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FORORD 

Våren 2016 ble ideen om en fjellindeks lansert, og i løpet av et års tid ble ideen videre 

utformet i diskusjon med Fjellnettverket. Fjellindeksen er et FoU-prosjekt der 

Fjellnettverket samarbeider med forskningsmiljøene. Den foreliggende Fjellindeksen er 

første utgave. Partene i prosjektet vil så ta stilling til hvordan den kan videreutvikles og 

hvordan finne en form og et format som over tid fungerer som et kunnskapsgrunnlag for et 

arbeid med å utforme en fjellpolitikk. Fokus, kunnskapsmessig så vel som politisk, på 

fjellområder er på mange måter et nybrottsarbeid i en norsk sammenheng. Et sentralt 

spørsmål er om «fjell» kan forstås som en rammebetingelse for utvikling; eventuelt hvorfor 

og hvordan.  En nullhypotese kan være at fjellområdetopografi som sådan ikke spiller noen 

hemmende rolle som ramme for samfunnsutviklingen. Hvis det er slik vil man, andre ting 

like, forvente å finne kommuner i fjellområder fordelt over hele utviklingsskalaen på linje 

med et landsgjennomsnitt. En alternativhypotese kan være at fjellområdetopografien er en 

faktor som legger føringer for utviklingsbanen til kommuner med betydelig innslag av 

denne type topografi. I så fall vil vi forvente at kommuner med betydelig innslag av 

fjellområder er systematisk forskjøvet mot deler av en utviklingsskala, eller avviker 

betydelig fra et landsgjennomsnitt. Fjellindeksen kan bidra til å vurdere hvorvidt 

nullhypotesen eller alternativhypotesen er gjeldende. 

Vi takker Fjellnettverket for godt samarbeid i produksjonen av denne første versjonen av 

fjellindeksen. 

Lillehammer, mai 2018 

  

Merethe Lerfald (sign) 

Forskningsleder 

Tor Arnesen (sign) 

prosjektleder 
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OPPSUMMERING 

Formålet med en Fjellindeks er å beskrive sentrale samfunnsutviklingstrekk i 

fjellområdene. Fjellområdet i Norge et definert ut fra et sett av kriterier, og består av 77 

fjellkommuner og 36 tilliggende fjellkommuner. Hovedtemaene i Fjellindeksen 2018 er 

demografi, sysselsetting, næringsutvikling og helse/trivsel.  Indeksen avrundes med en 

drøfting hvor Vi vi konkluderer med at fjellfokus kan gi en bedre tilpasset distriktspolitikk. 

Videre at samarbeid mellom lokale, regionale og statlige styresmakter her vil være av 

særlig betydning for å få til en vellykket blanding av proaktive og bærekraftige 

utviklingsstrategier. Nedenfor følger en tematisk oppsummering.  

Demografi 

Omtrent to tredjedeler av kommunene i Fjellområdet har hatt befolkningsnedgang siden 

1990-tallet, og andelen er om lag det samme om en kun ser på utviklingen de senere årene. 

Det er ikke overraskende at mange fjellkommuner har hatt en negativ 

befolkningsutvikling, til tross for positiv vekst nasjonalt. Det har i flere år vært en 

sentraliseringstrend, både nasjonalt og internasjonalt, og en stor del av Fjellområdet består 

av distriktskommuner. Det er riktig nok store forskjeller i utviklingen blant kommunene i 

Fjellområdet, og en kan se en viss tendens til en øst-vest forskjell. De fleste kommunene i 

Nord-Østerdalen og Nord-Gudbrandsdalen, samt dels i Telemark, har hatt en markert 

befolkningsnedgang de siste 25-30 årene, mens enkelte vestlandskommuner har hatt god 

vekst. Tar vi hensyn til fritidsboliginnbyggerne blir befolkningsnedgang snudd til vekst i 

flere fjellkommuner.   

Et flertall av kommunene i Fjellområdet har de siste årene hatt positiv nettoinnflytting, dvs. 

flere innflyttere enn utflyttere. Dette skyldes i all hovedsak økt innvandring, og da spesielt 

økt arbeidsinnvandring. For fjellkommunenes del har arbeidsinnvandringen fått et særskilt 

løft pga. økt etterspørsel etter arbeidskraft innen reiselivet og bygg og anlegg. Dette er 

nasjonale vekstbransjer, som er tungt representert i mange fjellkommuner.   

I de fleste fjellkommunene har det i flere år vært et fødselsunderskudd, dvs. flere døde enn 

fødte. Forklaringen er todelt. For det første er det i mange kommuner en sterkt aldrende 

befolkning, dvs. at alderstyngdepunktet har beveget seg oppover de senere årene. For det 

andre er det i flere av kommunene en ubalansert kjønnsfordeling med en undervekt av 

kvinner i fertil alder. 
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Vår vurdering av befolkningspotensialet i Fjellområdet, basert på arbeidsplasstilgang og 

avstand til vare-/tjenestetilbud, er heller ikke lystig lesning. Det er kun et fåtall av 

fjellkommunene som har over landsgjennomsnittet befolkningspotensial. På den annen 

side har Fjellområdet store rekreasjons-/ friluftsmuligheter med økende etterspørsel, som i 

seg selv gir et potensiale for økt befolknings- og arbeidsplassvekst.   

Sysselsetting og næringsutvikling 

I perioden 2008 – 2014 preges bilde av sysselsettingsnedgang i mange fjellkommuner, som i 

mange distriktskommuner for øvrig. 55 av 77 fjellkommuner har sysselsettingsnedgang i 

denne perioden. Av dem igjen har ca. halvparten mer enn 5 prosent nedgang. Bildet har 

endret seg noe de siste årene, og flere kommuner har fått en utflating, eller sågar vekst i 

sysselsettingen. I perioden 2015 – 2017 hadde 43 fjellkommunene sysselsettingsnedgang, og 

for 8 av dem var den på under 1 prosent.  

Det er store variasjoner i næringsstrukturen fjellkommunene i mellom. For mange av dem 

er riktig nok landbruket av stor betydning, sammenlignet med nasjonale tall, mens 

næringer som turisme, tradisjonell og kraftintensiv industri, samt bygg- og anlegg er av 

relativt stor betydning i enkelte kommuner.  

Etableringsratene (antall nyetablerte foretak/totalt antall foretak) i perioden 2010 - 2016 er 

lavere for fjell- og tilliggende kommuner enn øvrige kommuner, men for hvert av årene 

2005 til 2010 med nyetablering viser data fra SSB at foretak i fjell- og tilliggende kommuner 

har høyere overlevelsesrate enn de øvrige kommunene. Det er også interessant at det er en 

høyere andel av nyetablerte foretak med vekst i sysselsatte som overlever i fjell- og 

tilliggende kommuner.  

Helse og trivsel 

I Fjellområdet er forventet levealder omtrent som landsgjennomsnittet, men i enkelte 

kommuner i den vestlige delen har kvinner høyere forventet levealder enn gjennomsnittet 

for landet. Det er større innslag av menn i fjellkommuner og tilliggende kommuner med 

lavere forventet levealder enn landet sammenliknet med kvinner i samme område. 

Husholdninger under lavinntektsgrensa er som på landsgjennomsnittet for majoriteten av 

fjellkommunene. Fjellkommuner med flere lavinntektsholdninger enn landsgjennomsnittet 

befinner seg gjerne i øst, mens de som har færre husholdninger under lavinntektsgrensa 

gjerne befinner seg i vest av fjellområdet. 

Færre av innbyggere i fjellkommuner er brukere av primærhelsetjenesten for psykiske 

symptomer og lidelser enn på landsbasis. 

Elevundersøkelsen 2011/2012-2016/2017 for 7. og 10. trinn viser at et flertall av kommunene 

i Fjellområdet scorer bedre på trivsel enn landsgjennomsnittet. 
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1 HVORFOR FJELLINDEKS  

Å alltid vite hvor en er i terrenget er en god regel for enhver fjelltur. Det samme gjelder i 

arbeidet med fjellpolitikk. Vi må vite hvordan situasjonen er, før vi kan mene noe om 

hvordan utviklingen bør påvirkes, og hvilke tiltak som kan settes i verk for å vri 

utviklingen i en ønsket retning. Formålet med en fjellindeks er å beskrive 

samfunnsutviklingen i fjellområdene, sammenliknet med Norge for øvrig. Fjellindeksen 

skal altså gi et kunnskapsmessig grunnlag som videre kan benyttes for å utvikle en politikk 

for fjellområdene.   

Det finnes tilgjengelig statistikk, utredninger og analyser som omfatter deler av 

fjellområdene, men det mangler analyser av situasjonen og utviklingen i fjellområdene 

samlet sett. Dette bidrar Fjellindeksen til. Innholdet er i først og fremst en presentasjon av 

statistikk som beskriver utvalgte tema. Fjellindeksen er ikke ment å påvise årsaksforhold 

eller drivere i en utvikling, men å bidra som faktaleverandør i arbeidet med å sette 

fjellområdene på den politiske og forskningsmessige dagsorden. Hensikten er å levere 

relevante fakta for fjellkommunene samlet. En stor del av presentasjonene vil være som 

kart, mens detaljerte tall for enkeltkommuner kan gjenfinnes i vedlegg.   
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2 FJELLOMRÅDET OG FJELLKOMMUNER  

2.1 Alpene og deretter EU leder an i å utvikle fjellpolitikk 

Det er en utfordring å definere den romlige utstrekning av fjellområder. To typer 

tilnærminger til kartlegging av fjell har gjerne blitt tatt i bruk: (1) å vurdere fjell i seg selv, 

basert på høyde og / eller topografi; (2) å vurdere andre kategorier som man regner med 

følger av topografien, så som landformer eller biogeografiske, miljømessige eller lignende 

soneringer. Hva som velges ved kartlegging av fjellområder, hvordan det defineres, vil 

være knyttet til hensikten med arbeidet. Det betyr at en enhetlig definisjon forblir 

usannsynlig, men også at man kan være omforent om en definisjon av hva som skal telle 

som fjellområde og i hvilket henseende det skal gjelde1. 

