er det viktigste for å få til en positiv regional utvikling å skape miljøer hvor folk

trives (et godt ”peoples climate”). I virkeligheten henger dette selvsagt sammen – det er ikke

slik at et sted starter med blanke ark, og så forsøker å tiltrekke seg enten folk eller bedrifter. Det

er simultane prosesser, noe Florida selv vektlegger i sitt arbeid (Florida 2004). Utgangspunktet

er at det allerede finnes både et nærings- og befolkningsgrunnlag, og at det simultant både må

arbeides med å skape gode ”peoples-” og ”business climate”. I følge Florida er det

humankapitalen man finner hos disse menneskene som i dag er den viktigste driveren i

økonomien. Den ”kreative klassen” ser seg i første omgang om etter spennende steder å leve, og

dernest etter interessante jobber. Logikken er altså at jobber i større grad følger folk og ikke

omvendt, og at human kapital er den viktigste formen for kapital.

Forklaringen til at den kreative klassen er nøkkelen til økonomisk vekst er, i følge Florida, at de

blant annet er intellektuelt åpne og dermed står bak de fleste innovasjoner. De er drevet av en

nysgjerrighet til å prøve nye løsninger, kombinert med utdanning som gjør at de kan sette dette

ut i livet og skape de innovative og konkurransekraftige produkter og tjenester. Litt forenklet

kan man si at de beste stedene tiltrekker seg de beste folkene og dette gir den beste vektskraften.
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Teknologi, talent, toleranse og territorielle kvaliteter

For at en region skal være attraktiv for den kreative klassen, for at de skal trives og utvikles og

få til en god regional utvikling, er det i følge Florida nødvendig med en balansert miks av de

såkalte fire T-ene: Teknologi, talent, toleranse og territorielle (stedsspesifikke) kvaliteter.

Teknologi handler om næringsstrukturen og at denne har et innslag av kunnskapsintensive

næringer. Talent måler man dels ut fra utdanning, men det er imidlertid ikke alltid at

utdanningsnivået gjenspeiler hva man arbeider med, og det er derfor viktig også å se på hva folk

faktisk gjør, dvs. hvilke yrker de har. Med toleranse mener Florida åpenhet for nye mennesker,

impulser og ideer. Territorielle kvaliteter er det som er spesifikt for stedet, og som ikke er lett

for andre å kopiere. De fire T-ene har en gjensidig positiv innflytelse på hverandre, og alle fire

må være til stede for å sikre en dynamisk utvikling. Det holder altså ikke med toleranse alene,

det må mikses med folk som jobber i kunnskapsintensive næringer.

Figur 2. The "4Ts" of Regional Development (Kilde: Stolarick 2008, foredrag på Hamar 4.11.08)

1.2.2 Floridas teorier anvendt i Norge
I bruk av Florida-analyser i Norge, og ikke minst på fylkes- og regionnivå, må en huske at

Norge har et helt annet folketall og en helt annen bystruktur enn USA. USA har flere titalls

millionbyer og unge, høyt utdannede har mange storbyer å velge mellom når de skal velg jobb

og bosted, eller bosted og jobb. Florida er opptatt av hvilke spesielle kvaliteter som trekker de

unge til bestemte storbyer. I Norge er utvalget av bosteder lite, for folk som ønsker et storbyliv.

The “4Ts”

Talent

Tolerance
(Inclusiveness)

Technology

Territory Assets
(Amenities)

Regional
Growth
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En annen viktig forskjell er at USA er et langt mer mobilt samfunn enn Norge og Europa, både

for bedrifter og personer. Floridas tese om at bedriftene vil flytter etter den kreative klassen,

gjelder nok i langt mindre grad i Norge enn i USA. I alle fall er det langt større treghet i

flytteprosessene i Norge enn i USA. (Isaksen og Mariussen 2006). Utbyggingen av universiteter

og regionale høyskoler har trolig bidratt til å redusere mobiliteten, særlig mellom landsdelene og

mellom de større byene, blant høyt utdannede i Norge.

Floridas teorier er blitt kritisert for å ha skapt et ideologisk grunnlag for en politikk som samler

oppmerksomheten, og kanskje også virkemidlene, om en klasse som kan klare seg utmerket på

egen hånd. Floridas tanker kan øke polariseringen mellom en velutdannet og høyt lønnet

”kreativ klasse” som er i posisjon til å velge relativt fritt hvor de vil bosette seg og hvilke jobber

de vil ha, og en lavt utdannet og lavt lønnet ”tjenerklasse” som i hovedsak arbeider innen

personrettet tjenesteyting. Eksempler på slike lavtlønnede yrker finner vi varehandel,

overnatting, servering, renhold, med mer.

Vaarst Andersen et al. (2010) drøfter om særtrekk ved de nordiske velferdsstatlige modellene

gjør Floridas teorier mindre relevant hos oss. Gjennom statlige overføringer til næringsliv,

kommuner og ikke minst til personer/husholdninger har vi Norge mindre forskjeller mellom

regionene enn i mange andre land (Ørbeck et al. 2007). Vi har offentlig finansierte barnehager,

skoler, biblioteker, helse- og omsorgstjenester og kulturtilbud, med mer spredt ut over hele

landet. Dette bidrar til at alle, uansett hvor det bor har et visst tjenestetilbud i sin egen

kommune. Gjennom sentralt forhandlede avtaler er også de regionale lønnsforskjellene mindre

enn i mange andre land. Selv om det også i Norge er svært store forskjeller i det offentlige og

private tjenestetilbudet mellom sentrale og perifere regioner, framstår tilbudet som relativt likt

når en ser på steder på samme nivå i senterhierarkiet. Regioner og steder kan derfor ha

problemer med å trekke til seg folk ved hjelp av stedskvaliteter eller ”people climate”.

Et annet særtrekk ved Norge og Norden er den høye yrkesdeltakelsen blant kvinner. Dette kan

styrke betydningen av ”business climate” på bekostning av ”people climate”.  Når to personer i

en familie skal ha attraktive jobber, vil familien kanskje måtte prioritere jobbmuligheter framfor

stedskvaliteter.

På tross av alle disse innvendingene mener vi at Floridas forståelse av økonomisk vekst og

regional utvikling kan være et viktig bidrag, i tillegg til andre innfallsvinkler, som eksempelvis
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de barometrene som Telemarksforskning utarbeider og de analyser som er gjort av

kompetansearbeidsplasser og av sårbarhet i Hordaland.

Florida tilbyr ikke et ”standard” analyseapparat som ukritisk kan implementeres i alle land og

regioner. Det bør tas hensyn til nasjonale og regionale forhold i gjennomføringen og tolkningen

av analysene. De viktigste tilpasningene som er gjort for Hordaland er at vi har inkludert flere

teknologitunge næringer som er viktige i Norge og Hordaland i analysen av ”teknologi”, samt at

vi har inkludert en indeks for ”besøk” (reiseliv og opplevelser) i analysen av ”terrirotial assets”.

Hvordan disse og andre mindre tilpasninger detaljert er gjennomført er kommentert løpende i

rapporten.

Både i Norge og i de andre nordiske land er det gjennomført flere Florida-analyser både på

nasjonalt (Tinagli et al. 2007, Tinagli 2009) og regionalt nivå. På regionalt nivå har

Østlandsforskning gjennomført to analyser: en av Hamarregionen og en av Indre Skandinavia

(Hauge et al. 2010, Hauge et al. 2011). Videre har Østlandsforskning tidligere drøftet i hvilken

grad Floridas teorier er anvendbare i Norge (Hauge og Skålholt 2009).
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2 Sammenhenger i regionale utviklingstrekk i et
Florida-perspektiv.

I denne delen vil vi først se på status for Hordaland når det gjelder kreativ klasse og de fire T-er

(kapittel 2.1). Deretter vil vi drøfte hvordan den økonomiske, sosiale og demografiske

utviklingen i Hordaland henger sammen med resultatene fra denne Florida-analysen (kapittel

2.2).

2.1 Floridas kreative klasse og fire T-er – status i Hordaland

2.1.1 Den kreative klasse i Hordaland
Først vil vi se på hvordan Hordaland ligger an med tanke på ’kreativ klasse’. Som nevnt

tidligere er denne gruppen, i følge Florida, fortroppen i en økonomisk utvikling som baserer seg

på kreativitet og innovasjon. Florida deler den kreative klasse opp i tre underkategorier, basert

på hva man jobber med.

 Den kreative kjernen jobber i hovedsak med å skape nye ideer, produkter og prosesser.

Dette er for eksempel arkitekter, ingeniører, leger og forskere.

 Den neste gruppen er de kreative profesjonelle. Disse skaper ikke selv nye ideer, men

de benytter seg av den nyeste kunnskapen. Dette er for eksempel ledere, rådgivere,

lærere og politikere.

 Den tredje gruppen er den kunstneriske delen av den kreative klasse, de såkalte

bohemene. Dette omfatter blant annet forfattere, utøvende kunstnere og designere.

En detaljert oversikt over hvilke yrker som inngår i den kreative klassen er gitt i vedlegg 2.

I følge Florida utgjør den kreative klassen 30-40 prosent av arbeidsplassene i flertallet av

vestlige land. I Hordaland utgjør den 41 prosent, om lag som landsgjennomsnittet. I Norge er

det først og fremst fylkene Oslo og Akershus som trekker opp gjennomsnittet (figur 3).

Hordaland ligger omtrent på samme nivåer som andre fylker i Norge som har større byer.
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Andelene i Hordaland ligger på linje med landet totalt, både innenfor den kreative kjernen,

kreative profesjonelle og bohemer.

Figuren viser videre at på landsbasis varierer andelen av de sysselsatte som tilhører det Florida

betegner som "den kreative klassen" fra 32 prosent i Sogn og fjordane til 56 prosent i Oslo.

Figur 3. Andel sysselsatte i den kreative klasse. Fylker. 2011. (Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av

SSB)

Ut fra hvordan Florida definerer den kreative klassen er det ikke overraskende at overvekten av

de kreative yrkene finner vi i de store byer eller i bynære regioner. I Hordaland er det da også i

høy grad Bergen som trekker opp fylkesgjennomsnittet. I figur 4 er Bergen sammenlignet med

de ni andre største byene og bynære kommunene i Norge (på kommunenivå). Utenom Oslo-

regionen ligger Bergen omtrent på samme nivå, og noe over de andre bykommunene. Andelen

innen den kreative kjerne er noe lavere enn i Tromsø, men omtrent på samme nivå som

Stavanger. Trondheim har en særlig høy andel i den kreative kjerne, Oslo peker seg ut med

høyest andel kunstnere (bohemer), mens Bærum har topposisjonen på grunn av den høye

andelen kreative profesjonelle.
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Figur 4. Andel sysselsatte i den kreative klasse. 10 største kommuner i Norge. 2011. (Kilde:

Østlandsforskning på grunnlag av SSB)

I figur 5 viser vi andeler av den yrkesaktive befolkningen som er i den kreative klassen på

regionnivå i Hordaland, og i figur 6 er dette vist i kart.

Figur 5. Andel sysselsatte i den kreative klasse. Regioner i Hordaland. 2011.(Kilde: Østlandsforskning på

grunnlag av SSB)
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Figur 6. Andel kreativ klasse. Regioner i Hordaland. 2011.(Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB)

Andelene i Hordaland varierer fra 48 prosent i Bergen til 26 prosent i Osterfjorden. Sammen

med Bergen har også Vest en relativ høy andel, og særlig innen de kreative profesjonelle. Det er

kommunene Askøy og Fjell som bidrar til denne høye andelen. Bergen har en relativ høy andel i

den kreative kjernen, både sammenlignet med de andre regionene innad i Hordaland, og i

forhold til andre fylker, som for eksempel Akershus. Osterfjorden har den laveste andelen, og

sammenlignet med de andre regionene i Hordaland med få i den kreative klassen, er det særlig

innen de kreative profesjonelle Osterfjorden har en lav andel. Det er kommunene Osterøy og

Vaksdal som har særlige lave andeler i Osterfjorden (med hhv. 25 og 27 prosent), mens

Modalen har en relativt høy andel med 36 prosent (prosentandelene for Modalen er imidlertid

ikke så interessante da kommunen kun har 370 innbyggere, se figur 1). De øvrige regionene i

Hordaland ligger på andeler rundt 30 prosent. Innad i Sunnhordland er det store forskjeller

mellom kommunene, hvor Stord har 42 prosent andel i den kreative klassen, mens Tysnes og

Etne har hhv. 27 og 29 prosent. I Nordhordland er det størst forskjeller mellom Radøy og
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Lindås med hhv. 26 og 34 prosent, og hvor hele forskjellen på 8 prosentpoeng finnes i ulike

andeler kreative profesjonelle. Figur 7 viser andeler i de kreative klassene for kommunene.

Figur 7. Andel kreativ klasse. Kommuner i Hordaland. 2011. (Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av
SSB) (klassifiseringen i denne figuren er ikke lik den i figur 6, fordi spredningen tallmaterialet er større
blant kommunene enn for regionene).

2.1.2 Talent
Her vil vi ta for oss den første av ”T-ene” Florida mener er grunnleggende for at den kreative

klassen skal kunne ta ut sitt potensial som katalysator for regional utvikling. Dette er det Florida

kaller ”talent”, som i hovedsak dreier seg om utdanningsnivået i regionen.  Dette er selvsagt en

forenkling, det finnes utallige eksempler på talentfulle personer, både når det gjelder

forretningsdrift, innovasjon med mer, som ikke har høy formalkompetanse. Utdanningsnivået i

en region kan likevel være en relativt god indikator på potensialet for en kompetansebasert

næringsutvikling. Vi vil også se på en indeks der vi kobler utdanningsnivået i regionen sammen

med yrkesstrukturen i en såkalt talentindeks. Figur 8 viser andelene av befolkningen i regionene

i Hordaland som har høyere utdanning.
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Figur 8. Andel av befolkningen i yrkesaktiv alder (25-64 år) som har høyere utdanning. Fordelt på kort (1-3
år) og lang (4 år og mer) utdanning. Regioner i Hordaland. 2011. (Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av
SSB)

For Hordaland samlet er andelen med høyere utdanning 41 prosent. For landet totalt ligger

andelen på 39,5 prosent. Figur 7 viser at det er store forskjeller innad i Hordaland. Nær 50

prosent av de i yrkesaktiv alder i Bergensregionen har høyere utdanning, mens den laveste

andelen finner vi Osterfjorden med 25 prosent. Sammenligner vi Bergen med de 10 største

kommunene i Norge (figur 9), er det kun Bærum, Oslo og Trondheim som har en høyere andel

høyt utdannede. I forhold til Oslo og Trondheim har Bergen like høy andel med kort høyere

utdanning, mens den har en noe lavere andel med lang høyere utdanning.

Figur 9. Andel av befolkningen i yrkesaktiv alder (25-64 år) som har høyere utdanning. Fordelt på kort (1-3
år) og lang (4 år og mer) utdanning. 10 største kommuner i Norge. 2011. (Kilde: Østlandsforskning på
grunnlag av SSB)
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I Osterfjorden er det særlig Osterøy som drar ned gjennomsnittet, med bare 23.1 prosent som

har høyere utdanning. Dette kan blant annet ha sammenheng med at det er en stor andel

fagarbeidere i industrien i Osterfjorden. Sammen med Bergen er det kun Voss av regionene som

har en andel høyt utdannede som er på nivå med landsgjennomsnittet. I Vest er det store

forskjeller mellom kommunene. Øygarden og Sund har lave andeler (hhv 20,2 og 23,7 prosent -

og hvor Øygarden har den laveste andelen i Hordaland), mens Fjell og Askøy har vel 30

prosent. I Sunnhordland er det Stord som har den klart høyeste andelen høyt utdannede med 38

prosent, mens de fleste øvrige kommunene ligger under 30 prosent.

Talentindeks

Vi vil i dette avsnittet kombinere kommunenes andeler av yrkesaktive i kreative yrker med

deres andeler av voksen befolkning med høyere utdanning, en talentindeks. Vi har brukt de

samme definisjonene og tilnærming som Tignalis rapport fra 2008; Norway in the creative age.

Talentindeksen er ment å gi et litt mer utfyllende bilde enn om man bare ser på talent, definert

ved høyere utdanning, eller kreativ klasse. Den skal gi et totalbilde av regionens kapasitet i

forhold til høyt utdannede og kreative ressurser. Indeksen beregnes ved å ta et uveid

gjennomsnitt av indikatorer for andeler innen kreativ klasse og utdanningsnivå. Indikatorene er

standardiserte verdier mellom 0 og 1, hvor den kommunen med høyest andel nasjonalt får

verdien 1 og den med lavest andel får verdien 0.1 Kreative klasse består i denne sammenheng

av de yrker vi har definert innenfor den kreative kjernen og de kreative profesjonelle (dvs.

kunstnerne, bohemene, er ikke inkludert her). Talentindeksen vil avspeile noe av den samme

rangeringen av regioner som vi har sett innen kreative yrker og utdanningsnivå. Det kommer av

en sterk samvariasjon mellom kreative yrker og utdanning, noe som ikke overrasker ut fra

hvordan kreativitet er operasjonalisert i våre analyser. På nasjonalt nivå er for eksempel 8 av de

10 kommunene i Norge med høyest andel av de yrkesaktive innenfor gruppen kreative yrker

(ekskl. bohemer) også blant de 10 kommuner med høyest andel av den voksne befolkningen

med høyere utdanning. Blant de 10 kommuner med lavest andel yrkesaktive innenfor gruppen

kreative yrker (ekskl. bohemer) i Norge, finner vi igjen 5 av dem på bunn 10 innen høyere

utdanning.

1 Kommunens verdi for hver indikator (andel i kreativ klasse og andel med høyere utdanning) som inngår i

talentindeksen er standardisert ved å bruke følgende formel: = , hvor W ij er den

standardiserte verdien for kommune i for indikator j. Xij er den faktiske verdien for kommune i for indikator
j, Minj er den laveste verdien registrert blant alle kommunene for indikator j og Maxj er den høyeste verdien
registrert for indikatorer j. De standardiserte indikatorverdiene vil ligge mellom 0 og 1, hvor 1 svarer til den
beste kommunen og 0 til den dårligste i landet totalt.
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Tabell 2 viser talentindeksen for regionene i Hordaland målt mot bo- og arbeidsregioner i Norge

(totalt 161 regioner) (Juvkam 2002).

Tabell 2. Talentindeks regioner i Hordaland målt mot bo- og arbeidsregioner i Norge. 2010.

Kreative kjerne og
kreative

profesjonelle
Prosent

Utd.andel i
aldersgruppen

25-64 år
Prosent Talentindeks

Bergen 46 50 0,95

Sunnhordland 33 31 0,52

Hardanger 29 33 0,49

Voss 30 38 0,58

Bjørnefjorden 33 33 0,54

Vest 36 30 0,53

Osterfjorden 25 25 0,33

Nordhordland 31 28 0,45

Her ser vi at Bergen ligger på topp2. Voss har den nest høyeste talentindeksen i Hordaland, først

og fremst på grunn av sitt høye utdanningsnivå. Unntatt Hardanger og Osterfjorden, har

imidlertid de øvrige regionene bedre plassering enn Voss på andelen i de kreative yrkene.