I Europa ble de første avgrensningene av fjellområder med tilhørende nasjonale lover og 

politikker utformet i Alpene i Østerrike, Frankrike, Italia og Sveits fra og med slutten av 

1920-tallet2. Hovedsakelig stod fjellbønder bak lobbyvirksomheten som førte til lov- og 

politikkutviklingen. Fjellbøndene viste til de spesielle begrensningene i fjellandbruket og 

med et behov for økonomisk målrettet støtte. Disse og en rekke andre nasjonale 

avgrensninger brukte høyde som hovedkriterium, tidvis i kombinasjon med andre 

topografiske kriterier som skråning eller helningsvinkel og lokale høydeforskjeller. 

Anvendelsen av kriteriene, som altså avgrenser områder som får status som fjellområde, 

skjer gjennomgående som lover og retningslinjer til fordel for fjellkommuner; det vil si 

kommuner med en minimumsandel av deres område definert som fjellområde. For 

eksempel, i Italia, skal minst 80 prosent av kommunens område være minst 600 meter over 

havet for å bli vurdert som fjellkommune.  

I 1975 førte lignende aktører og argumenter til den eneste EU-lovgivningen som omhandler 

spesifikt fjellområder, nemlig den såkalte forordningen om «mindre gunstige områder» 

(LFA – «Least Favourable Areas»). Denne skulle gi støtte til bønder hvis produksjon og 

forutsetninger var begrenset av såkalte "naturlige ulemper". EU overlot imidlertid sine 

medlemsstater å definere kriteriene og dermed de spesifikke områdene som den aktuelle 

forskriften gjaldt for. I takt med at EU vokste med tiltredelse av 12 nye medlemsstater i 

2004 og i 2007, ble politikken som tok, og tar, sikte på å redusere økonomiske og sosiale 

forskjeller i hele EU - «cohesion policy» - en prioritet. Flere av de nye landene (Kypros, 

                                                      
1  (Price, Arnesen, Metzger, & Gloersen, 2018) 
2  (Debarbieux, Price, & Balsiger, 2013) 
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Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania) har betydelige fjellområder. 

Europakommisjonens «Generaldirektorat for regionalpolitikk» fikk utarbeidet en rapport 

om fjellområder i de 25 landene som var, eller i ferd med å bli, EUs medlemsstater, samt i 

Norge og Sveits. To målsetninger var å utvikle (1) en felles avgrensning av fjellområdene i 

disse landene, og (2) å foreta en grundig analyse av deres miljømessige og 

sosioøkonomiske egenskaper, for å forbedre kunnskapsgrunnlaget for analyser og 

politikker. Totalt omfattet fjellkommunene 41 prosent av studieområdet (1,9 millioner km²). 

Denne utredningen «Mountain Areas in Europe: Analysis of mountain areas in EU member 

states, acceding and other European countries»3, og som altså også inkluderer Norge, ble så et 

utgangspunkt for fra norsk side for å ta opp spørsmålet om (1) behov for en fjellpolitikk i 

Norge, og (2) momenter til en fjellpolitikk i Norge.   

I 2007 undertegnet EU-medlemslandene Lisboa-traktaten. Artikkel 174 her refererer til 

fjellregioner som blant de "som lider av alvorlige og permanente natur- eller demografiske 

ulemper", og legger videre vekt på deres relevans for «cohesion policy».  

2.2 Fjellandet Norge kommer etter?  

Norge er av de få europeiske landene der fjellene strekker seg ned til havnivå. Som en 

konsekvens fastslår Nordregio4 at 93 prosent av landets område var fjellområde.  

Det er for så vidt et utgangspunkt for 

å belyse de krevende forhold for 

samfunnsmessig utvikling som er 

vest på den skandinaviske halvøy 

sammenliknet med store deler av det 

kontinentale Europa. I så måte er 

dette en definisjon som er nyttig og 

illustrativ i et multilateralt perspektiv.  

Det kartet (Figur 1) viser med 

tydelighet er at Norge er av de 

landene i Europa som har særlige 

fordeler av kunnskapsmessig og 

politisk fokus på utvikling i 

fjellområder.  Mer påfallende er det at dette er en plattform, en angrepsvinkel som ikke er 

benyttet fra norsk side. 

Initiativet for å utvikle en innenlands fjellpolitikk utviklet seg først og fremst gjennom 

«bottom-up»-initiativ. Regjeringen som sådan syntes i utgangspunktet å være lite 

                                                      
3 (NordRegio, 2004) 
4 (NordRegio, 2004) 

 

Figur 1: Nordregio (2004) definerte 93 prosent av Norges 
landareal som fjellområde. 
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oppmerksom på fjellområder som en forklarende variabel med relevans for nasjonal eller 

regional politikk. Samtidig har politiske prosesser for fjellpolitikk blitt katalysert av 

internasjonale aktører siden begynnelsen av 1990-tallet. ‘Fjell’ ble ikke minst gitt et kapittel 

i Agenda 21 (A21). Siden den norske regjeringen var en internasjonal promotor av 

bærekraftig utvikling og sentral i arbeidet med A21, var de innenlandske forventningene 

for implementering av A21 i Norge høye5, særlig med hensyn til Lokal Agenda 21 (LA21). 

LA21 hadde som mål å bringe bærekraftig utvikling til nivået på "vanlige menneskers liv"6. 

Norge var imidlertid nølende med å implementere LA217. Inntil 1997 var 

Miljøverndepartementet motvillig til å innrømme at LA21, som skulle brukes på 

kommunenivå, representerte noe utover det som var involvert i det nasjonale 

miljøprogrammet, "Miljøpolitikk i kommunen", et program som løp fra 1987 til 19918. Selv 

om flere av de 90 kommunene som var involvert var i fjellområder, hadde programmet 

ikke noe spesifikt fokus på fjellområdet, og dokumenter som styrer LA21-prosesser i 

Norge, slik som departementets veiledning fra 1998 for utarbeidelse av kommuneplaner9, 

hadde ingen referanse til fjellkapittelet i A21. Mens dette kapittelet kunne ha gitt en 

velkommen mulighet til norske fjellsamfunn, var heller prosessen preget av en særegen 

form for blindhet for betydningen av fjellparameterens relevans i norsk distriktspolitikk. 

Men et politisk press til fordel for fjellsamfunn ble allikevel bygget fra lokal- eller 

kommunenivå. Mellom 2002 og 2004 etablerte flere kommuner, fylkeskommuner og 

regionale samarbeidsstrukturer mellom kommuner, alle i innlandsfjellene, med aktiv hjelp 

fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, den politiske sammenslutningen 

Fjellregionsamarbeidet, senere omdøpt Fjellnettverket. Dette hadde og har som et bestemt 

mål å presse på for en fjellpolitikk for å sikre "levende og livskraftige fjellbygder" - men 

samtidig var ikke denne samlingsprosessen basert på en landsomfattende definisjon eller 

karakterisering av landets fjellområde og fjellsamfunn. 

Som nevnt sørget Kommunal- og moderniseringsdepartementet for at også Norge ble del 

av analysen som Nordregio10 gjennomførte. Men som illustrert i Figur 1 er så godt som hele 

landarealet i Norge definert som fjellområde, og som et politisk funksjonelt begrep i et 

innenriksperspektiv er 91,3 prosent av landområdet for mye til å være nyttig. Innenriks er 

det behov for å finne en tilpasset definisjon som tar utgangspunkt i norske forhold som 

sådan, og ikke i sammenlikning med andre land.  

Arbeidet med å tilpasse fjellområdedefinisjonen til innenlandske formål er dokumentert i 

rapporten «Fjellområder og fjellkommuner i Sør-Norge. Definisjon, avgrensing og 

                                                      
5 (F. Coenen, Norland, & Bjornaes, 2003) 
6 (Voisey, Beuermann, Sverdrup, & O’Riordan, 1996) 
7 (F. H. Coenen, Eckerberg, & Lafferty, 1999) 
8 (Lafferty, Aall, & Norland, 2006) 
9 (Miljøverndepartementet, 1998) 
10 (NordRegio, 2004) 
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karakterisering.»11 Oppdraget var å definere, avgrense og karakterisere fjellområder og 

fjellkommuner i Sør-Norge hvilket er fastlagt til alle fylker fra og med Nord-Trøndelag 

(NT) og sørover. Det er også dette området som Fjellindeksen omfatter. 

Det ble gjennomført en definisjon, identifisering og karakterisering av Fjellområder og 

Fjellkommuner med følgende data og framgangsmåte: 

 En terrengmodell ble benyttet for å gjøre de topografiske analysene er GTOPO30 

Digital Elevation Model (DEM)12. GTOPO30 er bygget opp med satellittdata, og 

registrerer gjennomsnittelevasjon i et tilnærmet 1 km2-kvadratrutenett. 

 Analysen fulgte en metodikk som er kompatibel med en tilsvarende global analyse 

i regi av FN og en europeisk analyse i regi av EU, men med terskelverdier som er 

tilpasset norske forhold.  

 De valgte terskelverdiene definerer fjellområde slik: defFjellområde er alt areal minst 

700 meter over havet (moh.) og 600 moh. i Nord-Trøndelag (NT). Isolerte 

fjellområder som er mindre enn 5 km2 er luket bort. Områder som er mindre enn 

700 moh. / 600 moh. (NT) men omsluttet av defFjellområde er lukket og inkludert i 
defFjellområde. 

 Det er også beregnet et tilliggende fjellområde, definert slik: defTilliggende 

fjellområde er område i høydelaget mellom minst 300 moh. og 699 moh. / 599 moh. 

(NT) og med en høydevariasjon på minst 300 meter innen en radius på 7 kilometer.  

Områder mindre enn 300 moh. inkluderes ikke i analysen uansett topografisk 

karakter. 

 Disse terskelverdiene gjør at defFjellområde og defTilliggende fjellområde blir 

avgrenset til innlandet, og det blir et skille mellom innland og kyst. 

 Med dette utgangspunktet er kategorien defFjellområdet avgrenset. defFjellområdet 

utgjør 42 prosent av landarealet i Sør-Norge. 

 Kategorien fjellkommune er definert i tråd med den definisjonen som er brukt i EU-

analysen og fastlagt som en avhengig variabel av innslag av defFjellområdet i det 

kommunale territoriet.  defFjellkommune er en kommune med minst 50 prosent av 

sitt areal som defFjellområde. Det er identifisert 77 defFjellkommuner. 

 Det ble videre identifisert 36 defTilliggende fjellkommuner – definert som 

kommuner med grense til minst en defFjellkommune, med defFjellområdet som 

utgjør mer enn 0 prosent og mindre enn 50 prosent av kommunens areal og med 

vesentlig bruk og derfor innflytelse på forvaltning av et større fjellområde i kraft av 

beitebruk, fritidsboligutbygging, verneområder og energilandskap/-produksjon. 

 

                                                      
11 (Arnesen, Overvåg, Gløersen, Schurman, & Riise, 2010). Rapporten kan lastes ned fra Østlandforskning 
sine hjemmesider. 
12 Dokumentasjon finnes på http://www1.gsi.go.jp/geowww/globalmap-gsi/gtopo30/README.html 
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Figur 2: Fjellkommuner og Tilliggende fjellkommuner i Sør-Norge. Kilde: (Arnesen, Overvåg, Gløersen, 
Schurman, & Riise, 2010) 

 

 Det ble konstruert en topografisk gridmodell med 1 x 1 km ruter som basisenhet 

som ble benyttet i analyser av befolkningspotensial og tilgjengelighetsanalyser. Det 
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ble gjennomført analyse av befolkningspotensial for Sør-Norge på 1x1 km gridnivå 

og aggregert til kommunenivå. Analysen viser at defFjellområdet og 
defFjellkommuner som gruppe ligger markant under landsgjennomsnittet, både hva 

gjelder status og utvikling siste 10 år.  Denne analysen er benyttet uendret i 

Fjellindeksen. 

 Det ble gjennomført tilgjengelighetsanalyser for tilgang til utvalgte offentlige tilbud 

(flyplass, jernbane, sykehus og universitet eller høyskole) for Sør-Norge. Denne 

viser at defFjellkommuner som gruppe varierer mht tilgjengelighet, men at man 

blant store undergrupper av defFjellkommuner finner de kommuner i Sør-Norge 

som har den dårligste tilgjengeligheten til de offentlige tilbudene det er fokusert på 

her. Denne analysen er benyttet uendret i Fjellindeksen. 

 Det ble videre gjennomført en analyse av demografi, arbeidsliv og næringsliv i Sør-

Norge med henblikk på defFjellområdets utfordringer. Disse analysene viste at 
defFjellkommune hadde en demografisk negativ utvikling siden 1990, stort sett i 

motsetning til andre kommuner i Sør-Norge og i motsetning til 

landsgjennomsnittet som sådan. Mht sysselsetting og arbeidsledighet var og er det 

forskjeller innad i defFjellområdet, men området preges til dels av en lav registrert 

arbeidsledighet, men også en lav andel sysselsatte. defFjellområdet hadde i 2010 en 

næringsstruktur tett opp til det nasjonale gjennomsnitt, og pekte seg heller ikke ut 

mht. andel ansatt i offentlig sektor. Disse analysene er både oppdatert og utvidet i 

Fjellindeksen. 

Rapporten «Fjellområder og fjellkommuner i Sør-Norge. Definisjon, avgrensing og 

karakterisering.»13 konkluderer med at det foreligger grunner for å utvikle en 

fjellområdepolitikk som en integrert og tilpasset del av distriktspolitikken. 

Arbeidet med fjellindeksen har denne definisjonen, kartfestingen og karakteriseringen som 

sitt utgangspunkt. 

                                                      
13 (Arnesen mfl., 2010) 
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3 DEMOGRAFI 

Demografiske spørsmål knyttet til utvikling i kommuner handler om dynamikk og 

strukturelle forhold. Med dynamikk menes befolkningsvekst, mens kjønns- og 

alderssammensetning avspeiler de strukturelle forhold. Det er selvfølgelig et 

avhengighetsforhold mellom dynamikk og struktur. En kommune med et høyt 

alderstyngdepunkt og/eller manglende kjønnsbalanse vil ofte ha svakere befolkningsvekst 

enn en kommune med balansert fordeling av kjønn og mange kvinner i fertil alder. Et 

flertall av fjellkommunene står her overfor de samme utfordringene som resten av 

Distrikts-Norge; et høyt alderstyngdepunkt og skjev kjønnsfordeling. 

Innvandring er en faktor som teller positivt, både i forhold til befolkningsutvikling og 

struktur. Innvandrere er til en viss grad som andre flyttere, nemlig unge voksne, ofte med 

barn. Innvandrerbefolkningen bidrar derfor gjennomgående til å forynge aldersstrukturen. 

Nasjonalt har arbeidsinnvandringen vært en motor i befolkningsveksten de siste 10-15 

årene. Det samme gjelder definitivt for flere av våre fjellkommuner. 

Til tross for nettoinnflytting pga. økt innvandring, er det generelle bildet 

befolkningsnedgang i fjellkommunene. Det samme kan likevel ikke sies om hvor mange 

innbyggere som til enhver tid oppholder seg i dette området. Et fellestrekk ved en stor del 

av fjellkommunene er et relativt høyt antall fritidsboliger og med det husholdninger som 

«fritids-bor» i fritidsboligen. Antallet fritidsboliger i fjellkommuner sett under ett er i dag 

større enn antallet eneboliger. Tar vi hensyn til fritidsboliginnbyggerne blir 

befolkningsnedgang snudd til vekst i flere fjellkommuner.  Se her eget avsnitt: Betydningen 

av fritidsboligeiere for bosetting. (side 29). 

Befolkningsutvikling avhenger blant annet av muligheter for arbeid innenfor rimelig 

pendleavstand. Videre er stedsspesifikke kvaliteter av betydning, så som et bredt vare- og 

tjenestetilbud, et godt oppvekst- (barnehage/skole), helse- og kulturtilbud, samt tilgang på 

øvrige sentrale samfunnsfunksjoner. En stor del av offentlige tilbud er lovpålagt, men kan 

variere i kvalitet ut fra ressurstilgang. Tilgang og kvalitet på private vare- og tjenestetilbud 

vil i stor grad avhenge av markedene de skal betjene.  Folketall og befolkningspotensial 

(det vil si hvor mange personer som kan nås innenfor en gitt distanse) er av betydning for 

tilgang på og etableringer av vare- og tjenestetilbud, og jo større befolkningspotensialet er, 

jo større er muligheten for tilbud av spesialiserte vare- og tjenestetilbud.  

Vi begynner vår demografigjennomgang med en kartlegging av befolkningspotensial og   

tilgjengeligheten til sentrale samfunnsfunksjoner i fjellkommunene.  Deretter presenteres 
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statistikker over befolkningsutvikling, befolkningsstruktur, innvandring, fritidsinnbyggere 

og til slutt utdanningsnivå og frafall i utdanningen.    

3.1 Tilgjengelighetsanalyse 

I dette delkapitlet belyses befolkningspotensialet og tilgjengelighet til sentrale 

samfunnsfunksjoner i Fjellområdet. 

 Befolkningspotensial 

Befolkningspotensial er den samlede befolkning som kan nås fra et hvert punkt i rommet 

innen en gitt radius.  I vår drøfting har vi satt radiusen til 50 kilometer målt i luftlinje. 

Denne avstanden vurderes å representere en rimelig grense for hva som aksepteres som en 

daglig pendledistanse, men også største avstand til vare- og tjenestetilbud som inngår i en 

tradisjonell forståelse av markeder (her unntatt netthandel). Befolkningspotensial kan 

derfor tolkes som en handels- og en arbeidsmarkedsindikator. Jo større 

befolkningspotensial, desto større vil markedet for varer og tjenester være fordi det vil 

være mer attraktivt for tjenestetilbydere, forretninger og andre økonomiske aktører å 

etablere seg. Slik sett er befolkningspotensial en rimelig god indikator for markedstilgang 

for en rekke typer ikke-eksportorienterte varer og tjenester. Sett fra et 

arbeidsmarkedsperspektiv kan et stort befolkningspotensial antas å tilby et mer 

diversifisert arbeidsmarked. Jo mer folk som er tilgjengelig innenfor en rimelig 

reiseavstand, jo større er sannsynligheten for å finne potensielle arbeidstakere med 

forskjellig utdanning, erfaring og ferdigheter noe som igjen fører til at området framstår 

som mer attraktivt for potensielle arbeidsgivere.  

Fra et sosialt perspektiv er befolkningspotensial en indikator på omfanget av 

kontaktmuligheter. Jo større befolkningspotensial, jo større er mulighetene for å møte 

andre med matchende interesser osv., noe som isolert sett kan antas å øke stedenes 

attraktivitet som boområder. 

Det er kun et fåtall av fjellkommunene og noen flere tilliggende fjellkommuner som er 

lokalisert i grenseområder som har over landsgjennomsnittet befolkningspotensial. Resten 

av fjellkommunene og de tilliggende fjellkommunene er karakterisert ved markert lavere 

befolkningspotensiale enn landsgjennomsnittet – se Figur 3. Vurdert på grunnlag av 

befolkningspotensialet kan det antas at potensialet for å skape arbeidsplassvekst og økt 

bostedattraktivitet i Fjellområdet er svakere enn for områdene utenfor fjellkommunene.  