Osterfjorden har den laveste talentindeksen, noe som skyldes lave skår både på utdanningsnivå

og på andelen i kreativ klasse. Bjørnefjorden og Vest er begge innen de 50 regionene i Norge

med høyest skår. Mens Bjørnefjorden har omtrent lik skår på kreativ klasse og høyere

utdanning, så har Vest et høyt skår på kreativ klasse, men relativt lavt på utdanning.

Nordhordland har også den samme "skjeve" fordelingen. På den andre siden har Hordaland og

Voss en "omvendt" situasjon med vesentlig bedre skår på utdanning enn på kreativ klasse. I

figur 10 og 11 er talentindeksen vist i kart for regionene og kommunene i Hordaland.

2 Indekser, regioner og kommuner
Når en indeks beregnes, ser en hvordan den enkelte region (eller kommune) skårer, for eksempel
på talent, sett i forhold til alle andre regioner (kommuner) i Norge. Det betyr at en måler regioner
mot regioner og kommuner mot kommuner. I Hordaland utgjør to enkeltkommuner, Bergen og Voss,
egne planregioner. Indeksene for planregion Bergen og planregion Voss (som er beregnet i forhold
til alle norske BA-regioner) vil avvike fra tilsvarende indekser for kommunene Bergen og Voss.

I beregningen av regionale indekser har vi sett Hordalands planregioner opp mot alle norske BA-
regioner. Grovt sagt er en BA-region sammensatt av en senterkommune og denne kommunens
pendlingsomland (i praksis hele kommuner). Store byer som Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim,
m.fl. har et stort pendlingsomland. BA-region Bergen omfatter derfor mange kommuner, mens
planregion Bergen bare omfatter Bergen kommune. For de fleste indekser betyr dette at planregion
Bergen (=Bergen kommune) skårer høyere enn BA-region Bergen. Når vi enkelte steder i teksten
har sammenliknet Bergen med Oslo, Stavanger og Trondheim, er det kommunene (ikke BA-
regionene) Oslo, Stavanger og Trondheim vi har sammenliknet med.
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Figur 10. Talentindeks. Regioner i Hordaland. 2010. (Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB)
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Figur 11. Talentindeks. Kommuner i Hordaland. 2010 (Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB)
(klassifiseringen i denne figuren er ikke lik den i figur 10, fordi spredningen tallmaterialet er større blant
kommunene enn for regionene

2.1.3 Toleranse
Kreativitet og innovasjon, som er viktig for næringsutvikling, forutsetter ikke bare talent,

kunnskap og teknologi, men også en åpenhet for nye impulser og ideer. Denne åpenheten prøver

Florida å måle med en toleranseindeks. Å måle grad av toleranse kan i utgangspunktet se ut til å

være en umulig oppgave. Vi har valgt å angripe dette fra ulike vinkler. Dels ser vi på andel

innvandrere i kommunene og dels på hvor godt de er integrert, uttrykt ved yrkesdeltakelse.

Høy innvandring i seg selv er nødvendigvis ikke ensbetydende med høy grad av toleranse. Det

er mange grunner til at enkelte kommuner i landet har et større innslag av innvandrere enn andre

kommuner. Det kan skyldes innvandreres bo- og flyttepreferanser, politiske grep og vedtak,

eller helt enkelt at noen kommuner kan ha høy innvandring fordi de ligger nær en landegrense.

Dette viser noe av svakheten ved å bruke høy innvandringsandel som et mål på toleranse og

åpenhet. Vi har derfor valgt å utarbeide en mangfoldsindeks som vi mener i større grad kan gi
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uttrykk for åpenhet og inkludering. Mangfoldsindeksen tar ikke bare hensyn til omfanget av

innvandring, men også hvor de kommer fra. Hensikten er å gi et litt bedre bilde av variasjonen i

kulturell og etnisk bakgrunn enn ved bare å telle antall innvandrere. Vi har valgt å forenkle

beregningene ved å skille mellom vestlige og ikke-vestlige innvandrere.

Ved inngangen til 2011 utgjorde innvandrerbefolkningen 10 prosent av Norges samlede

befolkning. Figur 12 viser andelen innvandrere i Hordaland. Med unntak av Bergen ligger alle

regioner i Hordaland under landsgjennomsnittet når det gjelder andelen innvandrere.  I Bergen

ligger andelen innvandrere på omkring halvparten av det Oslo har. Det er overvekt av vestlige

innvandrere i alle regioner utenfor Bergen.

I Bergen utgjør de ikke-vestlige innvandrerne rund fem prosent av befolkningen. I de andre

regionene ligger andelen på 1,3-2,3 prosent. Lavest ligger Osterfjorden.

Figur 12. Innvandrerbefolkningens andel av samlet befolkning. Regioner i Hordaland. 2011.

(Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB)

Mangfoldindeksen (diversity index) er et uttrykk for hvor stort innslag en region har av

vestlige og ikke-vestlige innvandrere, dvs. for sammensetningen av befolkningen.3

3 Mangfoldindeksen skal uttrykke grad av variasjon i etnisk og kulturell bakgrunn. Formelen som brukes er:Mangfoldsindeks = 1 − X , hvor Xik er andelen av befolkningen fra land i bosatt i kommune k.  I våre
analyser har vi valgt å forenkle ved å skille innvandrerbefolkningen i to grupper; de som kommer fra
vestlige land og de som kommer fra ikke-vestlige land. n er derfor i dette tilfellet lik 3 (vestlige innvandrere,
ikke-vestlige innvandrere og ikke-innvandrere).
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Tabell 3. Mangfoldindeks. Regioner i Hordaland. 2011.

Region Mangfold-
indeks

Bergen 0,19

Sunnhordland 0,12

Hardanger 0,13

Voss 0,09

Bjørnefjorden 0,12

Vest 0,12

Osterfjorden 0,10

Nordhordland 0,12

Hordaland 0,16

Bergen ligger på topp i Hordaland, med en skår på 0,19. Til sammenlikning ligger Oslo på

0,36, Stavanger på 0,27 og Trondheim 0,17. Mange av regionene i Hordaland har verdier

ned mot 0,10 på mangfoldindeksen. Figur 13 og 14 viser mangfoldindeksen i kart for

henholdsvis regioner og kommuner i Hordaland.

Figur 13. Mangfoldindeks. Regioner i Hordaland. 2011.
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Figur 14. Mangfoldsindeks. Kommuner i Hordaland. 2011.

Toleranseindeks

Figur 15 viser andelen av innvandrerne som er i arbeid (per nov. 2010). Det er ikke veldig

store variasjoner fra region til region. Andelen innvandrere som er sysselsatt varierer

mellom 62 prosent i Voss og Bergen, og 67 prosent i Nordhordland og Hardanger. Fylkets

gjennomsnitt, 63,2 ligger noe over landsgjennomsnittet på 61,6 prosent. SSB publiserer

ikke sysselsettingstall hvis det er 3 eller færre sysselsatte i en gruppe i en kommune. I hele

8 av Hordalands kommuner er antall innvandrere 3 eller færre. Vi har derfor ikke tatt inn

tall for kommunene i rapporten.
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Figur 15. Andel innvandrerne som er i arbeid (registrert sysselsatt). 2010.(SSB)

Vi har også utarbeidet en toleranseindeks som er satt sammen av regionenes skår på

innslaget av ”bohemer”, integrering av innvandrere i arbeidsmarkedet og

mangfoldsindeksen (tabell 4).

Tabell 4. Toleranseindeks. Regioner i Hordaland. 2011.

Region Toleranse-
indeks

Bergen 0,53

Sunnhordland 0,41

Hardanger 0,43

Voss 0,38

Bjørnefjorden 0,41

Vest 0,42

Osterfjorden 0,38

Nordhordland 0,42

Bergen skårer relativt høyt på toleranseindeksen (nr. 14 i forhold til de 161 bo- og

arbeidsmarkedsregionene i Norge), mens Osterfjorden og Voss skårer svært lavt (hhv nr.

91 og 93 av regionene). Mellom de andre regionene er det ikke så store forskjeller. Til

sammenlikning har Osloregionen en toleranseindeks på 0,69 (nr. 2), Stavangerregionen

0,57 (nr. 7) og Trondheimsregionen 0,46. (nr. 39).
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2.1.4 Teknologi
Det vil ofte være en sammenheng mellom teknologi og kunnskap. Bruk av ny og avansert

teknologi forutsetter kunnskap på alle nivå i en bedrift, fra operatører til ledelse. På den annen

side vil bruk av avansert teknologi bidra til å videreutvikle kompetansen i bedriften. Valg av

teknologi varierer fra bedrift til bedrift, også innen samme bransje. Men det er også forskjeller

fra bransje til bransje når det gjelder bruk av teknologi. I mange Florida-inspirerte studier

brukes en ”techpoleindeks” som et mål på innslaget av næringer som er tunge på

teknologikunnskap. OECD har satt opp en liste over næringer/bransjer som kan sies å være

”high-tech” og ”medium -tech”, og disse er inkludert i denne analysen (vi har benyttet

avgrensningen som er gitt i Isaksen 2008). Hvor stor andel som er sysselsatte i disse næringene i

Hordaland er vist i figur 16. Denne avgrensningen omfatter imidlertid ikke olje og gass,

skipsbygging og akvakultur, som er viktige teknologinæringer i Norge og Hordaland. Vi vil

derfor også inkludere disse sektorene i teknologiindikatoren, og andeler for Hordaland er vist i

figur 17. En detaljert oversikt over hvilke næringer som inngår i ”teknologi” er gitt i vedlegg 3.

Figur 16. Andelen av de sysselsatte (etter arbeidssted) som jobber i næringer OECD har definert som
”high-tech” eller ”medium-tech”. Regioner i Hordaland. 2011. (Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av
SSB)

Holder vi først oss til det OECD definerer som high-tech og medium-tech er andelen for Norge

totalt på ca sju prosent, mens Hordaland totalt sett ligger litt under dette landsgjennomsnittet.

Bjørnefjorden ligger godt over landsgjennomsnittet med nærmere 10 prosent, mens Voss er

nede på to prosent.
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Ut fra vår utvidete definisjon av teknologinæringer var det per november 2010 i overkant av 250

000 teknologiarbeidsplasser i Norge. Dvs. ca. 10 prosent av totalt antall arbeidsplasser.

Hordaland plasser seg her på fjerdeplass i absolutte tall, mens Rogaland ligger på topp pga. stor

oljerelatert virksomhet.

11 prosent av arbeidsplassene i Hordaland er å finne innen det vi har avgrenset som

teknologinæringer, dvs. litt over landsgjennomsnittet. Blant regionene i Hordaland kommer

Sunnhordland best ut på grunn av relativt mange arbeidsplasser innen verftsindustrien.

Figur 17. Andelen av sysselsatte (etter arbeidssted) som jobber i teknologinæringer (utvidet definisjon).

Regioner i Hordaland. 2011. (Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB)

Bergen skårer svært høyt på high-technæringer og olje/gass, mens Bjørnefjorden er på topp

innen medium-tech. Sunnhordland har nesten ni prosent av sine arbeidsplasser innen

skipsbygging, og skårer også høyt akvakultur, sammen med Osterfjorden. De ”indre” regionene

Voss og Hardanger har lavt innslag av teknologinæringer.
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Figur 18. Andel sysselsatte i teknologinæringer. Regioner i Hordaland. 2011. (Kilde: Østlandsforskning på

grunnlag av SSB)

Ser vi på kommunetall for vår utvida definisjon av teknologinæringer (figur 19), ligger Fusa på

topp med 32 prosent, Stord 26, Austevoll 24 og Meland 20 prosent. I Fusa er hver fjerde

arbeidsplass er her innen medium-tech. Dette skyldes i hovedsak hjørnesteinsbedriften Frank

Mohn Fusa AS, hvor hovedprodukt er komplette lossesystemer for skip. I den andre enden av

skalaen finner vi Granvin og Eidfjord med en prosent og Voss, Ulvik, Samnanger og Vaksdal

med to prosent av sine arbeidsplasser innen teknologinæringer.
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Figur 19. Andel sysselsatte i teknologinæringer. Kommuner i Hordaland. 2011. (Kilde: Østlandsforskning
på grunnlag av SSB) (klassifiseringen i denne figuren er ikke lik den i figur 18, fordi spredningen i andelen i
teknologinæringer er større blant kommunene enn for regionene).

Det er også beregnet en teknologiindeks for regionene i Hordaland (tabell 5). Denne vil inngå i

beregningen av den totale ”kreativitetsindeksen” for regionene, som vil bli drøftet i kap. 2.2.

Teknologiindeksen viser hvordan regionene i Hordaland skårer i forhold til bo- og

arbeidsregioner i Norge. Den regionen i landet som har høyest andel teknologinæringer får

verdien 1,0, mens den med lavest skår får verdien 0. Forholdet mellom regionene i Hordaland er

naturligvis det samme på denne indeksen som for andelen sysselsatte i teknologinæringer, som

vi har drøftet ovenfor.
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Tabell 5. Teknologiindeks. Regioner i Hordaland. 2011.

Region Teknologi-
indeks

Bergen 0,34

Sunnhordland 0,45

Hardanger 0,14

Voss 0,05

Bjørnefjorden 0,35

Vest 0,22

Osterfjorden 0,19

Nordhordland 0,30

2.1.5 Kreativitetsindeks
Vi har kombinert de indikatorene vi har gått gjennom. Kreativitetsindeksen er et

sammensatt mål på regionenes konkurransekraft, basert på de gjennomgåtte indeksene for

teknologi, talent og toleranse. Den er beregnet ut fra et uvektet gjennomsnitt av de tre

nevnte indekser.

Tabell 6. Kreativitetsindeks. Regioner i Hordaland. 2011.

Region Talent-
indeksen

Toleranse-
indeks*

Teknologi-
indeks

Samlet
kreativitets-

indeks

Bergen 0,95 0,53 0,34 0,61

Sunnhordland 0,52 0,41 0,45 0,46

Hardanger 0,49 0,43 0,14 0,35

Voss 0,58 0,38 0,05 0,33

Bjørnefjorden 0,54 0,41 0,35 0,43

Vest 0,53 0,42 0,22 0,39

Osterfjorden 0,33 0,38 0,19 0,30

Nordhordland 0,45 0,42 0,30 0,39
*Her er det usikre tall, fordi SSB ikke publiserer tall når tre eller færre i en gruppe er registrert som
sysselsatte. 9 av Hordalands kommuner har tre eller færre ikke-vestlige innvandrere som er
registrert sysselsatt.

Osterfjorden utmerker seg med lav verdi på alle de tre indeksene (talent, toleranse og

teknologi) som ligger til grunn for kreativitetsindeksen. Voss skårer også lavt, noe som i

hovedsak skyldes svært liten andel sysselsatte i teknologinæringer.
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Bergen får en samlet kreativitetsindeks på 0,61, målt i forhold til alle BA-regionene. Måler

vi Bergen opp mot andre kommuner, får Bergen en indeks på 0,51. Oslo får 0,60,

Stavanger 0,65 og Trondheim også 0,51.

Figur 20. Kreativitetsindeks. Regioner i Hordaland. 2011.
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Figur 21. Kreativitetsindeks. Kommuner i Hordaland. (klassifiseringen i denne figuren er ikke lik den i
figur 20, fordi spredningen i andelen i teknologinæringer er større blant kommunene enn for regionene).

2.1.6 Stedsspesifikke kvaliteter (”Territorial assets”)
Territorial assets, den fjerde T’en, kan vi oversette med "stedsspesifikke kvaliteter”. Dette

er på den ene siden de fysiske forutsetningene, både de naturlige og de bygde. I tillegg kan

det også være stedskvaliteter som det er vanskeligere å definere, og ikke minst å

kvantifisere. Det kan være bomijlø, næringsmiljø, kulturtilbud, fritidsmuligheter,

atmosfære, og kultur i vid forstand som gjør at folk trives på et sted. Folk som bor på

steder de finner inspirerende, når det gjelder urbane kvaliteter eller natur har, i følge

Florida, en større tendens til å bidra i utvikling av lokalsamfunnet. Hvordan måler man,

med registerdata, noe så subjektivt som stedskvaliteter? I praksis vil dette langt på veg bli

bestemt av datatilgangen. I denne analysen velger vi å se på

 offentlig tjenesteproduksjon

 kulturtilbud

 besøks- og opplevelsesnæringer
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Offentlig tjenesteproduksjon

En måte å tallfeste offentlig tjenesteproduksjon på er en indeks som Florida kaller "Public

Provision Index" (PPI). PPI er et uttrykk for det offentlige tilbudet i en region/kommune,

og beregnes ved andel sysselsatte innen offentlige tjenester per 100 innbyggere i

kommunen. Tabell 7 og figur 22 viser indeksen for regionene i Hordaland.

Tabell 7. Public Provision Index (PPI). Regioner i Hordaland. 2011.

Region Public Provision
Index

Bergen 17,1

Sunnhordland 13,4

Hardanger 14,1

Voss 16,7

Bjørnefjorden 11,6

Vest 10,6

Osterfjorden 11,7

Nordhordland 12,4

Det er relativt store forskjeller mellom regionene, med Bergen og Voss på topp. Dårligst

skårer Vest, Bjørnefjorden og Osterfjorden.

Til sammenlikning ligger Oslo på 15,6 Stavanger 15,7 Trondheim 18,9. Fylket Hordaland

ligger på 7. plass etter de tre nord-norske fylkene og Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane og

Oslo.

Ser vi kommunenivå (jf. figur 22), skårer Modalen høyt, med 21,4, Odda 16,4, og Stord

15,8, i tillegg til Bergen og Voss. I den andre enden finner vi Sund med 9,4 og Fjell med

9,9.
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Figur 22. Public Provision Index (PPI). Regioner i Hordaland. 2011. (Kilde: Østlandsforskning på

grunnlag av SSB)
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Figur 23. Public Provision Index (PPI). Kommuner i Hordaland. 2011. (Kilde: Østlandsforskning på

grunnlag av SSB) (klassifiseringen i denne figuren er ikke lik den i figur 12, fordi spredningen i andelen i

teknologinæringer er større blant kommunene enn for regionene).

Kulturtilbud

Et mål på kulturtilbud er Cultural Opportunity Index (COI). COI er et utrykk for det

kulturelle tilbudet i en region og viser andel sysselsatte i kulturnæringer i regionen per 100

innbygger. Tabell 8 og figur 24 viser indeksene for regionene i Hordaland.



39

Tabell 8. Cultural Opportunity Index (COI). Regioner i Hordaland. 2011.