På den annen side har Fjellområdet naturgitte herligheter med økende etterspørsel, som 

har et potensiale i seg selv for økt befolknings- og arbeidsplassvekst. Vi tenker her på de 

store rekreasjons-/ friluftsmuligheter som ligger i fjellområdene, hvor etterspørselen har 

tiltatt de senere årene og som avspeiles i et stadig voksende ferie-/fritidsmarked. Vi vil 

komme nærmere inn på dette i vår gjennomgang av fritidsinnbyggere i Fjellområdet.    
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Figur 3: Kart. Befolkningspotensial i 2010. Kilde: (Arnesen mfl., 2010) 
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Tilgjengelighetsanalyse 

Tilgjengelighet til offentlige tilbud er som nevnt viktig i en drøfting av attraktivitet og 

distriktsutvikling. Mange av de offentlige tilbudene ute i kommunene er lovpålagt, men i 

distriktskommuner kan det likevel være lang reisevei til mange av dem pga. langstrakte 

kommuner og lite befolkningsgrunnlag. Kvaliteten på lovpålagte tilbud kan derfor blant 

innbyggere oppleves ulikt fra kommune til kommune og også blant innbyggere innad i 

kommunen. Dette temaet vil vi ikke berøre her, men heller se på tilgangen til et utvalg 

statlige tilbud, nærmere bestemt kjøretid til flyplasser og sykehus.   

Kjøretid til flyplasser og sykehus er vist i kartene nedenfor. Kjøretid med bil til flyplass er 

en betydelig tilgangsulempe i det meste av Fjellområdet. Flyplassene på Røros og Fagernes 

er avmerket og reduserer for så vidt tilgangsulempen i deler av Fjellområdet, men som 

kjent er det her et fraværende eller svært begrenset rutetilbud, noe som gjør at den faktiske 

situasjonen er svært dårlig også her.  

Det er sykehussentra i flere dalfører, noe som gir et stjerneformet mønster for reisetider inn 

i dalførene. Utenfor dette er det store områder med reisetider over to timer, og i deler av 

Fjellområdet er den opp til 5 timer. Områder i grensen mellom Fjellområdet og områder 

utenfor langs kysten og i innlandet har fordel av en tettere sykehusinfrastruktur her med 

kortere reisetid enn i de sentrale fjellområdene. 
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Figur 4: Kart. Kjøretid til flyplasser. Merk at flyplassene i Valdres og til dels på Røros (hhv rød og rød-
prikket pil) har ingen eller svært begrenset rutetrafikk (FOT-ruter). Det samme gjelder for tiden også Rygge 
flyplass. Kilde: (Arnesen mfl., 2010) 
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Figur 5: Kart. Kjøretid til sykehus, lokalmedisinske sentra inkludert. Oppdatert per 2010. Kilde: (Arnesen 
mfl., 2010)  
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3.2 Befolkning 

Befolkning i og utenfor fjellkommuner 

Siden 1990 har innbyggertallet i Norge økt med 25 prosent, mens det har falt med 6 prosent 

i det vi definerer som Fjellområdet.   

 

Figur 6: Befolkningsutvikling i Norge og i Fjellkommuner. Indeksert, 1990 = 100. Kilde: SSB. Bearbeiding: 
Østlandsforskning. 

 

Arbeidsinnvandring er den viktigste årsaken til befolkningsveksten nasjonalt de siste 10 

årene, og den har også bidratt til å stabilisere folketallet siden 2008 i Fjellområdet. Uten 

innvandring ville folketallet fortsatt å falle her. Utvidelsene av EU har gitt arbeidstillatelse i 

alle EØS-land for innbyggere fra flere land i Øst-Europa. Dette har medført en kraftig 

økning i innvandringen fra Europa, mens innvandringen fra resten av verden har vært 

relativt stabil. På landsbasis, og også i stor grad i Fjellområdet, er det polske, svenske og 

litauiske innvandrere som utgjør de største gruppene. 
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Befolkningsutviklingen i fjellkommuner og tilliggende fjellkommuner 

Det er store forskjeller i befolkningsutviklingen blant kommunene i Fjellområdet, og en kan 

se en viss tendens til en øst-vest forskjell, se Figur 7. De fleste kommunene i Nord-

Østerdalen og Nord-Gudbrandsdalen, samt dels i Telemark, har hatt en markert 

befolkningsnedgang de siste 25-30 årene, mens enkelte vestlandskommuner har hatt god 

vekst. Sterkest relativ befolkningsvekst siden 1990 har det riktig nok vært i 

reiselivskommunen Hemsedal, med 53 prosent vekst. Deretter følger Sogndal med 36 

prosent vekst. De to kommunene har også hatt størst økning i antallet innbyggere i nevnte 

periode. I andre enden av skalaen ligger Rørvik og Balestrand med ca. 35 prosent nedgang. 

Deretter følger flere Østerdalskommuner med 20-30 prosent nedgang. I antall innbyggere 

er nedgangen størst i industrikommunen Odda, etterfulgt av Tinn og Årdal.  Kart Figur 7  

viser utviklingen for tre perioder. I perioden 1990-2012 hadde de fleste kommunene 

befolkningsnedgang, mens det i den påfølgende 6 årsperioden er et større antall med 

stabilitet eller positiv utvikling. Den tredje perioden viser utviklingen i 2017, og gir et bilde 

av stabilitet i et flertall av kommunene.  
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Figur 7: Kart. Befolkningsutvikling kommunefordelt og som prosentvis endring i perioden 1990 – 2012, 
2012 – 2018 og 2017 – 2018. Kilde: SSB. Kart: Østlandsforskning. 

 

I kartet Figur 7 er stabilitet definert som vekst innenfor intervallet [-1, 1] prosent endring. 

Teller vi opp antall kommuner på opp- og nedsiden, får vi 18 av 77 kommuner med vekst i 

perioden 1990 - 2012 og 26 kommuner med vekst i perioden 2012 - 2018. Det siste året var 

det 25 vekstkommuner.  

Denne inndelingen i perioder gir ikke et korrekt sammenligningsgrunnlag, siden 

periodelengdene er forskjellig.  For å gjøre periodene sammenlignbare må man regne om 

utviklingen i periodene til årlige vekstrater. Hvordan det slår ut er vist i kart Figur 8, hvor 

vi har endret på definisjonen av stabilitet til intervallet [-0,5, 0,5].  I årlige vekstrater bærer 

bildet preg av mange kommuner som beveger seg fra nedgang til stabilitet. Utfordringene 
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ligger der fremdeles med tydelighet i Østerdalen og Nord-Gudbrandsdalen, med negative 

årlige vekstrater, uavhengig av hvilken periode en ser på.      

 

Figur 8: Kart Befolkningsutvikling, kommunefordelt og som prosentvis vekstrate i perioden 1990 – 2012 og 
2012 – 2018. Kilde: SSB. Kart: Østlandsforskning. 

3.3 Flyttestrømmer og fødselsoverskudd 

Flyttestrømmer 

Et flertall av fjellkommunene og tilliggende fjellkommuner har de siste årene hatt positiv 

nettoinnflytting, dvs. flere innflyttere enn utflyttere. Dette skyldes i all hovedsak økt 

innvandring, og da spesielt økt arbeidsinnvandring, se Figur 9. Dette er en nasjonal 

veksttrend som har pågått på hele 2000-tallet, og som har tiltatt de siste 10 årene pga. 
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utvidelser av EU og dermed arbeidstillatelse i alle EØS- land for flere land i Øst-Europa.  

For fjellkommunenes del har arbeidsinnvandringen fått et særskilt løft pga. økt etterspørsel 

etter arbeidskraft innen reiselivet og bygg og anlegg. Dette er nasjonale vekstbransjer, som 

er tungt representert i mange fjellkommuner.   

Figur 9 og Figur 10 under viser hvor stor betydning innvandring har for 

befolkningsutviklingen i fjellkommunene og tilliggende fjellkommuner.  

De to kartene i Figur 9 viser samlet nettoinnflytting (innflyttere minus utflyttere) i perioden 

2011– 2016 med og uten innvandring, målt i antall personer. Vi har valgt å definere 

stabilitet som en endring innenfor +/- 20 personer. Kartene viser at uten innvandring er det 

negativ nettoinnflytting i nær alle fjellkommunene, mens et flertall av kommunene har 

positiv nettoinnflytting når innvandringen telles med.     

  

Figur 9: Kart, innflytting og innenlandsk nettoinnflytting til fjellkommuner og tilliggende fjellkommuner. Kilde: 
SSB. Kart: Østlandsforskning. 

 

Per 1.1. 2017 er det kun i kommunene Tydal og Sunndal hvor andelen av innvandrere fra 

vestlige land er under 40 prosent av totalt antall innvandrere - Figur 9. I over halvparten av 

fjellkommunene er andelen vestlige innvandrere over 60 prosent. 
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I typiske 

reiselivskommuner, som 

f.eks. Hemsedal, 

Aurland og Øystre 

Slidre, er 

innvandringsandelen fra 

vesten rundt 80 prosent, 

og arbeids-

innvandringen gjør at de 

har positiv netto 

innflytting. Det samme 

betydning har bygg- og 

anleggsbransjen for 

positiv nettoinnflytting i 

flere hyttekommuner, 

som f.eks. Ringebu, øyer 

og Gausdal.     

Fødselsoverskudd og 

aldersstruktur 

Fødselsoverskuddet 

måles som antall fødte 

minus antall døde. I de 

fleste fjellkommunene 

og de østlige tilliggende 

fjellkommunene har det 

nå i flere år vært et 

fødselsunderskudd, dvs. flere døde enn fødte - se Vedlegg, Vedlegg tabell 3  side 86 for 

data for den enkelte kommune. Forklaringen er todelt. For det første er det i mange 

kommuner en sterkt aldrende befolkning, dvs. at alderstyngdepunktet har beveget seg 

oppover de senere årene. Videre er det flere av kommunene som har utfordringer med en 

ubalansert kjønnsfordeling og med en overvekt av menn i fertil alder. Figur 11, kart til 

venstre viser fødselsoverskuddet, målt i antall personer, summert over perioden 2011 – 

2016. Kartet til høyre viser antall kvinner per 100 menn i aldersgruppen 20-39 år i 2017. For 

landet totalt er det 95 kvinner per 100 menn i denne aldersgruppen. 