Region Cultural Opportunity
Index

Bergen 3,02

Sunnhordland 1,01

Hardanger 1,11

Voss 1,80

Bjørnefjorden 0,82

Vest 0,72

Osterfjorden 0,33

Nordhordland 0,93

Kulturtilbudet, slik det er uttrykt gjennom COI-indeksen, varerier sterkt fra region til

region. Bergen og Voss topper, mens Osterfjorden, Vest og Bjørnefjorden havner nederst

på rangeringen av regioner i Hordaland.

Oslo har en COI-indeks på 4,76, Stavanger 3,16 og Trondheim 3,27.

På kommunenivå (jf. figur 25) ligger Øygarden høyt, med 2,33, Stord 1,80, Odda 1,55 og

Lindås 1,52. Lavest ligger Modale, Osterøy og Radøy, alle med 0,27.
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Figur 24. Cultural Opportunity Index. Regioner i Hordaland. 2011. (Kilde: Østlandsforskning på

grunnlag av SSB)
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Figur 25. Cultural Opportunity Index. Kommuner i Hordaland. 2011. (Kilde: Østlandsforskning på

grunnlag av SSB)

Besøks- og opplevelsesnæringene

Besøks- og opplevelsesnæringene er en indikator på hvor attraktiv regionen/kommunen er

for besøkende (turister, fritidsboligeiere mv.). Dette er en indikator som ikke har vært

inkludert i andre Florida-analyser i Norge. Vi vil her se på andel sysselsatte i hotell- og

restaurantnæringen og innen aktiviteter/opplevelser. Når det gjelder restauranter, har vi

bare tatt med de som er knyttet til hoteller. Andre serveringssteder retter seg i stor grad

mot et lokalt marked, og avspeiler i mindre grad ”besøksnæringene” som er det vi vil ha

med her. Tabell 9 og figur 26 viser indeksene for regionene i Hordaland.
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Tabell 9. Besøksindeks. Regioner i Hordaland. 2011.

Region Besøksindeks

Bergen 0,60

Sunnhordland 0,41

Hardanger 1,11

Voss 2,30

Bjørnefjorden 0,73

Vest 0,08

Osterfjorden 0,13

Nordhordland 0,19

Innslaget av besøks- og opplevelsesnæringer varierer sterkt internt i Hordaland. På

regionnivå skiller Voss og Hardanger seg ut med høye verdier, mens Vest, Osterfjorden og

Nordhordland skårer lavt.

På kommunenivå (jf. figur 27) kommer Eidfjord på topp med en indeksverdi på 5,42, mens

Ulvik har 3,67. Fire av Hordalands kommuner; Fusa, Meland, Austrheim og Fedje får

verdien 0,00 på denne indeksen.
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Figur 26. Besøksindeks. Regioner i Hordaland. 2011. (Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB)
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Figur 27. Besøksindeks. Kommuner i Hordaland. 2011. (Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB)

2.1.7 Oppsummering
Som nevnt innledningsvis, hevder Florida at den kreative klassen er en kjernegruppe for å få en

dynamisk utvikling av en by eller region. Et stort innslag av kreativ klasse er imidlertid ikke

nok; man trenger en balansert miks av de fire T-ene: Teknologi, talent, toleranse og territorielle

(stedsspesifikke) kvaliteter. De fire T-ene har en gjensidig positiv innflytelse på hverandre, og

alle fire må være til stede for å sikre en dynamisk utvikling. I dette notatet har vi presentert

indekser, basert på Floridas teorier, for regionene i Hordaland. I vedlegg 4 finnes tilsvarende

indekser for alle kommuner i Hordaland.

Nedenfor har vi samlet indeksene for regionene i Hordaland i fire tabeller. De to første (tabell

10 og 11) viser hvilke verdier indeksene får i de ulike regionene.  I de to siste tabellene har vi

rangert regionene i Hordaland etter verdien på de ulike indekser.



45

Tabell 10. Kreativitetsindeks. Regioner i Hordaland. 2011. (samme som tabell 6)

Region Talent-
indeks

Toleranse-
indeks

Teknologi-
indeks

Samlet
kreativitets-

indeks

Bergen 0,95 0,53 0,34 0,61

Sunnhordland 0,52 0,41 0,45 0,46

Hardanger 0,49 0,43 0,14 0,35

Voss 0,58 0,38 0,05 0,33

Bjørnefjorden 0,54 0,41 0,35 0,43

Vest 0,53 0,42 0,22 0,39

Osterfjorden 0,33 0,38 0,19 0,30

Nordhordland 0,45 0,42 0,30 0,39

Tabell 11. Stedsspesifikke kvaliteter, samletabell. Regioner i Hordaland. 2011.

Region Public
Provision Index

Cultural
Opportunity

Index
Besøksindeks

Bergen 17,1 3,02 0,60

Sunnhordland 13,4 1,01 0,41

Hardanger 14,1 1,11 1,11

Voss 16,7 1,80 2,30

Bjørnefjorden 11,6 0,82 0,73

Vest 10,6 0,72 0,08

Osterfjorden 11,7 0,33 0,13

Nordhordland 12,4 0,93 0,19

Hordaland 15,0 2,05 0,55

Tabell 12. Kreativitetsindeks. Rangering av regioner i Hordaland. 2011.

Region Talent-
indeks

Toleranse-
indeks

Teknologi-
indeks

Samlet
kreativitets-

indeks

Bergen 1 1 3 1

Sunnhordland 5 6 1 2

Hardanger 6 2 7 6

Voss 2 7 8 7

Bjørnefjorden 3 4 2 3

Vest 4 4 5 4

Osterfjorden 8 8 6 8

Nordhordland 7 2 4 4
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Tabell 13. Stedsspesifikke kvaliteter. Rangering av regioner i Hordaland. 2011.

Region Public
Provision Index

Cultural
Opportunity

Index
Besøksindeks

Bergen 1 1 4

Sunnhordland 4 4 5

Hardanger 3 3 2

Voss 2 2 1

Bjørnefjorden 7 6 3

Vest 8 7 8

Osterfjorden 6 8 7

Nordhordland 5 5 6

Region Bergen (=Bergen kommune) står i en klasse for seg, og ligger på topp på de fleste

indekser. Dette er som ventet. Bergen er, etter norske forhold, en stor by, og har ingen

konkurrerende, nærliggende byer eller større sentra. Sett i forhold til alle norske kommuner

ligger Bergen på 13. plass, bak blant annet Oslo med omegnskommuner og Stavanger, men rett

foran Trondheim.

På den interne rankingen i Hordaland havner Osterfjorden nederst, eller nesten nederst, på alle

indekser som inngår i den samlede kreativitetsindeksen. Det samme gjelder for territorial assets.

Tar en utgangspunkt i Floridas teorier, viser tabellene 10-13 at Osterfjorden står overfor svært

store utfordringer i årene som kommer.

Voss er i en spesiell stilling ved å skåre svært lavt på toleranse og teknologi, men høyt på alle de

andre indeksene. Voss har svært få innvandrere, og har en næringsstruktur med lite innslag av

det vi har definert som teknologinæringer. Hardanger er i en liknende situasjon, selv om den

skiller seg fra Voss på indeksen for talent og toleranse.

Sunnhordland topper teknologiindeksen, men skårer middels og under middels på de andre

indeksene.

Det kan selvsagt diskuteres hvordan de ulike indeksene skal tolkes. Indeksen for besøks- og

opplevelsesnæringer sier noe om hvor stor andel av arbeidsplassene i en region som finnes i

næringer som i stor grad baserer seg på besøkende utenfra. Dette er ikke en ”Florida-indeks”,

men er tatt med fordi den kan si noe om viktige arbeidsplasser som ikke er inkludert i

teknologinæringene. Regioner som skårer svært lavt på teknologiindeksen, som Voss og

Hardanger, ligger på topp i besøks- og opplevelsesnæringer.
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Public Provision Index er basert på antall arbeidsplasser i undervisning, omsorg og helse.

Bergen har mange statlige arbeidsplasser innen undervisning og helse, og skårer selvsagt høyt. I

de andre regionene kan det være mer usikkert om høy verdi på indeksen er et uttrykk for godt

tjenestetilbud, eller om det også kan skyldes en arbeidskrevende produksjonsstruktur.

Toleranseindeksen er, som vi tidligere har omtalt, beheftet med stor usikkerhet når en må hente

tall på kommunenivå. Hordaland har mange små kommuner med svært få ikke-vestlige

innvandrere, og enda færre registrert som sysselsatte. SSB publiserer ikke tall hvis det er tre

eller færre sysselsatte i en gruppe. Selv om vi hadde hatt slike tall, er det tvilsomt om få ikke-

vestlige innvandrere i en liten, og lite sentral, kommune kan tolkes som mangel på toleranse.

I drøfting av Floridas teorier dukker det ofte opp et spørsmål om hva som må ”komme først”,

arbeidsplasser eller folk. Av og til blir Florida tolket slik at hvis et sted er tilstrekkelig attraktivt,

vil det strømme til folk fra den kreative klassen, som deretter skaper sine (og andres) nye

arbeidsplasser. Ut fra dette kan betydningen av arbeidsplasser tones ned i regionalt og

kommunalt utviklingsarbeid. Florida selv avviser en slik tilnærming og sier at

” The jobs-versus-people question is a false dichotomy. The two come together at the

nexus of place. Real places provide the thick labor markets that help match people to

jobs, mating markets that enable people to find life-partners, the amenities that allow

people to pursue the lifestyles they wish, and the ability to construct and validate their

identities. Successful places are built upon complex, multifaceted ecosystems that, like

those occurring in the natural world, defy simple linear thinking." (Florida 2004, s.2)

Går vi tilbake til tabellene, må Florida tolkes slik at en ikke skal se etter en årsaks-

virkningskjede, eller en tidsakse av typen:

Høy COI-indeks => Innflytting og høy talentindeks => Høy teknolgiindeks => Vekst

Tolkningen må heller være at regioner som skårer relativt høyt både på COI, talent og teknologi

har et langt bedre utgangspunkt for videre vekst, både i antall arbeidspasser og folketall, enn

regioner som skårer lavt.

Ut fra vurdering, basert på rangering av COI, talent og teknologi, kommer Bergen som ventet på

topp. Deretter Sunnhordland, Bjørnefjorden og Voss, som skårer nokså likt. I neste gruppe

kommer Hardanger, Vest og Nordhordland. Langt etter de andre finner vi Osterfjorden.
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2.2 Florida-anlysen og sammenheng med andre variabler for
økonomisk, sosiale og demografisk utvikling i Hordaland

Regional utvikling kan måles og analyseres på mange måter og med ulike variabler, og en

Florida-analyse inkluderer et bestemt utvalg av variabler. Hordaland fylkeskommune har i

tillegg utarbeidet flere variabler for den økonomiske, sosiale og demografiske utviklingen i

fylket (vedlegg 1), og vi vil her gi en kort drøfting av forholdet mellom resultatene av Florida-

analysen (det vil si den totale kreativitetsindeksen og indeksene for talent, toleranse og

teknologi), og disse andre variablene. Antall regioner er for små til å gjøre kvantitative analyser,

slik at dette i første rekke er en kvalitativ drøfting av mulige sammenhenger og tendenser. Vi

har også sett på sammenhenger på kommunenivå.

2.2.1 Økonomiske variabler
Dette omfatter følgende variabler:

 Arbeidsledighet. Prosent av arbeidsstyrken. Årsgjennomsnitt fra 2005 til og med 2010.

 NæringsNM. Rangering av kommuner og regioner basert på sammensatte indekser av

nyetableringer, lønnsomhet, vekst og næringslivets størrelse, for perioden 2005-2009.

Utarbeidet av Telemarksforskning (Vareide & Nyborg Storm 2010).

 Etableringsindeks. Antall nye foretak pr. 100 foretak pr. år. 2010.

 Framtidsnæringer. Et utvalg av næringer som er i vekst eller som Hordaland

fylkeskommune vurderer har vekstpotensial. Andel av total sysselsetting (etter

arbeidssted), gjennomsnitt av 2008 og 2009.

Av disse økonomiske variablene er det relativ god positiv samvariasjon mellom

kreativitetsindeksen og plassering i NæringsNM. For eksempel har Bergen og Sunnhordland

som de to regionene med høyest kreativitetsindeks også best plassering i NæringsNM (på hhv.

3. og 13. plass), mens Hardanger og Osterfjorden, som har lav kreativitetsindeks, også har lave

plasseringer i NæringsNM med hhv. 55 og 65. plass blant 83 regioner i Norge4. Voss er det

viktigste unntaket, med lav skår på kreativitetsindeksen (og særlig på teknologindeksen), men

en relativt god plassering på NæringsNM med en 23. plass (tabell 14). På kommunenivå ser en

også en relativ god samvariasjon, og av Tène er det teknologi- og toleranseindeksen som i størst

grad bidrar til samvariasjonen. I et Floridaperspektiv kan vi si at denne samvariasjonen indikerer

at en høy kreativitetsindeks ser ut til å gi en god utvikling i næringslivet i Hordaland.

4 I regioninndelingen i rapporten fra Telemarksforskning består Bergen av kommunene Bergen og Askøy
mens den i denne analysen kun omfatter Bergen kommune.
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Tabell 14. Sammenheng kreativitetsindeks, de 3 T-ene og plassering i NæringsNM

Region Kreativitets-
indeks

Talent-
indeks

Toleranse-
indeks

Teknologi-
indeks NæringsNM

Bergen 0,61 0,95 0,53 0,34 3

Sunnhordland 0,46 0,52 0,41 0,45 13

Bjørnefjorden 0,43 0,54 0,41 0,35 21

Nordhordland 0,39 0,45 0,42 0,30 39

Vest 0,39 0,53 0,42 0,22 19

Hardanger 0,35 0,49 0,43 0,14 55

Voss 0,33 0,58 0,38 0,05 23

Osterfjorden 0,30 0,33 0,38 0,19 65

Figur 28. Plott. Kreativitetsindeks og plassering i NæringsNM. Kommuner i Hordaland.

For etableringsindeksen er det også positiv samvariasjon med kreativitetsindeksen, noe som er

naturlig da nyetablering også inngår i NæringsNM. Bergen har flest nyetableringer, mens

Nordhordland, Hardanger, Voss og Osterfjorden har færrest. Sunnhordland har imidlertid en

lavere rangering på etableringsindeksen enn på kreativitetsindeksen, mens Vest har en høyere

rangering på etableringsindeksen enn på kreativitetsindeksen.

For variablene framtidsnæringer og arbeidsledighet er det vanskelig å se noen samvariasjon med

kreativitetsindeksen og de tre T-ene. Arbeidsledigheten ligger på et veldig lavt nivå, og er lav i

alle regioner. Ser en på forholdet mellom arbeidsledighet og de øvrige økonomiske variablene
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ser en at noen av regionene som har lavest arbeidsledighet har lave skår på etableringsindeksen

og/eller framtidsnæringer. Dette gjelder blant annet Hardanger, som også har svært dårlig

befolkningsvekst, høy snittalder, lav kvinneandel, lav mobilitet og en høy andel uføre. Dette kan

være indikasjoner på en ”lite dynamisk” region, i motsetning til Bergen og Vest som har høyere

arbeidsledighet, men som skårer vesentlig høyere på de andre økonomiske variablene. En skal

imidlertid være forsiktig med tolkningene, da ledighetstallene som nevnt er lave i alle

regionene.

Blant kommunene har Stord, Fusa og Austevoll høye skår særlig på teknologiindeksen, mens de

har lavere skår enn gjennomsnittet for Hordaland på etableringsindeksen (men har gode

plasseringer på NæringsNM). Det kan være en indikasjon på at noen ”teknologitunge”

kommuner som er dominert av noen få store bedrifter/næringer, i mindre grad har evne til å

utvikle nye bedrifter. Dette gjelder ikke alle, for eksempel Meland som er relativt høyt på både

på teknologi- og etableringsindeksen.

2.2.2 Demografiske variabler
Dette omfatter følgende variabler:

 Befolkningsvekst. Målt i prosent fra 2001 til 2011.

 Gjennomsnittsalder per 1. januar 2011.

 Andel kvinner i alderen 20 – 39 år pr. 100 menn i samme alder per januar 2011.

 Dødelighet for menn og kvinner. Antall døde per 100 000 innbyggere i aldersgruppen 0-

74 år. Gjennomsnitt fra 1999 til 2008.

 Mobilitet. Regnet som summen av innflytting og utflytting av kommunene til og fra andre

kommuner og land, i prosent av befolkningstallet ved inngangen til hvert kvartal fra

første kvartal 2001 til og med fjerde kvartal 2010.

Der vi finner mest antydninger til samvariasjon, er i de tre regionene som har lavest

kreativitetsindeks (Hardanger, Voss og Osterfjorden) i forhold til variablene befolkningsvekst,

gjennomsnittalder og mobilitet. Disse tre regionene har lav befolkningsvekst, høy

gjennomsnittsalder og liten mobilitet (tabell 15). Dette viser en sammenheng mellom hvor

attraktive disse regionene er som bosteder (og i særlig grad for innvandrere, som vil bli omtalt

nedenfor) og kreativitetsindeksen. Den høye gjennomsnittsalderen viser også at disse regionene

har et dårligere utgangspunkt enn de andre regionene for framtidig befolkningsvekst. Ser en

nærmere på kommunene i disse regionene med lav kreativitetsindeks, ser en at i Osterfjorden er
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det særlig Vaksdal som har lav befolkningsvekst og høy gjennomsnittsalder, mens situasjonen

er noe bedre i Modalen og Osterøy. Analysen av kommunene bekrefter at det er svake

sammenhenger mellom kreativitetsindeksen og befolkningsvekst, gjennomsnittsalder og

mobilitet, slik analysen av regionene antyder (et plott for sammenhengen mellom

kreativitetsindeksen og befolkningsveksten er vist i figur 29).

Tabell 15. Sammenheng kreativitetsindeks, de 3 T-ene og befolkningsvekst, gjennomsnittsalder og
mobilitet.

Region Kreativitets-
indeks

Talent-
indeks

Toleranse-
indeks

Teknologi-
indeks

Befolknings
- vekst

Gjennom-
snittsalder Mobilitet

Bergen 0,61 0,95 0,53 0,34 112,7 37,8 8,3

Sunnhordland 0,46 0,52 0,41 0,45 104,4 38,0 7,0

Bjørnefjorden 0,43 0,54 0,41 0,35 117,2 37,3 8,3

Nordhordland 0,39 0,45 0,42 0,30 113,4 38,1 9,8

Vest 0,39 0,53 0,42 0,22 122,8 35,5 10,0

Hardanger 0,35 0,49 0,43 0,14 94,5 42,1 7,2

Voss 0,33 0,58 0,38 0,05 101,2 41,1 6,3

Osterfjorden 0,30 0,33 0,38 0,19 103,2 39,8 6,6

Figur 29. Plott. Kreativitetsindeks og befolkningsvekst (% i perioden 2001-2011). Kommuner i Hordaland.

For regionene med høy og middels skår på kreativitetsindeksen er det mindre klare

sammenhenger med de demografiske variablene. Det eneste tydelige er at Bergen, med den klart

høyeste kreativitetsindeksen, har høy dødelighet og middels skår på befolkningsvekst. Når det

gjelder dødelighet er dette sannsynlig mer knyttet til ”storbyproblematikk” enn til næring og
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bosetting. For befolkningsveksten er det regionene Vest og Bjørnefjorden som har best utvikling

i Hordaland. Dette er regioner som i sin helhet inngår i Bergens bo- og arbeidsmarked.

Analysen på kommunenivå bekrefter som nevnt at det er en viss samvariasjon mellom

kreativitetsindeksen og de demografiske variablene befolkningsvekst, gjennomsnittsalder og

mobilitet. Det vil si: jo høyere kreativitetsindeks jo bedre befolkningsutvikling, lavere

gjennomsnittsalder og høyere mobilitet (til en viss grad). Av T-ene er det toleranse som i første

rekke bidrar til disse sammenhengene. For talent og teknologi er det svært små eller ingen

sammenhenger. Det viser betydningen av innvandring og integrering av innvandrere i

arbeidsmarkedet for den demografiske utviklingen i Hordaland.

Det er ikke mange indikasjoner på samvariasjon mellom ”territorial assets” og de demografiske

variablene. Det er imidlertid verdt å merkes seg at Hardanger og, i særlig grad, Voss som har

høyest skår på ”besøk” og relativt høye skår på COI (Culture Opportunity Index), skårer dårligst

på befolkningsvekst og har høyest gjennomsnittsalder. Dette viser at disse regionene bør være

attraktive som bo- og besøksregioner, men at de skårer for dårlig og ujevnt på de ulike T-ene til

at de har klart å ”omsette” sin attraktivitet i en positiv demografisk utvikling.

2.2.3 Sosiale variabler
Dette omfatter følgende variabler:

 Uføre. Antall uførepensjonister per 1000 innbyggere i aldersgruppen 16-49 år per

31.12.2008.

 Sykefravær. Sykefraværsdagsverk i prosent av avtalte dagsverk for arbeidstakere 16-69

år. Gjennomsnitt av 1. kvartal 2008 til og med 4. kvartal 2010.

Verken på region- eller kommunenivå finner vi noen antydninger til samvariasjon mellom

kreativitetsindeksen og T-ene og disse sosiale variablene. Floridas analyser som fokuserer på

bosteder og næringsutvikling, ser derfor ut til å ha liten betydning for antall uføre og nivået på

sykefraværet i Hordaland.

Det kan allikevel være interessant å omtale noen enkeltregioner. Voss, som har lav

kreativitetsindeks (og særlig lavt på teknologi, men høy på talent), har det laveste sykefraværet i

Hordaland, og også en lav andel uføre. Hardanger, som også har lav kreativitetsindeks, har også

lavt sykefravær men har derimot den høyeste andelen uføre i Hordaland.
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I tillegg til de variablene vi har sett på ovenfor har Hordaland fylkeskommune ytterligere to

variabler i sine regionprofiler: attraktivitetsbarometeret og tettbygd:

 Attraktivitetsbarometeret. Dette er Telemarksforsknings sin kåring av samlet

attraktivitet i regionene og kommunene for perioden 2000-2009 (Vareide og Nyborg

Storm 2010). Den er basert av sammensatte indekser av bosettings- besøks- og

bedriftsattraktivitet.

 Tettbygd. Hvor stor del av befolkningen som bor i tettbygde strøk. Per 1. januar 2009.

Basert på definisjonen av tettsted fra SSB.

Det er ingen indikasjoner på samvariasjon mellom kreativitetsindeksen og

attraktivitetsbarometeret. Det mest framtredende er at tre av de regionene med størst

innpendling til Bergen (Vest, Bjørnefjorden og Nordhordland) får klart høyest skår på

attraktivitetsbarometeret blant regionene i Hordaland (hhv 2, 4, og 5 plass av 83 norske

regioner). Osterøy kommer imidlertid dårlig ut også her, med en 57. plass. Den manglende

sammenhengen mellom attraktivitetsbarometeret og kreativitetsindeksen har blant annet sin

forklaring i at attraktivitetsbarometeret inkluderer økning i boligbygging og bosetting som et

mål på attraktivitet, noe som ikke inngår i kreativitetsindeksen.

For forholdet mellom tettbygd og kreativitetsindeksen er det heller ingen tydelige

sammenhenger. Det eneste er at Bergen med høyest kreativitetsindeks også har den klart

høyeste andelen i tettbygde strøk, med 97 %. En forklaring på manglende sammenheng er trolig

at tettstedsdefinisjonen til SSB inkluderer svært små steder (kravet er minst 200 personer og

hvor avstanden mellom husene normalt ikke skal overstige 50 meter). Det betyr at mange steder

som i liten grad har bylignende strukturer blir definert som tettbygde.

2.2.4 Oppsummering
Denne gjennomgangen indikerer at det er samvariasjon mellom kreativitetsindeksen og

næringsutvikling og demografisk utvikling i regionene i Hordaland. Høyt skår på

kreativitetsindeksen indikerer altså en god utvikling både i næringslivet og i bosettingen i

regionene, og vice versa. Dette viser at analyser basert på Floridas teorier kopler

næringsutvikling og bosetting, og kan være et fruktbart perspektiv for å drøfte og analysere

regional utvikling. For den demografiske utviklingen er det de regionene som har middels skår

på kreativitetsindeksen og som ligger nærmest Bergen, som har best utvikling. Funksjonelt er

disse sterkt koplet til Bergen som bo- og arbeidsregion, slik at det er nok regioninndelingen en

har valgt i dette prosjektet (med Bergen kommune som egen region), som gjør at



54

sammenhengene mellom kreativitetsindeks og demografisk utvikling ikke er bedre på de

regionene med høy kreativitetsindeks. Osterøy er i en særstilling, ved at de også funksjonelt er

koplet til Bergen, men har lav kreativitetsindeks og svak demografisk- og næringsmessig

utvikling.

Samvariasjonene indikerer at de regionene med lavest kreativitetsindeks, da særlig Hardanger

og delvis Voss og Osterfjorden, er mindre ”dynamiske” enn de øvrige, i form av at de har svak

befolkningsutvikling, få nyetableringer, liten mobilitet, lav arbeidsledighet og høy

gjennomsnittsalder. For Voss er imidlertid bildet mer sammensatt ved at de har en relativt god

næringsutvikling. Et annet trekk er at flere av regionene (i første rekke Sunnhordland) og

kommuner med høyt skår på teknologiindeksen har relativt få nyetableringer. Dette kan indikere

at det skjer lite knoppskyting i form av nyetableringer rundt disse teknologinæringene. En

forklaring kan være at en del utviklings- og innovasjonsarbeid holdes innad i bedriftene.

Videre ser det ut til at en jevn skår på de tre T-ene kan være positivt for nærings- og

befolkningsutviklingen i regionene. Vest, Bjørnefjorden, og delvis Nordhordland, har jevnt skår

på T-ene og god demografisk og næringsmessig utvikling (kun brukbar næringsmessig for

Nordhordland). For Voss og Hardanger indikerer høye skår på Territorial Assets (COI og

Besøk) at de bør være attraktive og gode bosteder (Voss har da også lavt sykefravær og få

uføre) og at det bør være muligheter for å utvikle besøksnæringen. Dette har imidlertid ikke gitt

utslag i en høy kreativitetsindeks (noe som i første rekke skyldes lavt skår på Teknologi), en god

demografisk utvikling, og heller ikke, for Hardanger sin del, en bra næringsmessig utvikling.
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3 Trender og utviklingstrekk for den regionale
utviklingen i Hordaland

I denne delen av rapporten vil vi rette blikket framover og drøfte hvilke utviklingstrekk som

sterkest vil påvirke den regionale utviklingen i Hordaland, og med utgangspunkt i dette drøfte

mulige framtidige regionale strukturer (med vekt på forholdet mellom bosteder og

arbeidssteder) og endringer i næringsstrukturen. Først går vi inn på, i første rekke med basis i

annen forskning, hvilke trender og utviklingstrekk som trolig vil påvirke den regionale

utviklingen i Hordaland de neste 10-20 årene. Deretter fokuserer vi på to av utviklingstrekkene

som er sentrale i et Florida-perspektiv og som henger nært sammen: regionforstørring og en

næringsstruktur, hvor kompetanse får økt betydning.

3.1 Trender og utviklingstrekk

Hva vil påvirke den fremtidige regionale utviklingen i Hordaland? Dette er et stort spørsmål

som naturligvis ingen i dag har svaret på. I deler av ”framtidslitteraturen” er det en sterk

forestilling om at noen grunnleggende, tunge trender vil være avgjørende for utviklingen. Andre

vi hevde at det undervegs vil kunne komme hendelser og handlinger som vi ikke kan forutsi,

men som i stor grad vil endre utviklingen i forhold til de trender vi ser i dag. Det vil ofte være

en sammenheng mellom hendelser og handlinger, eksempelvis ved at enkelthendelser med store

miljøkonsekvenser utløser handlinger fra nasjonale eller overnasjonale organer. Handlinger, i

form av skjerpede miljøkrav, kan ha store konsekvenser for bedrifter i mange bransjer.  Det kan

også skje store markedsendringer som ingen kan forutsi, men som vil kunne ha avgjørende

betydning for enkelte bransjer og bedrifter. Går en ned på regionnivå, vil slike uforutsette

hendelser og handlinger kunne ha svært store konsekvenser, for eksempel ved nedlegging av

hjørnesteinsbedrifter.

På denne bakgrunnen er det klart at en lineær framskriving, basert på de trender vi ser i dag,

ikke kan gi en presis beskrivelse av hvordan Hordaland og Hordalands regioner ”ser ut” om 10-

20 år.  På den annen side er det klart at også de trender vi ser i dag vil medføre store endringer i
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løpet av 10-20 år. Når endringer, som kanskje synes marginale, får virke i samme retning over

lang tid, vil dette kunne skape ”radikale transformasjoner”, selv om det ikke har vært noe

trendbrudd.

I dette kapitlet vil vi ikke prøve å beskrive virkningen av mulige trendbrudd, slik det kan gjøres

i scenarier. Vi vil heller trekke fram noen trender som må forventes å få stor betydning i

Hordaland de kommende 10-20 årene. Dette er dels globale, dels nasjonale trender vi ser i dag,

men der de regionale virkningene av trendene er mer uklar. Uklarheten skyldes ikke minst at det

innefor rammen av trender alltid vil være rom for handlinger både fra offentlige myndigheter og

fra private aktører. Særlig når en er nede på regionnivå vil handlinger kunne forskyve

utviklingen, eksempelvis i bosetting og sysselsetting, bort fra de trendbaserte framskrivingene.

For å få fram utviklingstrekk som er relevante innenfor rammen av denne rapporten, har vi sett

på hva noen andre utredninger sier om regional utvikling, sett i lys av tunge trender.  Vi har

først og fremst sett på NOU 2011:3 ”Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele

landet”, NORDREGIO-rapporten ”The New Rural Europe: Towards Rural Cohesion Policy”,

spesielt et kapittel av Shucksmith et. al (Shucksmith et al. 2011), og NORDREGIO-rapporten

”Regional Development in the Nordic Countries 2010”(Lindqvist 2010).

Fortsatt økende globalisering, blant annet i form av økt internasjonal handel, samarbeid og

oppdeling av verdikjeder, fortsatt rask teknologisk utvikling, særlig innen

kommunikasjonsteknologi, en demografisk utvikling med høyere andeler eldre i Norge og en

fortsatt økning av utdanningsnivået både i Norge, men også i andre deler av verden, er de

utviklingstrekkene som forventes å ha størst betydning for den regionale utviklingen. I tillegg

kommer effekter av mulige klimaendringer og andre miljøproblemer.

Det kan forventes fortsatt store omstillinger og endringer i nærings- og arbeidslivet og

bosettingen de kommende ti-årene. Følgende utviklingstrekk vil trolig ha særlig betydning for

den regionale utviklingen i Hordaland:

 Endringer i nærings-og yrkesstruktur. Selv om mye av norsk næringsvirksomhet er

knyttet til naturressursene, vil sysselsettingsveksten trolig i første rekke komme

innenfor de deler av verdikjedene som preges av yrker og funksjoner som krever

høyere utdanning. Det kan fortsatt forventes nedgang i sysselsettingen innen

jordbruk og jordbruksbasert foredlingsindustri. Andre naturressursbaserte næringer,

som energi, marine næringer og maritime næringer kan ha store vekstpotensialer.
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Med få unntak vil veksten også her komme i yrker og funksjoner som krever høyere

utdanning, eller spesialisert fagutdanning. Samtidig vil det, blant annet på grunn av

flere eldre og forventning om fortsatt økning i fritids- og turistforbruket, fortsatt

være en økning i de personbaserte tjenestene. Det vil si tjenester rettet mot

befolkningen og de besøkende på et sted, og hvor mye av dette ikke krever høyere

utdanning.

 Økt sentralisering – urbanisering. De endringene i nærings- og yrkesstruktur som er

beskrevet i punktet ovenfor virker sentraliserende for lokaliseringen av

arbeidsplasser og for bosettingen. Veksten kommer i byer og deres omland, mens

nedgangen i sysselsettingen kommer i distriktene. Dette kan skape en enda mer

ubalansert regional utvikling enn de vi har i dag. Shucksmith et. al (2011) mener

også at dette vil være hovedmønsteret, men de forventer samtidig at direkte

koplinger (via blant annet elektronisk kommunikasjon og handel) mellom det lokale

(i distriktene) og det globale (steder i andre land/regioner, utenfor deres funksjonelle

bo- arbeidsregion) kommer til å øke i betydning og føre til at noen rurale områder

kan vokse gjennom slike koplinger.

 En eldre arbeidsstyrke. Gjennomsnittsalderen øker, alderen på arbeidsstyrken øker,

og det blir færre yrkesaktive i forhold til personer utenfor arbeidsmarkedet. De

urbane områdene vil ha en gunstigere aldersstruktur enn de mer perifere regionene,

og det er en økende flytting blant yngre inn til byområdene. Arbeidsstyrken vil

imidlertid bli redusert i de fleste regioner, og det vil kreve høyere sysselsettingsgrad

og økt produktivitet for å beholde velferdsnivået i Norge. Innvandring vil få økt

betydning for tilgangen på arbeidskraft. Antall innvandrere, innvandrernes

kompetanse, og innvandrernes valg av bosted vil ha stor betydning for utviklingen i

arbeidsstyrken og for folketallet, både i urbane og rurale regioner.

 Større bo- og arbeidsregioner. Ny kommunikasjonsteknologi muliggjør både at

mange arbeidsplasser som krever høyere utdanning ikke kun er lokalisert i de store

byene (men også i mindre regionale sentra og i sentrenes omland), og en noe løsere

kopling mellom arbeidssted og bosted (for eksempel i form av fjernarbeid 1-2 dager

i uken). Sammen med bedret fysisk mobilitet i form av bedre og raskere

kommunikasjoner, og en forventet økt villighet til å pendle blant de med høyere

utdanning, vil dette gi større funksjonelle bo- og arbeidsregioner. Hovedbildet vil da

være at de kompetansekrevende og godt lønnede arbeidsplassene vil være lokalisert

i sentrene, mens det vil være en økning i de personbaserte tjenestene i
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bosettingsområdene innenfor pendlingsomlandet.  Bosettingsområdene vil ha høyt

innslag av kommunalt ansatte, ansatte i varehandel og i personrettet tjenesteyting. I

noen områder vil også reiselivsnæringen kunne gi mange arbeidsplasser.  Et felles

trekk ved alle disse arbeidsmulighetene, er et lavt lønnsnivå. Vi kan få en økende

polarisering mellom by og land når det gjelder inntektsnivå. Dette vil til en viss grad

bli kompensert ved at en del av arbeidsstyrken pendler inn godt betalte jobber til

regionsenteret eller til Bergen. Undersøkelser blant annet fra Sverige (Tillväxtverket

2011, Nutek 2007), viser at flere menn enn kvinner er villige til, eller har muligheter

til, å pendle langt. Regionforstørring kan derfor bidra til styrke inntektene for folk

som bor utenfor de store sentrene, men samtidig bidra til å styrke

inntektsforskjellene mellom kvinner og menn i de samme områdene.

 Økende fritidsforbruk og fokus på stedskvaliteter. Det forventes fortsatt vekst i

fritids- og turistforbruket, og undersøkelser av flyttemotiver viser at stedenes

kvaliteter i forhold til natur, miljø, kultur, trygghet mv. har økende betydning for

folks valg av bosteder (Aure et al. 2011, SSB 2008). Her har ulike regioner ulike

forutsetninger for framtidig utvikling, blant annet avhengig om de er innenfor

arbeidspendlingsomlandet til sentra, innenfor omlandet til større sentra for

”rekreasjonspendling” til fritidsboliger i helger og ferier, eller om det har unike

attraksjoner som muliggjør utvikling av internasjonal og nasjonal turisme.

 Miljø og klimaendringer. Ivaretakelse av miljøkvaliteter eller ”økosystemservice”

som ren natur, natur- og kulturlandskaper, ren luft og vann, rik flora og fauna mv.,

vil trolig bli enda viktigere for mange rurale regioner i framtiden, både for å ivareta

en økologisk bærekraftig utvikling på vegne av ”storsamfunnet” og for deres

utviklingsmuligheter knyttet til fritid og turisme. Dette kan gi både muligheter og

begrensinger for den framtidige regionale utviklingen. Samtidig skaper

klimaendringene usikkerhet om den økologiske basisen for all produksjon som er

knyttet til naturressurser, og for bostedskvaliteter på utsatte områder (i forhold til

blant annet flom og ras).

 Økende ulikheter blant de rurale områdene. Shucksmith et. al (2011) mener vi i

framtiden vil få tre hovedformer for utvikling av distriktene i Europa: 1) Regioner

hvor primærnæringene fortsatt vil være viktigst, og som vil oppleve

befolkningsnedgang, 2) regioner som er dominert av en arbeidsstyrke som pendler

til et urbant senter, og som vil få økt innflytting både fra mer perifere rurale regioner

og fra bysentrene, og 3) regioner som klarer å utvikle en mer diversifisert økonomi
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med bl.a. sterke koplinger til andre steder utenfor landet/regionen og hvor det

utvikles bedrifter innen kreative- fritids- og håndverksnæringer, hvor folk bor og

arbeider på samme sted. Det er med andre ord koplinger til en byregion og/eller til

andre steder som er det sentrale for å få en god regional utvikling i rurale regioner.