  

 

 

Figur 10: Kart. Innvandrere fordelt på vestlige og ikke-vestlige til 
fjellkommuner og tilliggende fjellkommuner per 1.1. 2017. Kilde. SSB. 
Kart: Østlandsforskning. 
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Figur 11: Kart. Fødselsoverskudd 2011 - 2016. Kjønnsfordeling i fertil alder. Fjellkommuner og tilliggende 
fjellkommuner. Kilde: SSB. Kart: Østlandsforskning.  

 

3.4 Betydningen av fritidsboligeiere for bosetting. 

Boliger og fritidsboliger 

Fjellkommunene som gruppe opplever en «usynlig folketallsvekst» - en vekst i form av 

fritidsbolighusholdninger. I fjellkommunene er det i dag cirka 130 000 fritidsboliger; et tall 

som overstiger antall boliger (enebolig-rekkehus, terrassehus, våningshus m.fl. – men ikke 

boligblokker) i fjellkommunene. Forskjellige former for boliger er noe over 113 000.  

Boligene fordeler seg i dag slik på forskjellige boligtyper: 
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Tabell 1: Bygningsmassen i fjellkommuner – antall bygninger for boligformål.  

Kilde: Matrikkel november 2017. 

 

Type bygning Antall i fjellkommuner 

Boligbygninger for fast bosetting («synlige» innbyggere)  

Andre småhus m/3 boliger eller fler 1255 

Annen bygning for bofellesskap 115 

Bo- og servicesenter 233 

Enebolig 67034 

Enebolig m/hybel/sokkelleilighet 5187 

Kjede/atriumhus 315 

Rekkehus 2156 

Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etg. 41 

Store sammenbygde boligbygg på 5 etg. eller mer 21 

Store sammenbygde boligbygg på 2 etg. 65 

Stort frittliggende boligbygg på 2 etg. 258 

Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etg. 281 

Stort frittliggende boligbygg på 5 etg. eller mer 34 

Studenthjem/studentboliger 121 

Terrassehus 28 

Tomannsbolig, horisontaldelt 1672 

Tomannsbolig, vertikaldelt 3981 

Våningshus 29034 

Våningshus, tomannsbolig/horisontaldelt 940 

Våningshus, tomannsbolig/vertikaldelt 875 

SUM antall bygninger som benyttes for boligformål* 113646 

  

Bygninger for fritidsbruk («usynlige» innbyggere)**  

Fritidsbygg  131714 

Helårsbolig benyttes som fritidsbygg 2103 

Våningshus benyttes som fritidsbygg 2696 

SUM antall bygninger som benyttes for fritidsboligformål** 136513 

  

* Dette summerer opp alle bygninger benyttet for boligformål i fjellkommuner per 
november 2017. Antall boliger er større enn antall bygninger benyttet for boligformål, fordi 
flere typer bygninger har flere boliger. 
** Dette summerer opp alle bygninger benyttet for fritidsboligformål i fjellkommuner per 
november 2017. Antall fritidsboliger er større enn antall bygninger benyttet for 
fritidsboligformål, fordi flere typer bygninger har flere boliger. 
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Figur 12 viser utviklingen av de forskjellige boligbygningstypene over tid for perioden 

2010 til 2017. 

 

Figur 12: Årlig antall nye boligbygg og fritidsboligbygg i fjellkommuner for perioden januar 2010 til 
november 2017. Registrert etter år for etablert i matrikkelen. Kilde: Matrikkelen. 

Som figuren viser bygges det for tiden om lag 4 fritidsboliger for hver bolig i 

fjellkommuner sett undere ett. 

Hvor kommer husholdningene som eier fritidsboligene i fjellkommunene fra? 
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Figur 13: Eierskap til fritidsboliger i og utenfor fjellkommuner. Kilde: Matrikkel. Bearbeiding og figur: 
Østlandsforskning. 
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78 prosent av fritidsboligene i fjellkommunene eies i dag av familier bosatt utenfor disse 

kommunene, og andelen her har tiltatt i mange år. Vi må tilbake til 50–tallet før det var om 

lag like eierandeler bosatt i som utenfor fjellkommunene. Fritidsboligeierne i 

fjellkommunene er altså i stor grad lokalisert i storbyregionene14. 

78 prosent av husholdningene som «fritidspendler» inn i fritidsboligområdene i 

fjellkommunene har adresse i urbane områder utenfor fjellkommuner. Dette skaper dette 

nye relasjoner mellom Fjellområdet og lavlands- og / eller kystområdene15. Det dannes en 

sirkulasjon av husholdninger mellom boliger - i denne sammenheng utenfor 

fjellkommuner og med hjemfunksjoner knyttet til hverdagsliv, arbeid, skole osv. - og 

fritidsboliger i fjellkommuner dedikert til fritidsfunksjoner16. 

Kartet - Figur 14 - viser, illustrert med søylestørrelser, den geografiske fordelingen av eiere 

av fritidsboliger i fjellkommuner fordelt på kommuner i Sør-Norge. Den største andelen av 

de som eier fritidsboliger i Fjellområdet bor i kommuner i Osloregionen. Men fra figuren 

kan man også se at eiere av fritidsboliger i fjellkommuner typisk kommer fra andre 

byområder langs kysten, Stavanger- og Bergensregionen i den vestlige og 

Trondheimsregionen i den nordlige. 

                                                      
14 Se også (Flognfeldt & Tjørve, 2002; Overvåg, 2009, 2010; Tjørve, Flognfeldt, & Tjørve, 2013) for 
liknende analyser for deler av Sør-Norge. 
15 (Arnesen, Overvåg, Skjeggedal, & Ericsson, 2012) 
16 (Overvåg, 2010) 
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Fritidsbolighusholdninger som deltidsboende 

Fritidsboligeiere utgjør et stabilt supplement til heltidsinnbyggerne. Når antallet og 

omfanget blir stort nok, er effektene også synlige både på næringsstatistikk og kommunal 

Figur 14: Kart – Sør-Norge. Kommunal bostedskommune for husholdninger som eier fritidsboliger i 
fjellkommuner (I hvilken kommune i Sør-Norge bor eier av fritidsbolig i Fjellkommune). Kilde: 
Matrikkel. Bearbeiding til kart og figur: Østlandsforskning. 
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tjenesteproduksjon17. Fritidsboligeierne har gjerne et etterspørselsmønster som er mer likt 

det man har som fastboende enn turistforbruk. Å omtale fritidsboligeierne som 

deltidsinnbyggere er derfor et mer dekkende begrep enn turister. Det kan derfor være av 

interesse hvor mye fritidsboligbruken utgjør omregnet til 

«fritidsboliginnbyggerekvivalenter», legge dette til antallet fastboende, og dermed beregne 

utviklingen i antall såkalte årsinnbyggere. For å beregne antall 

fritidsboliginnbyggerekvivalenter – som vi her kaller deltidsboende – har vi benyttet 

følgende formel (som følger SSB sin beregningsmetode):  

Deltidsboende =  

[fritidsboligantall x 3 personekvivalenter] x [30 (bruks)døgn i året / 365 (års)døgn].   

Antall årsinnbyggere er dermed gitt ved:  

Årsinnbyggere = Fastboende + Deltidsboende  

Ved å beregne årsinnbyggere på denne måten forutsettes at alle fritidsbolighusholdninger 

er bosatt utenfor kommunen de eier fritidsbolig i. Det vet vi ikke stemmer – som drøftet i 

forbindelse med Figur 13 og Figur 14 bor 8 av 10 eiere av fritidsboliger i fjellkommuner, 

utenfor fjellkommuner. De resterende fritidsboligeierne er enten bosatt i samme kommune 

som fritidsboligen eller i en annen fjellkommune. Denne forutsetningen gir dermed et for 

høyt estimat for årsinnbyggere, men på den annen side er sannsynligvis 30 bruksdøgn et 

for lavt tall, og trekker estimatet i motsatt retning. I Transportøkonomisk institutts 

nasjonale fritidsboligundersøkelse er det gjennomsnittlige antall gjestedøgn per fritidsbolig 

og år i Oppland oppgitt til 76,1 gjestedøgn18.  Et liknende tall framkommer også i siste 

fritidsboligundersøkelse gjennomført for Sjusjøen19. 

Figur 15 viser hvilken betydning fritidsbolighusholdningene har som deltidsboende for 

årsinnbyggerutviklingen. Kartet til venstre i figuren viser veksten i antall fastboende, mens 

det til høyre viser veksten i antall årsinnbyggere ved 30 bruksdøgn, begge for perioden 1.1. 

2012-2018.  Vi ser at flere av kommunene skifter fra å være nedgangskommuner til 

vekstkommuner, eller i det minste få en stabilitet i folketallet, når årsinnbyggere 

inkluderes.  Vi har her valgt å definere stabilitet som en endring innenfor +/- 1 prosent.  

                                                      
17 (Dybedal, 2006; Ericsson, Arnesen, & Vorkinn, 2010; Ericsson & Grefsrud, 2005; Ericsson & 
Skjeggedal, 2011; Farstad & Dybedal, 2011; Flognfeldt, 2012b, 2012a) 
18 (Farstad & Dybedal, 2011) 
19 Ericsson og Flognfeldt (2018). Under arbeid, ikke publisert per 27.05 2018. 
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Figur 15: Kart. Antall fastboende (venstre) og antall årsinnbyggere (høyre) i fjellkommuner og tilliggende 
fjellkommuner for perioden 2012 -2018. Kilde: SSB. Kart: Østlandsforskning. 

3.5 Utdanning 

Kunnskap er i dag en viktig innsatsfaktor i mange næringer, og dets betydning vil 

sannsynligvis øke framover. Rekrutteringsmuligheter og kompetansetilgang vil bli stadig 

viktigere for lokalisering av bedrifter. Utdanningsnivået i en region eller kommune er 

dermed en relativ god indikator på potensialet for en kompetansebasert næringsutvikling. 

Utdanningsnivå 

I Fjellkommunene er det en relativt høy andel av den voksne befolkningen, målt mot 

landsgjennomsnittet, som har tatt videregående opplæring, men en lav andel som har tatt 

universitets/høgskoleutdanning - Figur 16.  

Påfølgende Figur 16 gir et kommunefordelt bilde av utdanningsnivå for de over 25 år. 

Kartene Figur 16 viser «Høyeste fullførte utdanningsnivå grunnskole» og «Høyeste 

fullførte utdanningsnivå universitet/høgskole» har satt nasjonalt gjennomsnitt lik 100, og 

viser kommunenes avvik fra det. Gule kommuner vil her si at de ligger innenfor et 

standardavvik20 fra landsgjennomsnittet.  

                                                      
20 Standardavviket er et mål for spredningen av verdiene i et datasett. Standardavviket, som omfatter ca 
2/3-deler av alle observasjonene, gir verdienes gjennomsnittlige avstand fra gjennomsnittet. 
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Figur 16: Kart. Kommunefordelt høyeste fullførte utdanningsnivå for de over 25 år. Indeksert; nasjonalt 
gjennomsnitt er satt til 100, og viser kommunenes avvik fra det. Kart: Østlandsforskning 

 

Videregående utdanning 

Kartet Figur 17 viser kommunefordelt andel av befolkningen i forhold til 

landsgjennomsnittet over 16 år som har fullført videregående skole, men ikke gjennomført 

utdanning ut over det nivået. Fjellkommunene utmerker seg – en rekke fjellkommuner har 

en andel som ligger godt over landsgjennomsnittet; og dette gjelder særlig for 

fjellkommunene sett i forhold til resten av landet. 
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Figur 17: Kart. Kommunefordelt videregående som høyeste fullførte utdanningsnivå. Kart: 
Østlandsforskning 
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4 SYSSELSETTING OG NÆRINGSUTVIKLING 

Vi starter dette kapitlet med å se på sysselsettingsutviklingen, med hovedfokus på 

fjellkommunene. Sysselsettingsutvikling vil i stor grad avhenge av næringsstrukturelle 

trekk, og vi følger derfor opp med et delkapittel om næringsstrukturen i fjellkommunene. 

Koblingen mellom næringsstruktur og sysselsettingsendringer blir ofte studert ved hjelp av 

skift-andelsanalyser21, noe vi også vil gjøre i denne rapporten. En gunstig næringsstruktur 

er selvfølgelig ikke helt bestemmende for hvordan sysselsettingsutviklingen i kommunene 

utvikler seg. Konkurranseevne og etableringsvilje er også av betydning, og vil bli drøftet i 

dette kapitlet.  

4.1 Sysselsettingsutvikling 

I følge Statistisk sentralbyrås registerstatistikk har antall sysselsatte i Norge økt med 16 

prosent i perioden november 2000 – 2017. I samme periode har antall sysselsatte i 

fjellkommunene holdt seg forholdsvis stabilt samlet sett, se Figur 18. Det er vesentlig 

utviklingsforskjeller i sysselsatte kommunene i mellom. Vestlandskommuner som Sogndal, 

Voss, Bykle og Sirdal har hatt kraftig vekst i nevnte periode, både absolutt og relativt, men 

en finner også innlandskommuner som Alvdal og Nord-Aurdal med sterk vekst. I andre 

enden av skalaen ligger bl.a. industri-/kraftkommunene Årdal, Odda, Vaksdal og Tinn, 

men det er også mange kommuner med høyt innslag av landbruksarbeidsplasser som har 

nedgang. Mønsteret følger naturlig nok i stor grad befolkningsutviklingen, noe vi vil 

komme nærmere innpå etter hvert.  

                                                      
21 En skift-andelsanalyse analyserer hvilke deler av regional økonomisk vekst eller nedgang som kan 
tilskrives nasjonale og/eller regionale faktorer. Analysen bidrar til å identifisere bransjer hvor en regional 
økonomi har konkurransefortrinn over den større økonomien. En skift-andels-analyse ser på endringen 
over tid av en økonomisk variabel, som i vårt tilfelle er sysselsetting, innenfor bransjer i en regional 
økonomi, og deler denne endringen i ulike komponenter – i vårt tilfelle i en næringsstrukturkomponent og 
en næringskonkurransekomponent. 
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Figur 18: Sysselsettingsutviklingen i fjellkommuner og i landet som helhet. Indeksert utvikling der 2000 = 
100.  

Kilde: SSB. 

Sysselsetting og verdiskaping 

Vær oppmerksom på at sysselsetting ikke nødvendigvis er et godt mål på verdiskaping. 

Det gjelder ikke minst i situasjoner og over tidsperioder som opplever betydelig 

rasjonalisering som følge av for eksempel teknologisk utvikling. Det er vel kjent at det 

innenfor en næring som landbruket er en pågående rasjonalisering med tilhørende 

effektivisering av produksjonen – en utvikling som kan omsettes til at et 

produksjonsvolum opprettholdes med færre sysselsatte.  For eksempel viser SSBs måling 

av arbeidsproduktivitetsutviklingen i landbruket en vekst på 67,5 prosent siden år 2000, 

mens det i samme periode  har vært et produktivitetsfall på om lag 10 prosent i bygg og 

anlegg22. 

Periodisering og omlegging av sysselsettingsstatistikken 

Den offisielle registerstatistikken til Statistisk sentralbyrå er ikke helt sammenlignbar for 

hele perioden 2000-2017, pga. omlegging av statistikken i 2008 og 2015. Vi har derfor valgt 

å se på sysselsettingsutviklingen i den videre drøftingen i perioden 2008-2014 og 2015 – 

2017 for å ha sammenlignbare tall.  

Sysselsatte i fjellkommuner og tilliggende fjellkommuner 

I perioden 2008 – 2014 preges bilde av sysselsettingsnedgang i mange fjellkommuner, som i 

mange distriktskommuner for øvrig. 55 av 77 fjellkommuner har sysselsettingsnedgang i 

                                                      
22 Statistikkbanktabell 
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denne perioden. Av dem igjen har ca. halvparten mer enn 5 prosent nedgang. Bildet har 

endret seg noe de siste årene, og flere kommuner har fått en utflating, eller sågar vekst i 

sysselsettingen. I perioden 2015 – 2017 hadde 43 fjellkommunene sysselsettingsnedgang, og 

for 8 av dem var den på under 1 prosent.  

 

Figur 19: Kart. Kommunefordelt sysselsettingsutviklingen fordelt på to perioder, 2008 – 2014 og 2015 - 
2017. Prosentvis endring.  

Kilde: SSB 

  

4.2 Pendling 

Et klart flertall av fjellkommunene og tilliggende fjellkommuner har i dag nettoutpendling. 

Bildet har i liten grad endret seg de senere årene. Nettoutpendling vil si at det er flere som 

pendler ut av kommunen enn inn i kommunen. Flere av de kommunene som har 
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nettoinnpendling er regionsentre, som f.eks. Røros, Tynset, Sel og Nord-Aurdal. Kartene i 

Figur 20 viser nettoinnpendling uttrykt ved egenandeler. Hvis egenandelen er større enn 

100, er det flere arbeidsplasser enn bosatte sysselsatte i kommunen, og det er 

nettoinnpendling. I motsatt fall, dvs. en egenandel mindre enn 100, er det nettoutpendling.    

 

Figur 20: Kart. Nettoinnpendling uttrykt ved egenandeler for fjellkommuner og tilliggende fjellkommuner i 
2008 og 2017.  

Kilde: SSB. Kart: Østlandsforskning. 

Skiftet mot en mer positiv sysselsettingsutvikling, som vi har sett tendenser til de siste to 

årene, kan antakelig i stor grad forklares med en gunstig næringsstruktur, dvs. høyt 

innslag av nasjonale vekstnæringer i mange av fjellkommunene, som reiseliv og 

bygg/anleggsvirksomhet. Dette vil vi i det videre drøfte ved hjelp av skift-andelsdanalyser, 

men vi vil først gi en beskrivelse av de næringsstrukturelle trekkene ved fjellkommunene.       

4.3 Næringsstruktur 

Næringsstrukturen i en kommune eller en region er påvirket av en rekke faktorer. Det kan 

blant annet være tilgang på eller nærhet til ulike naturressurser, politiske vedtak for å 

støtte etablering og utvikling av virksomhet, og historiske «tilfeldigheter» som at driftige 

entreprenører har skapt virksomhet der.    

Variasjoner i næringsstruktur. Lokaliseringskvotienter (LQ) 

Det er store variasjoner i næringsstrukturen fjellkommunene i mellom. For mange av dem 

er riktig nok landbruket av stor betydning, mens næringer som turisme, tradisjonell og 
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kraftintensiv industri er av større betydning i enkelte kommuner. En kommunes 

næringsstruktur og spesialisering kan analyseres ved hjelp av lokaliseringskvotienter (LQ). 

En lokaliseringskvotient er et uttrykk for om en gitt næring er sterkere eller svakere 

representert i en kommune enn den er i forhold til en større referanseregion. Vi bruker 

Norge som referanseregion. Når man dermed inkluderer storbyene vil distriktskommuner 

alltid være underrepresentert innen typiske storbynæringer, som f.eks. forretningsmessig 

tjenesteyting. Når vi allikevel bruker Norge som referanseregion er det fordi det er 

vanskelig å skulle definere «sammenlignbare regioner» på et annet nivå. Det vil alltid være 

særtrekk ved ulike regioner som gjør at man kan stille spørsmålstegn ved om 

sammenligningene er gode eller «gyldige». Lokaliseringskvotient på 1 for en næring vil si 

at denne næringens andel av sysselsettingen (etter arbeidssted) er like stor på kommunalt 

nivå som på landsbasis. Er lokaliseringskvotienten lik 2, har kommunen relativt sett 

dobbelt så mange arbeidsplasser i denne næringen som landet totalt. Er 

lokaliseringskvotienten 0,50 har den relativt sett halvparten så mange arbeidsplasser.  