Heptworth har i studier fra England fra 2006 (i Shucksmith 2011) funnet

indikasjoner på at regioner med gode eksterne koplinger karakteriseres av en høy

andel bosatte i den kreative klassen og en god økonomisk utvikling

3.2 Regionforstørring – framtidige funksjonelle regioner

Drøftingen foran viser at det forventes en utvikling hvor de funksjonelle bo- og

arbeidsregionene (BA-regioner) vil bli større. En vesentlig del av en slik regionforstørring er at

utbygging og forbedring av den samferdselsmessige infrastrukturen vil redusere reisetider

mellom steder og regioner, og dermed øke rekkevidden for både arbeids- og

rekreasjonspendling. Vi vil her ta utgangspunkt i de største samferdselsprosjektene som vil

binde sammen regionene i Hordaland, og ut fra dette og de øvrige faktorene som forventes å

bidra til regionforstørring (ny kommunikasjonsteknologi og økt villighet til å pendle), samt nye

pendlingstall, gjøre en ny inndeling av Hordaland i funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Vi har holdt oss innenfor Hordalands grenser, og har ingen regioner som krysser

fylkesgrensene. Så langt har vi i analysene tatt utgangspunkt i 8 regioner i Hordaland (figur 1).

Disse regionene er en blanding mellom funksjonelle-, plan- og politiske regioner, og er ikke

basert på noen klare kriterier. I Juvkams (2002) inndeling av Norge i funksjonelle bo- og

arbeidsmarkedsregioner, ble Hordaland delt inn i 11 regioner, og hvor 3 av kommunene tilhører

regioner som inkluderer sentra/kommuner utenfor fylket (Sveio og Etne som er inkludert i

Haugesundregionen og Masfjorden som danner er region med Gulen kommune.). Fire av

regionene består kun av en kommune (Fedje, Modalen, Austevoll og Kvinnherad).

Hovedgrunnlaget for Juvkams inndeling er senterstruktur, pendlingsnivå og reisetider. De 11

regionene er vist i figur 30.

Av planlagte samferdselsprosjekter som vil ha betydning for regionforstørring, vil følgende

være viktigst:

 Hardangerbrua. Rv 7. Ferdigstilles i 2013. (markert med A i figur 30). I sammenheng

med denne kommer også Vossapakken, som vil gi bedre fremkommelighet fra

Hardanger mot Voss og Bergen.
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 Jondalstunnelen. Fv 107. Ferdigstilles i 2013. (markert med B i figur 30)

 To tunneler Svegatjørn – Rådal (mellom Fana og Os). E 39. (markert med C i figur 30)

 Aksdal – Bergen. E 39. To alternativer: kryssing av Bjørnefjorden med bro fra Os til

Tysnes eller en indre trase gjennom Fusa (markert med D1 og D2 i figur 30)

 Nyborgtunnelen. E 39. Fra Åsane til Nordhordlandsbrua. Mulig ferdig i 2017 (i

planfase). (markert med E i figur 30)

 Arnatunnelen. E 16, mellom Arna og Bergen sentrum (markert med F i figur 30).

 Nytt Sotrasamband. Både vei (ny bru), gang-/sykkeltrafikk og kollektivtrafikk.(markert

med G i figur 30).

 Ny veg/trase i Oddadalen fra Odda mot E 134. (markert med H i figur 30).

I tillegg til disse prosjektene, som alle helt sikkert eller sannsynligvis, vil bli gjennomført de

neste 10-20 årene, er det mer uavklarte planer om blant annet utbedringer av jernbanen mellom

Bergen og Voss og om en tunnel under Kvamskogen i Kvam kommune. Det er også planlagt en

rekke andre veiprosjekter som lokalt får stor betydning som tilførselsveier til hovedveinettet.
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Figur 30. Bo- og arbeidsmarkedsregioner i Hordaland. (Juvkam 2002).  Kommuner utenfor Hordaland fylke
i skravur. Større samferdselsprosjekter markert med store bokstaver.

På grunnlag av en samlet vurdering av samferdselsprosjekter, nye pendlingstall og mer

overordnede utviklingstrekk, mener vi at Hordaland om 10-15 år i vil ha 4 funksjonelle bo- og

arbeidsmarkedsregioner (figur 31). Selv om en åpner for regioner som krysser fylkesgrensene,

vil Hordaland ha bare fire bo- og arbeidsmarkedsregioner, men regionavgrensingen vil være noe

avvikende i forhold til det som går fram av figur 30.
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Figur 31. Framtidige bo- og arbeidsmarkedsregioner i Hordaland.

De fire regionene tar utgangspunkt i fire sentra som allerede i dag er nasjonale/regionale sentra

(noe blant annet dagens pendlingsstatistikk viser), og som ut fra en forventning om økt

sentralisering av kompetansearbeidsplasser også på regionalt nivå, bør kunne ha muligheter til å

vokse i framtiden. Disse sentrene er Bergen, Voss, Odda og Stord/Leirvik. Bergen er et

betydelig senter som vil ha påvirkning på et svært stort omland, men det er også en region hvor

det vil være flere sentre av betydning. Det er flere kommuner som i framtiden vil kunne tilhøre

flere BA-regioner, og som i første rekke vil tilhøre BA-regioner utenfor fylket. Dette vil bli

kommentert nærmere nedenfor.

 Bergensregionen. Her inngår hele 20 av Hordalands kommuner. Dette er seks flere enn i

Juvkams regioninndeling fra 2002. De nye kommunene er Fedje, Masfjord, Modalen,

Kvam, Tysnes og Austevoll. For Fedje, Masfjorden og Modalen i Nordhordland vil
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reisetiden inn til Bergen bli redusert på grunn av Nyborgtunnelen og andre tiltak i

”Nordhordlandspakken”. Reisetiden vil komme ned mot 1 time i deler av disse

kommunene. Pendlingen fra disse kommunene til Bergen ligger på 7-9 prosent av de

sysselsatte i dag, og det er til Bergen kommune den klart største utpendlingen går. De

har heller ingen sentra nord eller øst for seg som de naturlig vil tilhøre. Kvam vil få

redusert reisetid til Bergen blant annet gjennom utbedringer i vegnettet mellom Bergen

og Arna, og den klart største utpendlingen er i dag til Bergen (8 % til Bergen ifht 1 % til

Jondal og Fusa). Tysnes vil få redusert reisetid til Bergen med ny bro/vei til Os. For

både Tysnes og Austevoll er utpendlingen allerede i dag størst til Bergen.

I Bergensregionen er det videre indikasjoner på at Straume i Fjell kommune og Knarvik

i Lindås kommune er i ferd med å utvikle seg til mer selvstendige sentre med blant

annet utvikling av arbeidsplasser i de kreative klassene, mens Osøyro og Askøy i langt

større grad er bosentre/kommuner hvor den kreative klassen pendler inn til Bergen. Alle

disse kommunene har riktignok netto utpendling av den kreative klassen, men Lindås og

Fjell i langt mindre grad enn de andre kommunene (tabell 16 og vedlegg 6). Videre har

de i motsetning til de fleste andre kommunene i Bergensregionen også en utvikling med

redusert utpendling (for alle sysselsatte) de siste 10 årene. Størst betydning for vår

regionavgrensing har utviklingen av Knarvik som et regionalt senter for arbeidsplasser,

men også for handel som Juvkam et al. (2011) drøfter i en rapport om Storbyregioners

funksjonelle grenser. Dette vil bidra til å knytte de nordlige delene av regionen (Fedje,

Masfjorden og Modalen) sterkere funksjonelt sammen med regionen for øvrig. I tillegg

vil utbyggingsplanene for Mongstad (forsyningsbase for olje-/gassindustrien som ligger

dels i Lindås og dels i Austrheim kommune) bidra til en ytterligere funksjonell

integrering i regionen.
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Tabell 16. Sysselsatte og pendling kreativ klasse. Kommuner i Bergensregionen. 2010.

Sysselsatte etter
arbeidssted

Sysselsatte
etter bosted Netto innpendling

Bergen 65256 58959 6297

Tysnes 244 328 -84

Kvam 940 1112 -172

Fusa 449 478 -29

Samnanger 148 304 -156

Os 1420 2888 -1468

Austevoll 697 624 73

Sund 430 869 -439

Fjell 3588 3878 -290

Askøy 1962 4583 -2621

Vaksdal 324 463 -139

Modalen 89 58 31

Osterøy 549 843 -294

Meland 554 1096 -542

Øygarden 418 561 -143

Radøy 354 566 -212

Lindås 2059 2331 -272

Austrheim 300 390 -90

Fedje 109 87 22

Masfjorden 169 208 -39

 Stordregionen. Denne vil omfatte kommunene Stord, Fitjar, Bømlo og Sveio. De

”mister” Tysnes til Bergensregionen, mens vi har inkludert Sveio. Sveio er i en spesiell

stilling. Av Hordalandskommunene har de størst utpendling til Stord, men den klart

største pendlingen går til Haugesund i Rogaland (og Haugesund er regionsenter for

Sveio i Fylkesplanen for Hordaland 2005-2008). Her, hvor vi avgrenser oss til

Hordaland, er imidlertid Sveio plassert i Stordregionen.

 Oddaregionen. Vi har avgrenset denne til å omfatte 5 kommuner. Jondal vil på grunn av

Jondalstunnelen bli sterkere tilknyttet Odda, og i mindre grad mot Kvam/Bergen.

Kvinnherad har i dag størst utpendling til Bergen, dernest Stord, og deretter i retningen

Odda/Jondal/Ullensvang. Vi har allikevel valgt å la den være i Oddaregionen ut fra en

antagelse om sterkere tilknytning til Oddaregionen gjennom utbedringer av

samferdselen (i tilknytning til Jondalstunnelen og i Oddadalen) og en mulig utvikling av

kompetansearbeidsplasser i regionsenteret Odda. Den vil allikevel i overskuelig framtid

være delt. Etne har på samme måte som Sveio størst pendling til Haugesund og
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Haugesund er regionsenter også for Etne i Fylkesplanen for Hordaland 2005-2008. Etne

er imidlertid i dag sterkere enn Sveio knyttet til Hordaland og Odda, og vi tror dette kan

forsterke seg i framtiden. Etter vår vurdering vil Ullensvang fortsatt være sterkest

knyttet til Odda, selv om Hardangerbroen i sterk grad vil øke tilknytningen til Voss. Det

er særlig de nordlige og østlige delene av Ullensvang, der det er størst bosetting, som vil

bli trukket mot Voss. Dette kan også bli forsterket ved at vi forventer at Voss vil ha

bedre forutsetninger enn Odda til å utvikle seg til et attraktivt regionsenter (se drøfting

nedenfor).

Av de fire regionsentrene vi drøfter her (Bergen, Stord/Leirvik, Voss, Odda), er Odda

det senteret det er størst usikkerhet om når det gjelder muligheter for vekst og en

funksjon som framtidig senter for arbeidsplasser og bosetting i den kreative klassen.

Odda er den eneste av regionsenterkommunene som har hatt nedgang i befolkningen de

siste årene, og de har hatt nullvekst eller tilbakegang i kompetanseintensive

arbeidsplasser (Hordaland fylkeskommune 2011). På en annen side har tettstedet Odda

befolkningsøkning, og kommunen er den eneste i Hardanger med omtrent balanse

mellom inn- og utpendling av den kreative klassen (vedlegg 6). For utvikling av

senterfunksjoner er befolkningstallet i tettstedet av større betydning enn i kommunen

samlet. Odda er også det klart største senteret i regionen, og det er stor avstand til

Bergen og Haugesund. Oddas utvikling i forhold til å kunne bli et senter for

kompetansekrevende og godt lønnede arbeidsplasser i en utvikling med økt

sentralisering, vil dermed være av stor betydning for den framtidige utviklingen i hele

denne delen av Hordaland.

 Vossregionen. Vi anslår at den vil bestå av fire kommuner, en mer enn i Juvkams

inndeling (figur 30). På grunn av Hardangerbroen mener vi Eidfjord etter hvert kan få

sterkere tilknytning til Voss enn til Odda, blant annet fordi Voss kan ha gode

forutsetninger for en sterk utvikling som regionsenter gjennom økt tilknytning til

Bergen, og en videre utvikling av et allerede godt fritids- og kulturtilbud. Eidfjord vil

imidlertid også i overskuelig framtid trolig være delt mellom Odda og Voss. Ved en

styrket Vossabane vil Voss kunne bli sterkere knyttet til Bergensregionen, og dermed få

en funksjon både som bosted for personer med høyere utdanning som pendler til

Bergen, som bostedsregion med vekst i personlige tjenester, og som regionsenter med

utvikling av egne kompetansearbeidsplasser. Voss som kommune og tettsted vil i

økende grad bli integrert i Bergens bo- og arbeidsmarked, men vil samtidig være senter

i sin egen region. Dette er ikke en uvanlig situasjon for regionsentra med
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dagpendlingsavstand til et landsdelssenter. Slike sentra vil ofte ha stor pendling både

inn og ut. Fra senterets omlandskommuner pendler folk inn til jobber, kanskje

deltidsjobber, i varehandel, omsorgsyrker og annen personrettet tjenesteyting i

regionsenteret. Fra regionsenteret pendler høyt utdannede inn til godt betalte jobber, for

eksempel innen forretningsmessig tjenesteyting, i landsdelssenteret.

Denne drøftingen viser at noen kommuner vil være klart plassert i en region, mens andre vil
være mer delt og kan på ulike nivåer tilhøre flere bo- og arbeidsmarkedsregioner. I figur 32 har
vi vist hvilke kommuner som ut fra diskusjonen ovenfor i størst grad vil være delt/tilhøre flere
regioner. Det vil trolig også være flere kommuner hvor deler av kommunene i større eller
mindre grad vil tilhøre en annen BA-region enn kommunen som helhet, blant annet ut fra
lokaliseringen av ulike sentre og tettsteder i kommunene. Vi har ikke her gått nærmere inn på en
slik diskusjon.
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Figur 32. Framtidige bo- og arbeidsmarkedsregioner i Hordaland. Kommuner som i størst grad er delt

og/eller vil tilhører flere BA-regioner er markert med skravur.

3.3 Utvikling og vekst for framtidige regioner

For å gi en indikasjon på hvordan utviklingen kan bli i de fire framtidige funksjonelle regionene

har vi først beregnet dagens status for regionenes andeler i den kreative klasse og for

kreativitetsindeksen. Deretter har vi utført en skift-andelsanalyse av næringsstrukturen i de fire

regionene, både ut fra historiske tall og basert på framskrivninger vi har utført.

3.3.1 Kreativ klasse og kreativitetsindeks
Figur 33 og tabell 17 viser resultatene for andeler i den kreative klasse og kreativitetsindeksen

for de fire regionene, med basis i tall for 2011.
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Figur 33. Andel sysselsatte i den kreative klasse. Framtidige funksjonelle regioner i Hordaland. 2011 (SSB)

Tabell 17. Kreativitetsindeks. Framtidige funksjonelle regioner i Hordaland. 2011 (SSB)

Region

Talent-
indeksen

Toleranse-
indeks

Teknologi-
indeks

Samlet
kreativitets-

indeks

Bergensregionen 0,79 0,49 0,32 0,54

Stordregionen 0,58 0,40 0,56 0,51

Vossregionen 0,57 0,38 0,05 0,33

Oddaregionen 0,45 0,41 0,14 0,33

Andelene i de kreative klassene og skår på kreativitetsindeksen, kan ut fra Floridas teori tolkes

slik at Bergensregionen har gode forutsetninger for framtidig vekst, Stordregionen er i en bra,

men allikevel utfordrende posisjon, mens Voss- og Oddaregionen vil ha betydelige utfordringer.

I forhold til landet for øvrig er imidlertid alle regionene i Hordaland på den første halvdelen av

listen, over kreativitetsindeksen for alle bo- og arbeidsmarkedsregionene i Norge (161 stk).

Bergen er nr. 6, Stord nr. 8, Odda nr. 77 og Voss nr. 78. Bergen og Stord er bak blant annet

Oslo, Kongsberg og Stavanger, omtrent likt med Trondheim, og foran blant andre Kristiansand,

Haugesund og byene i Øst- og Vestfold.

Det er ikke kun andeler og relative tall som er relevant, men også tyngde i form av antall

innbyggere og antall sysselsatte i de kreative yrkene. Ut fra en slik betraktning er

Bergensregionen den eneste av regionene i Hordaland som har gode forutsetninger for videre

vekst. Bergensregionen er også den eneste regionen som har en god miks av den kreative kjerne,

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Oddaregionen

Vossregionen

Stordregionen

Bergensregionen

Kreativ kjerne

Kreative profesjonelle
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profesjonelle og kunstnere. For de tre øvrige regionene er det særlig en utfordring at de har en

liten andel og antall i den kreative kjernen. Dette er de som i følge Florida skaper nye ideer,

produkter og prosesser, og er dermed sentrale for å skape muligheter for de kreative

profesjonelle.

Bergensregionen er den eneste av regionene som ligger over landsgjennomsnittet i andel i den

kreative klassen (43 prosent i forhold til landsgjennomsnittet på 41 prosent). I de kommende

årene vil regionen bli enda sterkere integrert, og dagens andeler og fordeling av den kreative

klassen, jevnt høyt skår på T-ene og betydelige absolutte størrelser på befolkning og sysselsatte,

tilsier at regionen har gode forutsetninger for å stå sterkt i å tiltrekke seg flere

kompetansearbeidsplasser og utvikle områder med høy attraktivitet for bosetting.

Stordregionen skårer høyt på kreativitetsindeksen, men har en ubalansert situasjon ved at

regionen har en særlig høyt skår på teknologi, og som nevnt en liten andel i den kreative

kjernen. Videre er en relativ liten andel av teknologinæringene i regionen innen ”high tech”,

mens mye er innen skipsbygging og akvakultur. For disse næringene vil både den internasjonale

markeds- og konkurransesituasjonen, og myndighetsbestemte rammebetingelser være

avgjørende for framtidig utvikling. Sett i forhold til norske konkurrenter vil Stordregionen stå

sterkt.

Voss- og Oddaregionen har en vesentligere mer utfordrende situasjon med lave skår på de fleste

andeler og indekser, og lave absolutte tall for befolkning og sysselsatte. Begge skårer særlig lavt

på teknologiindeksen, slik at utviklingen i disse regionene må skje gjennom andre næringer.

Voss har relativt bra skår på talentindeksen, noe som kan indikere at de har et bedre

utgangspunkt for utvikling av andre næringer. Vossregionen kan også i framtiden ha bedre

muligheter for koplinger mot Bergensregionen og Sogn og Fjordane (dette vil bli drøftet i neste

avsnitt). Voss, Odda, og delvis Stord, vil dermed ut fra denne drøftingen alle ha utfordringer for

å skape økt vekst i kompetansearbeidsplasser og utvikle seg til å være attraktive for den kreative

klassen.

3.3.2 Næringsstruktur og vekstkraft – en enkel skift-andelsanalyse
I alle næringer vil en finne bedrifter som går bra, mens andre bedrifter går dårlig. Når en samler

bedrifter i næringsgrupper, eller bransjer, og ser utviklingen over noen år, vil en likevel se at

noen næringer er i framgang, mens andre er i tilbakegang. En vil også se at veksten, eller

tilbakegangen, for eksempel målt med sysselsettingstall, varierer fra region til region. På
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regionnivå vil noe av den samlede veksten skyldes en gunstig næringsstruktur, dvs. stort innslag

av næringer som er i framgang nasjonalt, og kanskje internasjonalt. Tilsvarende vil en eventuell

tilbakegang på regionnivå dels skyldes at regionen har stort innslag av næringer som stagnerer

eller går tilbake nasjonalt. Det er altså en nær sammenheng mellom næringsstruktur og

vekst/tilbakegang i sysselsettingen i en region.

Likevel er det selvsagt ikke slik at næringsstrukturen på et gitt tidspunkt er helt bestemmende

for framtidig næringsutvikling i en region. Regionen kan ha bedrifter som utvikler seg slik at

sysselsettingen i enkelte næringer har en utvikling som avviker fra den gjennomsnittlige,

nasjonale endringen for denne næringen. Blant regioner som i utgangspunktet har samme

næringsstruktur, vil vi over noen år kunne finne noen ”vinnerregioner”, mens andre taper

terreng. Koplingen mellom næringsstruktur og sysselsettingsendringer blir ofte studert ved hjelp

av skift-andelsanalyser. I slike analyser blir de regionale sysselsettingsendringene splittet opp i

tre komponenter:

 En komponent som kan sies å være regionens andel av den samlede nasjonale endringen

i sysselsettingen, summert over alle næringer.

 En ”strukturkomponent” som sier noen om hvor store del av sysselsettingsendringene

som kan tilskrives regionens næringsstruktur.

 En ”konkurransekomponent” som sier noe om hvor stor del av endringene som kan

tilskrives regionenes gevinst/tap av ”markedsandeler” (skift), sett i forhold til den

nasjonale endringstakten.

Hvordan en region kommer ut på struktur- og konkurransekomponentene kan være en

indikasjon på regionens vekstkraft. En region som kommer ut på plussida både på

strukturkomponent og konkurransekomponent kan sies å ha en sterk vekstkraft. Kommer

regionen ut med minusverdier på begge, vil det, i alle fall på kort sikt, være vanskelig å snu

dette til en positiv utvikling.

I våre skift-andelsanalyser bruker vi ”sysselsatte etter arbeidssted” som indikator på

vekst/tilbakegang i en region, og vi bruker den gjennomsnittlige nasjonale veksten i de enkelte

næringer som referansebane. På regionnivå vil etablering/nedlegging/sterk vekst eller

tilbakegang i enkeltbedrifter kunne slå sterkt ut på sysselsettingen. Dette gjelder særlig når en

ser på enkeltnæringer. For at analysen skal bli mer robust, bruker vi en relativt grov

næringsinndeling, med 60 næringer, i skift-andelsanalysene.
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Vi bruker skift-andelsanalysen på to måter:

 Analyse av sysselsettingsendringer 2002-2008. 2002 og 2008 er valgt fordi vi her kan få

en konsistent tidsserie. Både i 2001/2002 og 2008/2009 ble det gjort endringer i SSBs

sysselsettingsstatistikk og/eller i SSBs Standard for næringsgruppering. Endringene har

gjort det vanskelig med tidsserier som strekker seg ut over dette tidsspennet.Analysen

av endringer 2008-2008 er en ren ”regnskapsmessig” oppsplitting eller dekomponering

av sysselsettingsendringene på regionnivå. Avvik fra den gjennomsnittlige nasjonale

vekstraten splittes i en i en andel eller strukturkomponent, og en skift- eller

konkurransekomponent.

 En framskriving av sysselsettingsendringer 2008-2020.

Tabell 18. Skift-andelsanalyse 2002-2008

Regioner

Bergen Stord Odda Voss

Sysselsatte 2002 175262 14960 12515 7631

Faktisk regional vekst 2002-2008 (RV) 31206 1945 730 52

Vekst 2002-2008. Prosent 18 13 6 1

Forventet vekst etter nasjonalt gjennomsnitt (GV) 20378 1739 1455 887

Regional differanse RD=RV-GV 10828 206 -725 -835

Forventet vekst etter næringsspesifikk nasjonal vekst (NV) 22757 1846 1150 819

Strukturkomponent SK=NV-GV 2379 107 -305 -68

Konkurransekomponent KK=RD-SK 8449 99 -420 -767

Sysselsatte i teknologinæringer. Prosent 12 20 2 5

I tabell 18 ser en at alle regioner hadde sysselsettingsvekst (sysselsatte etter arbeidssted, dvs.

vekst i antall arbeidsplasser.) Veksten varierte sterkt fra bare 1 prosent i Vossregionen, til hele

18 prosent i Bergensregionen.

Vi forklarer tabell18 med Bergensregionen som eksempel.

Faktisk regional vekst (RV, Bergen 31206)) viser den faktiske veksten i antall arbeidsplasser fra

2002 til 2008.
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Forventet vekst etter nasjonalt gjennomsnitt (GV, Bergen 20378) viser hva sysselsettingsveksten

vill vært om den hadde hatt samme vekstrate som den gjennomsnittlige nasjonale vekstraten,

summert over alle næringer.

Regional differanse (RD, Bergen 10828) sier hvor stort avvik det er mellom den faktiske

veksten i regionen (RV) og hva den ville ha vært om regionen hadde fulgt den gjennomsnittlige

nasjonale vekstraten (GV).  For Bergen: RD=31206-20378=10828.

Den nasjonale vekstraten varierer fra nærings til næring, noen næringer er i vekst, andre i

tilbakegang.

Forventet vekst etter næringsspesifikk nasjonal vekst (NV, Bergen 22757) er den veksten hver

region ville hatt om alle næringer i regionen hadde fulgt den nasjonale vekstraten for de samme

næringene.

Gjennom skift-andelsanalysen splittes den regionale differansen (RV) i to komponenter, en

strukturkomponewnt og en konkurransekomponent.

Strukturkomponent (SK, Bergen 2379) er den delen av den regionale differansen som kan

forklares med regionens næringsstruktur. Har regionen stort innslag av næringer som er i

nasjonal vekst, vil denne komponenten være positiv.For Bergen: SK=22757-20378=2379.

Konkurransekomponenten (KK, Bergen 8449.) er et uttrykk for hvor stor del av den regionale

differansen som kan tilskrives regionenes gevinst/tap av ”markedsandeler” (skift), sett i forhold

til de nasjonale vekstratene, og gitt den næringsstrukturen regionen har. For Bergen:

KK=10828-2379=8449.

Fra tabell 17 ser vi at Bergensregionen og Stordregionen kommer godt ut. De har både en

næringsstruktur som er gunstig med tanke på vekst (positive tall på strukturkomponenten), og

de har kommet godt ut av konkurransen i forhold til andre regioner i Norge (positive tall på

konkurransekomponenten).

Oddaregionen og Vossregionen kommer ut med negative tall både på strukturkomponenten og

på konkurransekomponenten. Det er ikke overraskende at disse regionene har en

næringsstruktur som er lite gunstig med tanke på arbeidsplassvekst. Mer bekymringsfullt er det
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at begge regionene kommer ut med store negative tall på konkurransekomponenten. Regionene

har altså tapt ”markedsandeler” også om en korrigerer for den næringsstrukturen de har.

Til sist i tabell 18 har vi tatt med tall for andelen sysselsatte i teknologinæringer. Her kommer

Stordregionen og Bergensregionen godt ut, mens både Oddaregionen og Vossregionen skårer

svært lavt. Slik vi har definert teknologinæringer, ser det ut til å være en nær sammenheng

mellom innslaget av slike næringer og regionens vekstkraft.

Skift-andelsanalyse 2008-2020

Når en bruker skift-andelsmetoden som grunnlag for å framskrive sysselsetting beveger en seg

inn i utrygt farvann. Metoden har vært mye kritisert, både fordi den mangler et teoretisk

fundament og fordi tester gjort av tidligere framskrivinger har vist at resultatene kan være

usikre. Våre svært enkle framskrivinger må derfor tas som illustrasjoner, eller regneeksempler,

på hvordan sysselsettingen i de ulike regioner vil endre seg i årene som kommer, gitt at trendene

fra perioden 2002-2008 forlenges til 2020. Analysen viser også hvor mye av veksten som, etter

disse enkle beregningene, kan tilskrives næringsstrukturen og hvor mye som kan skyldes

regionens konkurranseevne i de ulike næringer.

Ved framskrivinger basert på skift-andelsanalyser tar en ofte utgangpunkt i nasjonale prognoser,

eller framskrivinger, av veksten i hver enkelt næring som inngår i analysen. Vi har ikke hatt

tilgang til nasjonale framskrivinger, og har derfor basert oss på den nasjonale veksten fra 2002

til 2008. Vi har brukt de samme næringsvise vekstratene for årene 2008-2020. For at ikke

ekstreme, og kanskje kortsiktig, endringer i enkeltnæringer skal slå for sterkt ut i

framskrivingene, har vi satt en øvre og nedre grense for årlig vekstrate på +/- 4 prosent. For den

beregnede samlede veksten nasjonalt slår ikke dette sterkt ut, men noen næringer får lavere

vekst og andre næringer mindre tilbakegang enn om disse maks/min-grensene ikke ble anvendt.

Når vi beregner den regionale konkurransekomponenten 2008-2020 tar vi utgangspunkt i de

konkurransekomponentene som ble beregnet for årene 2002-2008. Vi legger inn en øvre og

nedre grense på +/- 4 prosentpoeng i forhold til den nasjonale vekstraten i den enkelte næring.

Dette demper virkningen av store, kanskje kortsiktige, endringer på regionalt nivå, observert i

perioden 2002-2008. Slike store endringer kan for eksempel skyldes etablering eller nedlegging

større bedrifter, og er ikke nødvendigvis uttrykk for en trend som kan framskrives.
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Tabell 19. Skift-andelsanalyse 2008-2020

Regioner

Bergen Stord Odda Voss

Vekst ut fra gjennomsnittlig nasjonal vekstrate (VNR) 58112 4757 3728 2162

Vekst korrigert for strukturkomp. og konkurransekomp. (VSK) 91329 6882 3382 799

Regionalt avvik fra nasjonalt gennomsnitt (RA=VSK-VNR) 33217 2124 -345 -1363

Strukturkomponent (SK) 5423 156 -572 -213

Konkurransekomponent (KK) 27794 1968 227 -1150

Vekst ut fra gjennomsnittlig nasjonal vekstrate (VNR) viser den beregnede sysselsettingsveksten

ut fra en gjennomsnittlig nasjonal vekstrate. Ut fra en slik beregning vil antall arbeidsplasser i

Bergensregionen øke med 58112.

Vekst korrigert for strukturkomponet og konkurransekomponent (VSK) viser den forventede

sysselsettingsveksten i regionene, når en tar hensyn til regionenes næringsstruktur

(strukturkomponenten) og den konkurranseevne de har vist (konkurransekomponenten). Her ser

vi at regionene Bergen og Stord får en langt sterkere vekst enn om vi bare baseres oss på den

gjennomsnittlige nasjonale vekstraten. Med regionene Odda og i særlig grad Voss, er det

motsatt.

Regionalt avvik fra nasjonalt gjennomsnitt (RA=VSK-VNR)viser avviket mellom de to første

framskrivingene, dvs. hvor mye den enkelte region vinner eller taper når en korrigerer for

næringsstruktur og konkurranseevne. For Bergen: RA=91329-58112=33217.

Dette regionale avviket har vi splittet i to, en strukturkomponent og en konkurransekomponent.

Strukturkomponent (SK) viser den delen av det beregnede regionale avviket som kan tilskrives

regionens næringsstruktur. For Bergen: 5423

Konkurransekomponent (KK) viser den delen av det beregnede regionale avviket som kan

tilskrives regionens konkurranseevne. For Bergen: 27794

I disse enkle framskrivingene kommer regionene Bergen og Stord godt, ut, med positive verdier

både på strukturkomponent og konkurransekomponent. Vossregionen kommer ut med negative

tall på begge komponenter, slik de også gjorde i analysen for 2002-2008. I analysen for 2002-
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2008 kom Oddaregionen ut med minus både på struktur og konkurranse, mens den i

framskrivingene får en negativ verdi på strukturkomponenten, men positiv verdi på

konkurransekomponenten. Dette har bakgrunn i de maksimums- og minimumsverdiene vi har

lagt inn i framskrivingene av konkurransekomponenten.

Det er verdt å merke seg at både Voss og Odda, etter disse framskrivingene, får vekst i antall

arbeidsplasser, selv om de taper på strukturkomponenten og Voss også taper sterkt på

konkurransekomponenten. Forklaringen på dette er at vi kan forvente en sterk nasjonal vekst

innen personrettede tjenester, særlig i deler av offentlig sektor. Også kommuner i næringsmessig

tilbakegang får del i denne veksten, så lenge bosettingen opprettholdes.

3.4 Oppsummering

Etter Oslo og Akershus er Hordaland det tredje mest folkerike fylke i Norge. Hordaland har

også Noregs nest største by, Bergen. Ser en på SSBs tettstedsstatistikk, som ser på

sammenhengende tettstedsbebyggelse uavhengig av kommunegrenser, er Bergen fortsatt nest

størst i Norge. Men tettstedet Bergen har et folketall som bare er en firedel av folketallet i

tettstedet Oslo. Ved siden av å være fylkessenter for Hordaland er Bergen også Vestlandets

hovedstad, selv om konkurransen fra Stavanger kanskje er blitt mer merkbar de siste tiårene,

med olje- og gassindustrien og eget universitet.

Våre analyser tyder på at Bergen har hatt, og fortsatt vil ha, en stor vekstkraft. Bergen har en

næringsstruktur, utdanningsnivå og en konkurranseevne som gir grunnlag for videre vekst.

Veksten forsterkes av en stor offentlig sektor, som kjennetegner landsdelssentra. I framtidig

offentlig planlegging og politikk vil trolig forholdet mellom Bergensregionen eller tettstedet

Bergen og resten av fylket fortsatt være et tema. Bergen er et helt dominerende senter i

Hordaland, men en liten by i internasjonal sammenheng. Vil fylket og alle fylkets regioner,

komme best ut av det på langs sikt om en satser på en polysentrisk utvikling med bevisst satsing

på å bremse veksten i Bergen? Eller vil alle tjene på en sterk satsing på Bergen, der en fokuserer

på Hordalands konkurranseevne nasjonalt, særlig i forhold til Oslo, og internasjonalt? Eller er

det ingen motsetning her? Vår analyse gir ikke svar på dette. Men tallene viser at de indre deler

av Hordaland står overfor store utfordringer. De har i dag en næringsstruktur som ikke gir noe

godt grunnlag for vekst. De har heller ingen sterk konkurransekraft i de næringer som er sterkt

representert i disse regionene. Med forbedret infrastruktur vil noen av disse områdene kunne

inkluderes i Bergens bo- og arbeidsmarked. Dette vil særlig gjelde folk med høyere utdanning,
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og med yrker der arbeidet ikke krever daglig oppmøte på et fast sted. I andre områder vil det

ikke være et stort senter å dagpendle til. Går en tilbake til Floridas teorier, så mangler disse

områdene de egenskaper og kvaliteter som gir grunnlag for langsiktig vekst. Dels skårer de lavt

på teknologi, talent og toleranse og dels har de en ubalansert skår på disse indeksene.

Stordregionen har et godt utgangspunkt for framtidig utvikling, men kan ha utfordringer knyttet

til at det er en relativt liten region med et lite senter, har relativt få i den kreative kjernen, og at

det er en relativ liten andel av teknologinæringene i regionen innen ”high tech”, mens mye er

innen skipsbygging og akvakultur. For disse næringene vil som nevnt både den internasjonale

markeds- og konkurransesituasjonen, og myndighetsbestemte rammebetingelser være

avgjørende for framtidig utvikling. Sett i forhold til norske konkurrenter vil Stordregionen stå

sterkt.

Vossregionen har et vanskelig utgangspunkt, og vil ut fra dagens næringsstruktur få en svært

dårlig framtidig utvikling. Vi tror imidlertid at Voss kan ha noen forutsetninger som kan påvirke

utviklingen i en mer positiv retning enn det våre analyser tilsier. For det første skårer regionen

høyt på ”territorial assets” (Cultural Opportunity Index og Besøk), noe som indikerer at den bør

være attraktiv for bosetting. Blir Voss sterkere integrert i Bergensregionen kan det gi grunnlag

for økt bosetting. Videre kan Voss ha gode muligheter for utvikling og vekst i turismen, blant

annet økt helårsturisme gjennom sterkere koplinger til Bergen og Sogn og fjordane.

Oddaregionen har etter vår vurdering det vanskeligste utgangspunkt for framtidig regional

utvikling. Regionen har også høye skår på ”territorial assets”, men har etter vår vurdering

mindre muligheter til å kople seg tettere til Bergensregionen. Haugesund vil være viktig for

deler av regionen, men Haugesund er en relativt liten region som trolig har mindre vekstkraft

enn Bergen. Oddaregionen har også større utfordringer enn Voss i å få en vekst i turismen som

vil gi en mulighet for økt sysselsetting og bosetting i regionen (fordi turismen i Oddaregionen

fortsatt trolig vil være preget av en skjev sesongstruktur). Tettstedet Odda er videre det av

regionsentrene som står ovenfor de største utfordringene for å kunne fungere som et vekstkraftig

senter for kompetansearbeidsplasser og for bosetting av den kreative klasse.

Som Shucksmit et al. (2011) sier, så vil altså koplinger til andre regioner være helt sentralt for

Voss- og Oddaregionen, og delvis også Stordregionen. De må enten utvikle sterkere koplinger

og bli bedre integrert med de nærmeste byregionene (Bergen og Haugesund) og/eller til andre

byer og regioner nasjonalt og internasjonalt gjennom blant annet ny kommunikasjonsteknologi.
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I det siste tilfelle er det ikke snakk om regionforstørring, slik dette vanligvis forstås. Det dreier

seg om at enkeltbedrifter, eller grupper av bedrifter, styrker kompetansen og innovasjonsevnen

gjennom impulser og kunnskap som tilflyter bedriftene via ”global pipelines”.5 I følge

Shucksmith et. al (2011) vil regionens kvaliteter/evner knyttet til institusjonell kapasitet,

utdanning, entreprenørskapsånd, sosiale nettverk, identitet, evne til kollektiv mobilisering,

natur- og kulturkvaliteter, og lignende, være avgjørende for om regioner vil være i stand til å

utvikle slike ”global pipelines”.