Mest overrepresenterte næringer i kommunene 

Næringsstatistikken for 2017 viser at fjellkommunene samlet sett er sterkt overrepresentert 

innen landbruk og energiproduksjon (LQ > 2,0), overrepresentert innen bygg og anlegg og 

reiseliv (1,1 < LQ < 2,0), ligger nær landsgjennomsnittet innen offentlig tjenesteyting (0,9 < LQ 

< 1,1) og er underrepresentert innen næringslivsrettet og deler av husholdningsrettet 

tjenesteyting (LQ < 0,9).   



Fjellindeksen 2018.   ØF-rapport 05/2018 

 

43 

 

 

Kartet over viser kommunefordelt de sterkest representerte næringene i Norge. For enkelte 

kommuner hvor en del av aktiviteten er sterk sesongbetont, kan bildet være noe 

annerledes. F.eks. gir ikke sysselsettingsstatistikken et fullstendig bilde av arbeidsmarkedet 

i Trysil, hvor det er mange sysselsatte innen reiselivet i høysesongen om vinteren.  

I det påfølgende illustreres hvor sterkt representert et utvalg av de mest sentrale næringene 

i Fjellområdet er i kommunene i forhold til landsgjennomsnittet. Det er brukt følgende 

fargekoder for å tydeliggjøre dette.  

Figur 21: Kart. Kommunefordelt lokaliseringskvotient, mest overrepresenterte næringer. 4. kvartal 
2016.  

Kilde: SSB. Kart: Østlandsforskning. 
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Tabell 2 Forklaring fargekoder til kart med lokaliseringskvotienter (LQ) 

Betegnelse Definisjon/Fargekode 

Underrepresentert LQ < 0,9 

På landsgjennomsnittet 0,9 < LQ < 1,1 

Overrepresentert 1,1 < LQ < 2,0 

Sterkt overrepresentert LQ > 2,0 

 

Primærnæringer 

 

Primærnæringene, dvs. jordbruk, skogbruk og fiske er blant fjellkommunene kun 

underrepresentert i Modalen, Årdal, Sauda, Odda, Bykle, Eidfjord og Vaksdal, og på 

Figur 22: Kart. Kommunefordelt lokaliseringskvotient (LQ); innslag av primærnæring i 2017. Kilde: 
SSB. Kart: Østlandsforskning.  
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landsgjennomsnittet i Tinn kommune. I alle de øvrige kommunene er disse næringene 

overrepresentert, og i de fleste tilfeller er det sterk overrepresentasjon av primærnæringer.  

Industri 

Innen industrisysselsetting er halvparten av fjellkommunene underrepresentert i forehold 

til landsgjennomsnittet. Sterkest overrepresentasjon er det i Årdal med en LQ på hele 5,75. 

Deretter følger Stranda med 4,30 og Sunndal med 3,72.  I Årdal og Sunndal er andelen 

sysselsatte spesielt stor innen metallindustri, mens den i Stranda er stor innen 

næringsmiddelindustri. Om lag halvparten av fjellkommunene (39 av 77) er 

overrepresentert innen trelast og trevareindustrien. I vedlegget er det oppgitt 

bransjefordelte LQ-er for industrien i fjellkommunene 

 

  

Figur 23: Kart. Kommunefordelt lokaliseringskvotient (LQ); innslag av industri i 2017. Kilde: 
SSB. Kart: Østlandsforskning 
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Elektrisitet, vann og renovasjon 

Næringsgruppen elektrisitet, vann og renovasjon er kun underrepresentert i 16 av de 77 

fjellkommunene. For en stor andel av kommunene er det en sterk overrepresentasjon. Det 

er ikke et overraskende resultat med tanke på at svært mange store kraftkommuner er 

fjellkommuner. Sterkest overrepresentasjon har Tokke kommune i Telemark med en LQ på 

13,6, deretter følger Sirdal i Vest-Agder og Folldal i Hedmark med LQ-er på henholdsvis 

10,0 og 7,6. 

     

Figur 24: Kart. Kommunefordelt lokaliseringskvotient (LQ); innslag av elektrisitet, vann og renovasjon i 
2017. Kilde: SSB. Kart: Østlandsforskning 
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Bygge- og anleggsvirksomhet 

Bygge- og anleggsvirksomhet er en næringsgruppe som har stor betydning for 

sysselsettingen i fjellkommunene. Dette skyldes i stor grad den høye aktiviteten innen 

fritidsboligsegmentet. Blant fjellkommunene er det da også kun 12 av 77 kommuner som er 

underrepresentert innen denne næringsgruppen i forhold til landsgjennomsnittet. Det er 

riktig nok flere kommuner her enn i mange andre næringsgrupper hvor representasjonen 

ligger rundt landsgjennomsnittet, og det er kun 10 kommuner hvor det er sterk 

overrepresentasjon. At fjellkommunene ikke er enda tyngre representert, skyldes i stor 

grad at det har vært høy byggeaktivitet og mange store veiprosjekter i flere landsdeler de 

siste årene. 

Figur 25: Kart. Kommunefordelt lokaliseringskvotient (LQ); innslag av bygg- og anleggsvirksomhet i 
2017. Kilde: SSB. Kart: Østlandsforskning 
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Varehandel 

Varehandelen er relativt sett av liten betydning for sysselsettingen i mange av 

fjellkommunene, og det er ingen fjellkommuner som er sterkt overrepresentert. 

Underrepresentasjon gjelder for de fleste distriktskommuner i Norge, og nasjonalt er det i 

hovedsak i regionsenterkommuner og i de større bykommunene varehandelen er 

overrepresentert. 

 

  

Figur 26: Kart. Kommunefordelt lokaliseringskvotient (LQ); innslag av varehandel og reparasjon av 
motorvogner.  i 2017. Kilde: SSB. Kart: Østlandsforskning 
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Overnattings- og serveringsvirksomhet 

 

Reiselivet er av stor betydning for mange fjellkommuner, og rundt halvparten av 

fjellkommunene er overrepresentert innen overnatting og serveringsvirksomhet. Dette er 

bransjer som har hatt en positiv utvikling mot ferie-/fritidssegmentet de siste årene, drevet 

av svak norsk krone og økt fokus/interesse for friluftsliv.  Reiselivskommuner som Øyer, 

Ulvik, Øystre Slidre og Hol har alle over tre ganger så stor andel av sine arbeidsplasser 

innen overnatting/restaurant enn for landet totalt, dvs. LQ > 3.  Flere kommuner enn det 

Figur 27: Kart. Kommunefordelt lokaliseringskvotient (LQ); innslag av reiseliv i 2017. Kilde: SSB. 
Kart: Østlandsforskning 
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kartet viser ville antakelig vært sterkt overrepresentert innen denne næringsgruppen hvis 

en i større grad hadde hensyntatt sesongarbeid. 

Øvrig privat tjenesteyting 

Næringsgruppen «Øvrig privat tjenesteyting» er en sekkepost som dekker all privat 

tjenesteyting utover overnatting/ restaurantvirksomhet, dvs. frisører, advokater, 

revisjon/regnskap, banker, forsikringsselskaper osv. Dette er virksomheter som er sterkt 

representert i befolkningstette regioner og i de største byene, og dermed underrepresentert 

i nær alle fjellkommunene.  

  

Figur 28: Kart. Kommunefordelt lokaliseringskvotient (LQ); innslag av øvrig tjenesteyting i 2017. 
Kilde: SSB. Kart: Østlandsforskning 
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Offentlig tjenesteyting 

Offentlig tjenesteyting vil si offentlig administrasjon, forsvar, undervisning og 

helse/omsorg. I sistnevnte bransje vil det også være en del private tjenesteytere, men dette 

er ikke mulig å skille ut i statistikken.  

    

 

Mange av fjellkommunene har en andel offentlig ansatte som i landet for øvrig, dvs. nær 

opp mot landsgjennomsnittet. Dette er ikke et overraskende funn, da mange av de 

Figur 29: Kart. Kommunefordelt lokaliseringskvotient (LQ); innslag av offentlig 
administrasjon, forsvar, undervisning, helse / omsorg i 2017. Kilde: SSB. Kart: 
Østlandsforskning 
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offentlige oppgavene er lovpålagte, og dermed små variasjoner i andeler. Leikanger er den 

eneste kommunen med sterk overrepresentasjon, noe som skyldes at Sogn og Fjordane har 

sin fylkesadministrasjon lokalisert der. 

4.4 Skift-andelsdanalyse21 

Om skift-andels-analyser 

På kommunenivå vil noe av den samlede sysselsettingsveksten skyldes en gunstig 

næringsstruktur, dvs. stort innslag av næringer som er i framgang nasjonalt, og kanskje 

internasjonalt. Tilsvarende vil en eventuell tilbakegang dels skyldes at kommunen 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 

kommune. Likevel er det selvsagt ikke slik at næringsstrukturen på et gitt tidspunkt er helt 

bestemmende for framtidig næringsutvikling i en kommune. Kommunen kan ha bedrifter 

som bidrar til at sysselsettingen i enkelte næringer har en utvikling som avviker fra den 

gjennomsnittlige, nasjonale endringen for denne næringen. Blant kommuner som i 

utgangspunktet har samme næringsstruktur, vil vi over noen år kunne finne enkelte 

”vinnerkommuner”, mens andre taper terreng.  

Koplingen mellom næringsstruktur og sysselsettingsendringer blir ofte studert ved hjelp 

av skift‐andelsanalyser21. I slike analyser blir de lokale (kommunale/regionale) 

sysselsettingsendringene splittet opp i tre komponenter:  

 En komponent som kan sies å være kommunens andel av den samlede nasjonale 

endringen i sysselsettingen, summert over alle næringer. 

 En strukturkomponent som sier noen om hvor stor del av sysselsettingsendringene 

som kan tilskrives kommunens næringsstruktur. Har kommunen et stort innslag av 

næringer som er i nasjonal framgang, vil denne komponenten være positiv.   

 En konkurransekomponent som sier noe om hvor stor del av endringene som kan 

tilskrives kommunens gevinst/tap av markedsandeler (skift), sett i forhold til den 

nasjonale endringstakten. 