5 Se for eksempel Dahl Fitjar, R. & Rodríguez-Pose, A. (2011).  Studien omfatter 1604 bedrifter i Oslo,
Bergen, Stavanger, Trondheim, og Kristiansand.
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VEDLEGG 1

Variabler som inngår i regionprofilene til Hordaland fylkeskommune og

variabeldefinisjoner (utarbeidet av Hordaland fylkeskommune)

Variabler som inngår i regionprofilene:
 Folkevekst
 Snittalder
 Utdanningsnivå
 Tettbygd
 Kvinnedel
 Innvandrardel
 Dødelegheit
 Mobilitet
 Uføre
 Sjukefråvær
 Arbeidsløyse
 NæringsNM
 Attraktivitetsbarometeret
 Kompetansearbeidsplassar
 Framtidsnæringar
 Kultur, idrett og organisasjonar
 Kulturskolen
 Idrettslag
 Kulturutgifter

Variabeldefinisjonar

Folkevekst
Folkevekst er målt i prosent frå 2001 til 2011.  Den nasjonale veksten i perioden var på 9,3 %.
Størst vekst hadde Askøy med 27,4 %, og størst nedgang hadde Fedje med -14,7 %.  Veksten i
Hordaland var på 11,3 %.  Folkevekst over den nasjonale veksten er rekna som positivt
(standardisering 1a).  Dei standardiserte verdiane i dei nemnte eksempla er høvesvis 0, 76, -100
og 9. Kjelde: SSB.

Snittalder
Gjennomsnittsalderen i kommunane, per 1. januar 2011.  Snittalderen i landet var på 38,7 år,
Hordaland 37,9 år. Eldst befolkning på Fedje (44,2 år), yngst befolkning i Fjell (34,8 år).
Snittalder under den nasjonale snittalderen er rekna som positivt (standardisering 1b).  Dei
standardiserte verdiane i dei nemnte eksempla er høvesvis 0, 15, -100 og 57. Kjelde: eigne
berekningar basert på SSB.

Utdanningsnivå
Utdanningsnivået er rekna som del av dei sysselsette med universitets- eller høgskuleutdanning,
etter bustad, per 2009.  Landsgjennomsnittet var 31,2 % og hordalandssnittet 31,9 %.  Det
høgste utdanningsnivået finn vi i Bergen (39,2 %) og det lågaste i Øygarden (16,6 %).  Høgare
utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet er rekna som positivt (standardisering 1a).
Standardiserte verdiar i dei nemnte eksempla er høvesvis 0, 5, 54 og -100. Kjelde: SSB.
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Tettbygd
Tettbygd gir eit mål på kor stor del av folketalet som bur i tettbygde strøk per 1. januar 2009.
Definisjonen av tettbygde strøk frå SSB: ”En hussamling skal registreres som et tettsted dersom
det bor minst 200 personer der og avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50
meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene i områder som
ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks. være parker, idrettsanlegg, industriområder eller
naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til
tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. De inngår i tettstedet som
en satellitt til selve tettstedskjernen. Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk
avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av
byggeaktivitet og befolkningsutvikling. Tettstedene avgrenses uavhengig av de administrative
grensene” (http://www.ssb.no/beftett/om). Landsgjennomsnittet er 78,8 % og hordalandssnittet
er 78,6 %.  Størst del av folketalet i tettbygd strøk var det i Bergen (97,4 %), mens det ikkje
budde nokon i tettbygd strøk i Jondal, Øygarden, Modalen og Masfjorden. Større del folketal i
tettbygd strøk enn landsgjennomsnittet er rekna som positivt (standardisering 1a).
Standardiserte verdiar i dei nemnte eksempla er høvesvis 0, -0,2, 24, -100, -100, -100 og -100.
Kjelde: SSB.

Kvinnedel
Kvinnedel er tal kvinner i alderen 20-39 per 100 menn i same alder, per 1. januar 2011.
Landsgjennomsnittet er 96 og hordalandssnittet er 94.  Størst kvinnedel finn vi i Meland (104),
og lågast i Austrheim (78).  Større kvinnedel enn landsgjennomsnittet er rekna som positivt
(standardisering 1a).  Standardiserte verdiar i dei nemnte eksempla er høvesvis 0, -11, 45 og -
100. Kjelde: SSB.

Innvandrardel
Innvandrarar er rekna som førstegenerasjonsinnvandrarar utan norsk bakgrunn samt norskfødde
med innvandrarforeldre, per 1. januar 2011.  Landsgjennomsnittet er 10,2 % og
hordalandssnittet er 8,6 %.  Størst innvandrardel finn vi i Austrheim (10,7 %), og lågast
innvandrardel finn vi Masfjorden (2,6 %).  Vi tenkjer oss at jobb- og bustadmarknaden både
tiltrekk seg innvandrarar og dreg nytte av innvandring, så vi ser større innvandrardel enn
landsgjennomsnittet som positivt (standardisering 1a).  Standardiserte verdiar i dei nemnte
eksempla er høvesvis 0, -21, 7 og -100. Kjelde: SSB.

Dødelegheit
Dødelegheit er rekna i tal døde per 100 000 innbyggjarar i aldersgruppa 0-74 år, gjennomsnitt
frå 1999 til 2008.  Dødelegheita er rekna separat for kvinner og menn.  Landsgjennomsnittet
blant menn er 422 og hordalandssnittet er 396.  Størst dødelegheit blant menn finn vi på Fedje
(573), og lågast i Granvin (244).  Landsgjennomsnittet blant kvinner er 243 og hordalandssnittet
er 209.  Størst dødelegheit blant kvinner finn vi i Eidfjord (312), og lågast i Austrheim.  Data
om kvinner manglar for Modalen.  Vi reknar lågare dødelegheit enn landsgjennomsnittet som
positivt (standardisering 1b).  Standardiserte verdiar i dei nemnte eksempla for menn er 0, 15, -
85 og 100; for kvinner 0, 27, -55 og 100.  *Vekta gjennomsnitt for regionane (standardisering
5). Kjelde: Helsedirektoratet.

Mobilitet
Mobiliteten er rekna som summen av innflytting og utflytting av kommunane til og frå andre
kommunar eller land, i prosent av folketalet ved inngangen av kvart kvartal frå første kvartal
2001 til og med fjerde kvartal 2010.  Talet som er lagt til grunn er gjennomsnittet av desse
kvartala.  Landsgjennomsnittet var 10,2 % og hordalandssnittet var 8,3 %.  Størst mobilitet var
det Modalen som hadde (12 %), og lågast mobilitet var det Kvinnherad som hadde (5,7 %).
Mindre mobilitet enn landsgjennomsnittet er rekna som positivt (standardisering 1b).  Dei
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standardiserte verdiane i dei nemnte eksempla er høvesvis 0, 42, -42 og 100. Kjelde: eigne
berekningar basert på SSB.

Uføre
Uføre er målt som tal uførepensjonistar (mottakarar av uførepensjon frå folketrygda kap. 12) per
1 000 innbyggjarar i aldersgruppa 16-49 år, per 31.desember 2008. Variabelen inkluderer ikkje
mottakarar av andre trygdeytingar som t.d. grunn- og hjelpestønad om desse ikkje samstundes
mottek uførepensjon. Mottakarar av tidsavgrensa uførestønad er heller ikkje inkludert.
Landsgjennomsnittet er 32 og hordalandssnittet er 28. Flest uføre per 1 000 innbyggjarar finn vi
i Jondal (46), og færrast finn vi i Eidfjord (16). Vi reknar lågare uføregrad enn
landsgjennomsnittet som positivt (standardisering 1b).  Standardiserte verdiar i dei nemnte
eksempla er 0, 25, -88 og 100.  *Vekta gjennomsnitt for regionane (standardisering 5). Kjelde:
Helsedirektoratet.

Sjukefråvær
Sjukefråvær er legemeldt sjukefråvær for arbeidstakarar, målt som sjukefråværsdagsverk i
prosent av avtalte dagsverk for alle arbeidstakarar 16-69 år busett i Noreg og registrert i
arbeidstakarregisteret med et aktivt arbeidstakarforhold.  Tala som er nytta her er gjennomsnitt
av 1. kvartal 2008 til og med 4. kvartal 2010. Landsgjennomsnittet er 6,2 % og
hordalandssnittet er 6,1 %.  Det høgaste legemeldte sjukefråværet finn vi i Sund (7,5 %), og det
lågaste på Fedje (4 %).  Vi reknar lågare sjukefråvær enn landsgjennomsnittet som positivt
(standardisering 1b).  Standardiserte verdiar i dei nemnte eksempla er 0, 3, -64 og 100.  *Vekta
gjennomsnitt for regionane (standardisering 5). Kjelde: eigne berekningar basert på SSB.

Arbeidsløyse
Arbeidsløysa er prosent av arbeidsstyrken som er registrert heilt arbeidslause.  Heilt
arbeidslause er arbeidsføre personar som søker inntektsgivande arbeid ved Aetat og elles er
disponible for det arbeidet som blir søkt. I tillegg må vedkommande ha vore utan
inntektsgivande arbeid dei siste to vekene. For kommunane, fylket og landet er arbeidsløysa
henta ut i prosent og målt som gjennomsnitt av årsgjennomsnitt frå 2005 til og med 2010.  For
regionane er arbeidsløysa rekna ut som årsgjennomsnittleg tal arbeidslause delt på ei berekna
arbeidsstyrke (summen av årsgjennomsnittleg tal arbeidslause pluss registrerte sysselsette i 4.
kvartal), og målt som gjennomsnitt av årsgjennomsnitt frå 2005 til og med 2009. Dette kan gi
nokre avvik frå måten arbeidsløysa er målt på for kommunane. Den landsgjennomsnittlege
arbeidsløysa for perioden er på 2,6 % og hordalandssnittet er på 2,4 %.  Størst arbeidsløyse finn
vi på Fedje (3,7 %), og minst arbeidsløyse i Ullensvang (1 %).  Vi reknar lågare arbeidsløyse
enn landsgjennomsnittet som positivt (standardisering 1b).  Standardiserte verdiar i dei nemnte
eksempla er 0, 11, -78 og 100. Kjelde: eigne berekningar basert på SSB.

NæringsNM
NæringsNM er Telemarksforskning sin vurdering av næringslivets utvikling i perioden 2005-
2009. Verdiane på denne variabelen er spesielle: NæringsNM er ei rangering av kommunane,
regionane og fylka basert på samansette indeksar av nyetableringar, lønnsemd, vekst og
næringslivets storleik. Med ei rangering misser vi forholdstalet i skalaen, og vi kan ikkje
samanlikne skilnaden mellom plassering 1 og 2 mot skilnaden mellom plassering 2 og 3.  Den
forholdsmessige skilnaden mellom plassering 1 og 2 kan teoretisk vere større enn den
forholdsmessige skilnaden mellom plassering 2 og 10 (eller eit anna sett med tal).  Denne
informasjonen misser vi i ei rangering. Vi må derfor leggje inn ei føresetnad om at avstanden
mellom verdiane er likt fordelt før vi går vidare med standardiseringa, og analysar der
NæringsNM (eller Attraktivitetsbarometeret) inngår, må tolkast med varsemd. I tillegg må trinn
1 i standardiseringa gjerast separat for kvart geografiske nivå, sidan rangverdiane ikkje er
samanliknbare mellom nivåa. Landsverdien er sett til 215 i forhold til kommunane (8,5 i
forhold til fylka).  Hordaland sin verdi er 7.  Det beste plasseringa av kommunane er det Fusa
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som har  (7), og den lågaste er det Masfjorden som har (418).  Vi reknar lågare verdi enn
landsverdien som positivt (standardisering 1b).  Standardiserte verdiar i dei nemnte eksempla er
0 (0), 71, 100 og -98. ** Askøy er ikkje med i Region Vest i Attraktivitetsbarometeret og
NæringsNM. Desse barometera gjeld berre Øygarden og Sotra. Kjelde: Telemarksforskning,
TF-notat nr. 31/2010.

Attraktivitetsbarometeret
Attraktivitetsbarometeret er Telemarksforskning sin kåring av samla attraktivitet i kommunane
og regionane i perioden 2000-2009. Attraktivitetsbarometeret er ei rangering av kommunane,
regionane og fylka basert på samansette indeksar av busetnadsattraktivitet, besøksattraktivitet
og bedriftsattraktivitet.  Standardiseringa og tolkinga av denne må gjerast under same atterhald
som NæringsNM. Landsverdien er sett til 215 i forhold til kommunane (8,5 i forhold til fylka).
Hordaland sin verdi er 7.  Det beste plasseringa av kommunane er det Fjell som har  (4), og den
lågaste er det Fedje som har (426).  Vi reknar lågare verdi enn landsverdien som positivt
(standardisering 1b).  Standardiserte verdiar i dei nemnte eksempla er 0 (0), 27, 100 og -100. **
Askøy er ikkje med i Region Vest i Attraktivitetsbarometeret og NæringsNM. Desse
barometera gjeld berre Øygarden og Sotra. Kjelde: Telemarksforskning, TF-notat nr. 31/2010.

Kompetansearbeidsplassar
Kompetansearbeidsplassar er definert som arbeidsplassar/sysselsetting innan bransjar der minst
39,4 % av dei sysselsette har universitets- eller høgskoleutdanning, 2009.  Landsgjennomsnittet
er 37,3 % og hordalandssnittet er 38,6 %.  Størst del kompetansearbeidsplassar finn vi i
Modalen (60,9 %), men dette ligg så langt unna kommune nr. 2 (Masfjorden: 51,4 %) at vi har
valt å handsame Modalen som ”uteliggjande avvik” og gitt verdien 100 etter at dei andre
kommunane er gitt verdiar basert på differansen mellom Masfjorden og landsgjennomsnittet
(standardisering 4).  Lågast del finn vi på Bømlo (23,3 %).  Vi ser større del enn
landsgjennomsnittet som positivt (standardisering 1a).  Standardiserte verdiar i dei nemnte
eksempla er høvesvis 0, 9, 100 (100) og -100. Kjelde: SSB.Kjelde: NIBR-rapport 2010:20.

Framtidsnæringar
"Framtidsnæringar" er næringar som er i vekst eller som vi vurderer har vekstpotensiale. Dette
gjeld informasjonsteknologi; informasjonstenester; omsetting og drift av fast eigedom; tenester
knytt til eigedomsdrift; juridisk og rekneskapsmessig tenesteyting; hovudkontortenester og
administrativ rådgjeving; arkitektverksemd, teknisk konsulentverksemd og teknisk prøving og
analyse; forsking og utvikling; annonsering, reklameverksemd og marknadsundersøkingar; anna
fagleg, vitskapleg og teknisk verksemd; utleige- og leasing; arbeidskrafttenester; vakthald og
etterforsking; anna forretningsmessig tenesteyting; og anna personleg tenesteyting. Vi har målt
”framtidsnæringane” sin del av den totale sysselsettinga (etter arbeidsstad) som eit gjennomsnitt
av 2008 og 2009.  Landsgjennomsnittet er 12,9 % og hordalandssnittet er 12,6 %.  Størst del
sysselsette i ”framtidsnæringar” finn vi i Bergen (15,5 %), og lågast del sysselsette finn vi på
Fedje (1,3 %).  Vi ser større del enn landsgjennomsnittet som positivt (standardisering 1a).
Standardiserte verdiar i dei nemnte eksempla er høvesvis 0, -3, 23 og -100. Kjelde: SSB.

Kultursysselsetting
Kultursysselsetting gjeld òg dei som er sysselsett i idrett og organisasjonar (følgjande næringar
er valt: kunstnarisk verksemd og underhaldning; drift av bibliotek, arkiv, museum og anna
kulturverksemd; sports- og fritidsaktivitetar og drift av fornøyelsesetablissement; og aktivitet i
medlemsorganisasjonar).  Vi har målt denne sysselsettinga sin del av den totale sysselsettinga
(etter arbeidsstad) som eit gjennomsnitt av 2008 og 2009.  Landsgjennomsnittet er 2,5 % og
hordalandssnittet er 2,3 %.  Størst del sysselsette i kultur, idrett og organisasjonar finn vi i
Samnanger og Øygarden (3,8 %), og lågast del sysselsette finn vi på Tysnes (0,8 %).  Vi ser
større del enn landsgjennomsnittet som positivt (standardisering 1a).  Standardiserte verdiar i
dei nemnte eksempla er høvesvis 0, -12, 74 og -100. Kjelde: SSB.
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Kulturskolen
Elevar (brukarar) i grunnskolealder i kommunanes musikk- og kulturskole for skoleåret 2010-
2011, i prosent av tal barn mellom 6-15 år per 1. januar 2011.  Landsgjennomsnittet er 14,8 %
og hordalandssnittet er 10,3 %.  Størst del barn i musikk- og kulturskole finn vi i Modalen (75,3
%), og lågast del finn vi i Fjell (9,3 %).  Vi ser større del enn landsgjennomsnittet som positivt
(standardisering 1a).  Standardiserte verdiar i dei nemnte eksempla er høvesvis 0, -7, 100 og -9.
Kjelde: Grunnskolenes informasjonssystem.

Idrettslag
Medlemmer i idrettslag i prosent av totalbefolkninga, per 31.desember 2010.  Ein person kan
vere medlem i fleire idrettslag, men vi har ikkje individdata, så prosentdelen er for høg om vi
skal rekne attende til tal personar. Prosentdelen gir oss likevel eit godt bilete av idrettsaktivitet.
Landsgjennomsnittet er 36 % og hordalandssnittet er 35,1 %.  Størst medlemsdel finn vi på
Voss (57 %), og lågast del finn vi i Granvin (15,6 %).  I Modalen er det ikkje registrert
medlemmer i idrettslag.  For at denne kommunen ikkje skal forstyrre standardiseringa, er
Modalen handsama som ”uteliggjande avvik” og gitt verdien -100 etter at dei andre kommunane
er gitt verdiar basert på differansen mellom Voss og landsgjennomsnittet (standardisering 4). Vi
ser større del enn landsgjennomsnittet som positivt (standardisering 1a).  Standardiserte verdiar i
dei nemnte eksempla er høvesvis 0, -4, 100, -97 og -100. Kjelde: Norges idrettsforbund,
Hordaland idrettskrets.

Kulturutgifter
Netto driftsutgifter for kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter,
gjennomsnitt av 2008-2010.  Landsgjennomsnittet er 4,4 % (estimat 2010) og hordalandssnittet
er 4,5 %.  Størst del kulturutgifter finn vi i Eidfjord (10,7 %), og lågast del kulturutgifter finn vi
på Os (0,6 %).  Vi ser større del enn landsgjennomsnittet som positivt (standardisering 1a).
Standardiserte verdiar i dei nemnte eksempla er høvesvis 0, 1, 100 og -60. Kjelde: KOSTRA.
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VEDLEGG 2

Yrker som inngår i den kreative klassen

Kreative
kjerne

Realister, sivilingeniører mfl.

Biologiske yrker mfl.

Medisinske yrker
Undervisningsyrker som krever minst 4 års unvirsitets- eller
høgskoleutdanning

Høyere saksbehandlere innen offentlig administrasjon

Konservatorer, universitetsbibliotekarer o.l.

Samfunnsfaglige, humanistiske og økonomiske yrker

Kreative
profesjonelle

Administrative
ledere og politikere (unntatt ledere av små bedrifter)

Spesialsykepleiere
og jordmødre

Regnskaps-, personal- og rådgivningsyrker

Juridiske yrker

Ingeniører, teknikere mfl.

Yrker innen biologi og helsevesen som krever 1-3 års høyskoleutdanning

Undervisningsyrker som krever 1-3 års høgskoleutdanning

Funksjonærer innen finansvesen og salg

Forretningsmeglere, formidlere mfl.

Funksjonærer innen økonomi og administrasjon

Polititjenestemenn

Sosionomer, barnevernspedagoger

Kunstnere
(bohemene)

Forfattere, journalister, skribenter, skapende og utøvende kunstnere

Filmfotografer og innspillingsteknikere
Yrker innen design, underholdning og idrett

Mennekenger og andre modeller
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VEDLEGG 3

Næringer som inngår i ”teknologi”.

Olje og gassnæringer

06 Utvinning av råolje og naturgass

09.101 Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass

09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass

Akvakultur

03.211 Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur

03.212 Produksjon av yngel og settefisk i hav- og kystbasert akvakultur

03.213 Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur

03.221 Produksjon av matfisk, bløtdyr og krepsdyr i ferskvannsbasert akvakultur

03.222 Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur

03.223 Tjenester tilknyttet ferskvannsbasert akvakultur

10.201 Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk

10.202 Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr

10.203 Produksjon av fiskehermetikk

10.209 Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers

Bygging av skip og båter

30.111 Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn

30.112 Bygging av skip under 100 br.tonn

30.113 Bygging av oljeplattformer og moduler

30.114 Produksjon av annet flytende materiell

30.115 Innrednings- og installasjonsarbeid utført på skip over 100 br.tonn

30.116 Innrednings- og installasjonsarbeid utført på borerigger og moduler

30.120 Bygging av fritidsbåter

High technology

21.100 Produksjon av farmasøytiske råvarer

21.200 Produksjon av farmasøytiske preparater

26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter

30.300 Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og lignende utstyr

32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr

59.110 Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer

59.120 Etterarbeid knyttet til produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer

59.130 Distribusjon av film, video og fjernsynsprogrammer

59.140 Filmframvisning

59.200 Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak

61.100 Kabelbasert telekommunikasjon

61.200 Trådløs telekommunikasjon

61.300 Satellittbasert telekommunikasjon
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61.900 Telekommunikasjon ellers

62.010 Programmeringstjenester

62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi

62.030 Forvaltning og drift av IT-systemer

62.090 Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi

63.110 Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester

63.120 Drift av web-portaler

71.111 Plan- og reguleringsarbeid

71.112 Arkitekttjenester vedrørende byggverk

71.113 Landskapsarkitekttjenester

71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet

71.122 Geologiske undersøkelser

71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet

71.200 Teknisk prøving og analyse

72.110 Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi

72.190 Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk

72.200 Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske fag

95.110 Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr

95.120 Reparasjon av kommunikasjonsutstyr

Medium Technology

27 Produksjon av elektrisk utstyr

28 Maskinindustri (Produksjon av maskiner og utstyr)

29 Produksjon av motorvogner og tilhengere

30.200 Produksjon av lokomotiver og annet rullende materiell til jernbane og sporvei

30.400 Produksjon av militære stridskjøretøyer

30.920 Produksjon av sykler og invalidevogner (kode 30.91. prod. av motorsykler er ikke med i
databasen)

20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter
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VEDLEGG 4

Kreativitetsindeks for kommuner i Hordaland

Kommune Talentindeks
Toleranse-

indeks
Teknologi-

indeks

Samlet
kreativitets-

indeks

1201 Bergen 0,73 0,49 0,32 0,51

1211 Etne 0,33 0,41 0,11 0,28

1216 Sveio 0,37 0,36 0,13 0,29

1219 Bømlo 0,34 0,38 0,35 0,36

1221 Stord 0,56 0,38 0,67 0,54

1222 Fitjar 0,33 0,07 0,42 0,27

1223 Tysnes 0,32 0,39 0,33 0,34

1224 Kvinnherad 0,34 0,36 0,17 0,29

1227 Jondal 0,41 0,08 0,15 0,21

1228 Odda 0,34 0,41 0,07 0,28

1231 Ullensvang 0,39 0,43 0,16 0,33

1232 Eidfjord 0,34 0,14 0,03 0,17

1233 Ulvik 0,45 0,15 0,04 0,21

1234 Granvin 0,35 0,12 0,04 0,17

1235 Voss 0,44 0,36 0,05 0,28

1238 Kvam 0,38 0,40 0,20 0,33

1241 Fusa 0,32 0,36 0,82 0,50

1242 Samnanger 0,31 0,37 0,04 0,24

1243 Os 0,45 0,40 0,19 0,34

1244 Austevoll 0,29 0,47 0,62 0,46

1245 Sund 0,29 0,40 0,22 0,30

1246 Fjell 0,43 0,40 0,26 0,36

1247 Askøy 0,46 0,39 0,10 0,32

1251 Vaksdal 0,29 0,36 0,04 0,23

1252 Modalen 0,42 0,11 0,17 0,23

1253 Osterøy 0,23 0,36 0,26 0,29

1256 Meland 0,40 0,39 0,51 0,43

1259 Øygarden 0,25 0,41 0,30 0,32

1260 Radøy 0,24 0,41 0,37 0,34

1263 Lindås 0,39 0,39 0,21 0,33

1264 Austrheim 0,28 0,45 0,22 0,31

1265 Fedje 0,41 0,09 0,21 0,24

1266 Masfjorden 0,28 0,05 0,21 0,18
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Vedlegg 5

Stedsspesifikke kvaliteter for kommuner i Hordaland

Kommune

Public
Provision

Index

Cultural
Opportunity

Index Besøksindeks

1201 Bergen 17,09 3,02 0,60

1211 Etne 10,36 0,61 1,53

1216 Sveio 10,49 0,58 0,06

1219 Bømlo 11,84 0,67 0,14

1221 Stord 15,79 1,80 0,46

1222 Fitjar 12,29 0,48 0,65

1223 Tysnes 12,26 0,44 0,07

1224 Kvinnherad 14,42 0,99 0,39

1227 Jondal 13,35 0,38 0,67

1228 Odda 16,36 1,55 0,52

1231 Ullensvang 11,19 0,88 1,79

1232 Eidfjord 14,60 0,52 5,42

1233 Ulvik 13,06 1,16 3,67

1234 Granvin 11,40 0,84 0,63

1235 Voss 16,65 1,80 2,30

1238 Kvam 13,92 1,03 0,60

1241 Fusa 13,45 0,49 0,00

1242 Samnanger 10,40 0,46 0,54

1243 Os 11,33 0,94 0,92

1244 Austevoll 12,09 0,41 0,47

1245 Sund 9,42 0,29 0,08

1246 Fjell 9,89 0,90 0,09

1247 Askøy 11,18 0,40 0,04

1251 Vaksdal 12,30 0,46 0,14

1252 Modalen 21,35 0,27 1,62

1253 Osterøy 10,89 0,27 0,05

1256 Meland 10,46 0,31 0,00

1259 Øygarden 11,98 2,33 0,26

1260 Radøy 12,44 0,27 0,08

1263 Lindås 12,90 1,52 0,34

1264 Austrheim 13,37 0,68 0,00

1265 Fedje 13,29 0,68 0,00

1266 Masfjorden 13,94 0,72 0,30



96



97

Vedlegg 6

Pendling kreativ klasse Hordaland (2010)

Kreative klassen

Sysselsatte etter arbeidssted Sysselsatte etter bosted Netto innpendling

Nye regioner

Bergen 80059 80626 -567

Stord 5436 6219 -783

Voss 2181 2432 -251

Odda 3248 3801 -553

Kreative kjernen

Sysselsatte etter arbeidssted Sysselsatte etter bosted Netto innpendling

Nye regioner

Bergen 22230 22141 89

Stord 897 1079 -182

Voss 425 504 -79

Odda 433 568 -135

Kreative profesjonelle

Sysselsatte etter arbeidssted Sysselsatte etter bosted Netto innpendling

Nye regioner

Bergen 55701 56373 -672

Stord 4466 5045 -579

Voss 1682 1863 -181

Odda 2764 3169 -405

Bohemer

Sysselsatte etter arbeidssted Sysselsatte etter bosted Netto innpendling

Nye regioner

Bergen 2128 2112 16

Stord 73 95 -22

Voss 74 65 9

Odda 51 64 -13
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Kreative klassen
Sysselsatte etter arbeidssted Sysselsatte etter bosted Netto innpendling

Regioner

Bergen 65256 58959 6297

Sunnhordaland 8193 9427 -1234

Hardanger 2690 3076 -386

Voss 1863 2013 -150

Bjørnefjorden 2017 3670 -1653

Vest 6398 9891 -3493

Osterfjorden 962 1364 -402

Nordhordaland 3545 4678 -1133

Kreative kjernen
Sysselsatte etter arbeidssted Sysselsatte etter bosted Netto innpendling

Regioner

Bergen 19702 17866 1836

Sunnhordaland 1259 1538 -279

Hardanger 427 535 -108

Voss 376 427 -51

Bjørnefjorden 355 731 -376

Vest 1102 2047 -945

Osterfjorden 145 244 -99

Nordhordaland 619 904 -285

Kreative profesjonelle
Sysselsatte etter arbeidssted Sysselsatte etter bosted Netto innpendling

Regioner

Bergen 43632 39364 4268

Sunnhordaland 6816 7748 -932

Hardanger 2221 2481 -260

Voss 1416 1526 -110

Bjørnefjorden 1626 2884 -1258

Vest 5224 7656 -2432

Osterfjorden 797 1095 -298

Nordhordaland 2881 3696 -815

Bohemer
Sysselsatte etter arbeidssted Sysselsatte etter bosted Netto innpendling

Regioner

Bergen 1922 1729 193

Sunnhordaland 118 141 -23

Hardanger 42 60 -18

Voss 71 60 11

Bjørnefjorden 36 55 -19

Vest 72 188 -116

Osterfjorden 20 25 -5

Nordhordaland 45 78 -33
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Kreative klassen
Sysselsatte etter arbeidssted Sysselsatte etter bosted Netto innpendling

Kommuner

1201 Bergen 65256 58959 6297

1211 Etne 345 512 -167

1216 Sveio 365 765 -400

1219 Bømlo 1383 1648 -265

1221 Stord 3385 3405 -20

1222 Fitjar 303 401 -98

1223 Tysnes 244 328 -84

1224 Kvinnherad 1471 1744 -273

1227 Jondal 97 133 -36

1228 Odda 945 929 16

1231 Ullensvang 390 483 -93

1232 Eidfjord 118 140 -22

1233 Ulvik 124 158 -34

1234 Granvin 76 121 -45

1235 Voss 1863 2013 -150

1238 Kvam 940 1112 -172

1241 Fusa 449 478 -29

1242 Samnanger 148 304 -156

1243 Os 1420 2888 -1468

1244 Austevoll 697 624 73

1245 Sund 430 869 -439

1246 Fjell 3588 3878 -290

1247 Askøy 1962 4583 -2621

1251 Vaksdal 324 463 -139

1252 Modalen 89 58 31

1253 Osterøy 549 843 -294

1256 Meland 554 1096 -542

1259 Øygarden 418 561 -143

1260 Radøy 354 566 -212

1263 Lindås 2059 2331 -272

1264 Austrheim 300 390 -90

1265 Fedje 109 87 22

1266 Masfjorden 169 208 -39
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Kreative kjernen
Sysselsatte etter arbeidssted Sysselsatte etter bosted Netto innpendling

Kommuner

1201 Bergen 19702 17866 1836

1211 Etne 43 85 -42

1216 Sveio 32 105 -73

1219 Bømlo 129 176 -47

1221 Stord 686 732 -46

1222 Fitjar 50 66 -16

1223 Tysnes 21 35 -14

1224 Kvinnherad 184 238 -54

1227 Jondal 4 13 -9

1228 Odda 159 169 -10

1231 Ullensvang 43 63 -20

1232 Eidfjord 17 25 -8

1233 Ulvik 25 36 -11

1234 Granvin 7 16 -9

1235 Voss 376 427 -51

1238 Kvam 172 213 -41

1241 Fusa 84 82 2

1242 Samnanger 15 68 -53

1243 Os 256 581 -325

1244 Austevoll 114 101 13

1245 Sund 38 148 -110

1246 Fjell 701 794 -93

1247 Askøy 313 1013 -700

1251 Vaksdal 36 80 -44

1252 Modalen 27 16 11

1253 Osterøy 82 148 -66

1256 Meland 80 229 -149

1259 Øygarden 50 92 -42

1260 Radøy 75 133 -58

1263 Lindås 378 428 -50

1264 Austrheim 58 74 -16

1265 Fedje 5 8 -3

1266 Masfjorden 23 32 -9
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Kreative profesjonelle
Sysselsatte etter arbeidssted Sysselsatte etter bosted Netto innpendling

Kommuner

1201 Bergen 43632 39364 4268

1211 Etne 291 417 -126

1216 Sveio 323 643 -320

1219 Bømlo 1245 1458 -213

1221 Stord 2648 2612 36

1222 Fitjar 250 332 -82

1223 Tysnes 218 290 -72

1224 Kvinnherad 1268 1481 -213

1227 Jondal 92 117 -25

1228 Odda 769 743 26

1231 Ullensvang 344 411 -67

1232 Eidfjord 99 113 -14

1233 Ulvik 98 121 -23

1234 Granvin 69 103 -34

1235 Voss 1416 1526 -110

1238 Kvam 750 873 -123

1241 Fusa 362 387 -25

1242 Samnanger 129 233 -104

1243 Os 1135 2264 -1129

1244 Austevoll 573 515 58

1245 Sund 389 711 -322

1246 Fjell 2837 3006 -169

1247 Askøy 1632 3480 -1848

1251 Vaksdal 274 368 -94

1252 Modalen 61 41 20

1253 Osterøy 462 686 -224

1256 Meland 469 842 -373

1259 Øygarden 366 459 -93

1260 Radøy 273 421 -148

1263 Lindås 1650 1866 -216

1264 Austrheim 241 315 -74

1265 Fedje 104 78 26

1266 Masfjorden 144 174 -30
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Bohemer
Sysselsatte etter arbeidssted Sysselsatte etter bosted Netto innpendling

Kommuner

1201 Bergen 1922 1729 193

1211 Etne 11 10 1

1216 Sveio 10 17 -7

1219 Bømlo 9 14 -5

1221 Stord 51 61 -10

1222 Fitjar 3 3 0

1223 Tysnes 5 3 2

1224 Kvinnherad 19 25 -6

1227 Jondal 1 3 -2

1228 Odda 17 17 0

1231 Ullensvang 3 9 -6

1232 Eidfjord 2 2 0

1233 Ulvik 1 1 0

1234 Granvin 0 2 -2

1235 Voss 71 60 11

1238 Kvam 18 26 -8

1241 Fusa 3 9 -6

1242 Samnanger 4 3 1

1243 Os 29 43 -14

1244 Austevoll 10 8 2

1245 Sund 3 10 -7

1246 Fjell 50 78 -28

1247 Askøy 17 90 -73

1251 Vaksdal 14 15 -1

1252 Modalen 1 1 0

1253 Osterøy 5 9 -4

1256 Meland 5 25 -20

1259 Øygarden 2 10 -8

1260 Radøy 6 12 -6

1263 Lindås 31 37 -6

1264 Austrheim 1 1 0

1265 Fedje 0 1 -1

1266 Masfjorden 2 2 0
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Sysselsatte i kreativ klasse Totalt sysselsatte ekskl. kreativ klasse

Netto innpendling
Andel nettoinnpendling
av arbeidsplasser Netto innpendling

Andel nettoinnpendling
av arbeidsplasser

1201 Bergen 6297 10 % 12459 14 %
1211 Etne -167 -48 % -272 -21 %
1216 Sveio -400 -110 % -844 -85 %
1219 Bømlo -265 -19 % -676 -20 %
1221 Stord -20 -1 % 182 3 %
1222 Fitjar -98 -32 % -240 -27 %
1223 Tysnes -84 -34 % -213 -26 %
1224 Kvinnherad -273 -19 % -375 -8 %
1227 Jondal -36 -37 % -68 -22 %
1228 Odda 16 2 % 147 5 %
1231 Ullensvang -93 -24 % -239 -22 %
1232 Eidfjord -22 -19 % -112 -37 %
1233 Ulvik -34 -27 % -67 -20 %
1234 Granvin -45 -59 % -93 -33 %
1235 Voss -150 -8 % -336 -7 %
1238 Kvam -172 -18 % -255 -9 %
1241 Fusa -29 -6 % -45 -3 %
1242 Samnanger -156 -105 % -465 -109 %
1243 Os -1468 -103 % -1995 -48 %
1244 Austevoll 73 10 % -34 -2 %
1245 Sund -439 -102 % -1169 -102 %
1246 Fjell -290 -8 % -821 -12 %
1247 Askøy -2621 -134 % -3430 -67 %
1251 Vaksdal -139 -43 % -305 -26 %
1252 Modalen 31 35 % 16 11 %
1253 Osterøy -294 -54 % -1032 -55 %
1256 Meland -542 -98 % -956 -64 %
1259 Øygarden -143 -34 % -546 -56 %
1260 Radøy -212 -60 % -677 -55 %
1263 Lindås -272 -13 % -305 -6 %
1264 Austrheim -90 -30 % -262 -32 %
1265 Fedje 22 20 % -42 -29 %
1266 Masfjorden -39 -23 % -254 -62 %
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Regional utvikling og trender i Hordaland i et Florida-perspektiv

Som en del av kunnskapsgrunnlaget for Regional planstrategi for Hordaland fylke 2012-2016 er det
i denne rapporten gjennomført analyser med formål å få fram sammenhenger i den regionale

utviklingen, samt trender som er viktig for framtidig regional utvikling. Richard Floridas teorier om
”the Creative Class” er brukt som teoretisk basis for å analysere og drøfte slike sammenhenger og
trender. Rapporten består av to hoveddeler. I den første er det gjennomført en Florida-analyse av 8

regioner i Hordaland, blant annet for å få frem andeler i den såkalte ”kreative klasse” og en
kreativitetsindeks. I den andre delen er fokus på framtiden, og det er blant annet drøftet hva som vil
være framtidige funksjonelle regioner i Hordaland og hvilke forutsetninger disse regionene har for

utvikling av næringsliv og bosetting i de nærmeste 10-20 årene.
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