Hvordan en kommune kommer ut på struktur‐ og konkurransekomponentene kan være en 

indikasjon på kommunens vekstkraft. En kommune som kommer ut på plussida både på 

strukturkomponent og konkurransekomponent kan sies å ha en sterk vekstkraft. Kommer 

kommunen ut med minusverdier på begge, vil det, i alle fall på kort sikt, være vanskelig å 

snu dette til en positiv utvikling.  
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I våre skift‐andelsanalyser bruker vi samme statistikkilde som i næringsbeskrivelsen over, 

dvs. sysselsatte etter arbeidssted, som indikator på vekst/tilbakegang i en kommune. Vi 

bruker den gjennomsnittlige nasjonale veksten i de enkelte næringer som referansebane, 

hvor næringsinndelingen følger SSBs næringsgruppering, lignende den vi har benyttet i 

delkapitlet over. Analysene baserer seg på sysselsettingstall for årene 2008 - 2014, og 2015 - 

2017. Periodene er valgt for å gjøre dataene sammenlignbare. Analysen av endringer 2008‐

2014 og 2015-2017 er en ren regnskapsmessig oppsplitting eller dekomponering av 

sysselsettingsendringene på regionnivå. Avvik fra den gjennomsnittlige nasjonale 

vekstraten splittes i en andel eller strukturkomponent, og en skift‐ eller 

konkurransekomponent.  I vedlegget er de enkelte komponenter nærmere forklart, og det 

er også tabeller som viser verdiene for de enkelte fjellkommuner.  

Skift-andel-analyse 2008-2014 

I perioden 2008-2014 har vi sett at 

det var mange fjellkommuner med 

sysselsettingsnedgang. Den 

nasjonale sysselsettingsveksten i 

den perioden var på 5 prosent, og 

det var få av vekstkommunene i 

Fjellområdet som nådde opp til 

dette vekstnivået. Unntakene var 

Tolga, Aurland og Modalen med 6-

9 prosent vekst, Voss, Suldal, Flå, 

Forsand og Sogndal med 11-15 

prosent vekst og Leikanger med 

hele 22 prosent vekst. Blant dem er 

det kun Modalen som har en 

negativ konkurransekomponent, 

som riktig nok marginal. Tolga, 

Voss, Flå og Sogndal har alle 

negativ strukturkomponent, men 

god konkurransekraft gjør at de 

likevel har vekst. De øvrige 5 

kommunene har både positiv 

struktur- og 

konkurransekomponent.  

17 av de 77 fjellkommunene hadde 

i perioden 2008-2014 en gunstig næringsstruktur, men konkurranseevnen gjør at flere av 

dem ikke når opp mot den nasjonale veksttakten. Flertallet av fjellkommunene klarte altså 

ikke å henge med i den nasjonale veksttakten pga. både negativ struktur- og 

konkurransekomponent.   

Figur 30: Kart. Kommunefordelt sysselsettingsutvikling for 
fjellkommuner og tilliggende fjellkommuner. Avvik fra 
nasjonal vekstrate for perioden 2008 - 2014. Kilde: SSB. 
Kart: Østlandsforskning. 
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Figur 31: Kart. Kommunefordelt sysselsettingsutvikling i fjellkommuner og tilliggende fjellkommuner; 
strukturkomponent og konkurransekomponent for perioden 2008 – 2014. Kilde: SSB. Kart: Østlandsforskning. 

 

Skift-andel-analyse 2015-2017 

En skift-andelsdanalyse over to år er egentlig i knappeste laget for å drøfte 

konkurransemessige og strukturelle endringer. Likevel vil vi ha det med fordi det kommer 

til syne et noe annet bilde enn i perioden 2008-2014. For det første er det flere 

fjellkommuner som henger bedre med den nasjonale veksttakten enn i årene før. Dette 

skyldes både at kommunenes næringsstruktur er mer gunstig i forhold til nasjonale 

vekstnæringer, mye pga. en positiv utvikling innen reiseliv, bygg- og anleggsektoren og 

innen deler av trevareindustrien, men også bedret konkurranseevne i næringslivet i noen 

av kommunene. 
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21 fjellkommuner hadde 

sterkere sysselsettingsvekst 

enn den nasjonale på 1,5 

prosent i perioden 2015-

2017.  Blant dem var 

veksten sterkest i Bykle 

kommune med 15 prosent.  

Blant de 21 var det 8 

kommuner som hadde 

positiv konkurranse-

komponent og hele 20 med 

positiv strukturkomponent. 

Blant alle 77 fjellkommuner 

var det kun 3 kommuner 

med negativ 

strukturkomponent og 69 

kommuner med negativ 

konkurransekomponent.  

 

 

Figur 32: Kart. Kommunefordelt sysselsettingsutvikling for 
fjellkommuner og tilliggende fjellkommuner. Avvik fra nasjonal vekstrate 
for perioden 2015 - 2017. Kilde: SSB. Kart: Østlandsforskning. 
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Figur 33: Kart. Kommunefordelt sysselsettingsutvikling i fjellkommuner og tilliggende fjellkommuner; 
strukturkomponent og konkurransekomponent for perioden 2015 – 2017. Kilde: SSB. Kart: Østlandsforskning 

 

Vår skift-andel-analyse over to perioder indikerer dermed at en mer positiv 

sysselsettingsutvikling i fjellkommunene de siste to årene, målt mot de foregående seks, 

noe som i all hovedsak skyldes en mer gunstig næringsstruktur.     

4.5 Utviklingstypologi - sammenheng mellom befolknings- og 

sysselsettingsvekst 

Utviklingstypologien 

Under normale konjunkturer vil det være et nært sammenfall mellom befolkning og 

sysselsetting, i hvert fall hvis vi ser på utviklingen i befolkningen i yrkesaktiv alder. 

Arbeidsplasser trekker til seg arbeidskraft og innbyggere. Det er også slik at innbyggere 

representerer både et rekrutteringsgrunnlag og en etterspørsel for bedriftene. Disse 

sammenhengene gjelder på nasjonalt nivå og for store regioner (bo‐ og 

arbeidsmarkedsregioner). Mellom enkeltkommuner innenfor funksjonelle bo‐ og 

arbeidsmarkedsregioner kan det imidlertid være avvik mellom jobbskaping og 

befolkningsvekst. Figuren nedenfor viser sammenhengen mellom befolkningsvekst og 

sysselsettingsvekst for samtlige norske kommuner for perioden 2002 - 2014. Ut ifra hvor en 

kommune plasserer seg i plottet kan den gis ulike karakteristikker:    
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 Utviklingsregion: Befolknings‐ og sysselsettingsvekst 

 Arbeidsregion: Sysselsettingsvekst og befolkningsnedgang 

 Befolkningsregion: Befolkningsvekst og sysselsettingsnedgang   

 Uttynningsregion: Befolknings‐ og sysselsettingsnedgang  

 

Figur 34: Utviklingstypologi. Sammenhengen mellom befolkningsvekst og sysselsettingsvekst for samtlige 
norske kommuner for perioden 2002 - 2014. Kilde: SSB. 

 

Hvis man er plassert i nedre venstre hjørne i figuren over, dvs. er en uttynningsregion, er 

en selvforsterkende negativ utviklingsspiral nærliggende, og dermed krevende å få snudd 

utviklingen. En nedgang i antall innbyggere kan gi en negativ effekt på antall 

arbeidsplasser og/eller næringsutviklingen fordi det kan gi redusert etterspørsel etter varer 

og tjenester fra både offentlig og privat sektor. Redusert innbyggertall kan gi lavere 

rammetilskudd til kommunene og redusert kommunal tjenesteproduksjon. Et redusert 

tjenestetilbud kan i neste omgang svekke regionens attraksjonskraft i forhold til tilflytting, 

alternativt øke utflyttingen.  

Både en utviklingskommune og en bostedskommune vil generere næringsutvikling og 

dermed positive utviklingsspiraler. Dette kommer av at befolkningsvekst for det første 

genererer økt etterspørsel etter varer og tjenester og for det andre gir økte kommunale 

inntekter gjennom inntektssystemet.  Arbeidskommuner har, i hvert fall på kort sikt, 
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mindre vekstkraft enn bostedskommunene fordi effekten på kommuneøkonomien vil være 

mindre. Dessuten er det høyst usikkert om etterspørselen etter varer og tjenester øker 

nevneverdig ved økt antall arbeidsplasser i kombinasjon med befolkningsnedgang. Dette 

vil avhenge av om arbeidstakere bruker lønna si i arbeids- eller bostedskommunen. 

Utviklingstyper i Fjellområdet 

I kartene nedenfor viser vi utviklingstypologier på kommunenivå i Fjellområdet for de 

samme perioder som vi benyttet under skift-andel-analysene. Kartbeskrivelsen skiller ikke 

på hvor stor veksten eller nedgangen er i antall sysselsatte eller i antall innbyggere. Kartet 

kan derfor virke noe urettferdig for enkelte kommuner som har en marginal nedgang på en 

av størrelsene.  

 

Figur 35: Kart: Kommunefordelte utviklingstypologi for fjellkommuner og tilliggende fjellkommuner fordelt på 
to perioder; 2008 – 2014 og 2015 – 2017. Kilde: SSB. Kart: Østlandsforskning.  

 

Antallet uttynnings- og utviklingskommuner har i liten grad endret seg mellom periodene. 

Om lag en fjerdedel er uttynningskommuner i begge perioder og det er tilsvarende andel 

utviklingskommuner i begge periodene. Den store forskjellen er i andel arbeids- og 

befolkningskommuner. Det er en markert vekst i antallet arbeidskommuner og nedgang i 

antall befolkningskommuner. Det er ikke entydig slik at de kommuner som var 

utviklingskommuner eller uttynningskommuner har beholdt sin posisjon, og så har det 

blitt en bevegelse fra befolknings- til arbeidskommuner. Arbeidskommunene i siste 

periode finner vi innen neste alle typer kategorier i første periode, med unntak av 

arbeidskommuner. Det er interessant å se at flere av de kommunene som var 



Fjellindeksen 2018.   ØF-rapport 05/2018 

 

59 

 

uttynningskommuner i første periode har blitt arbeidskommuner. Det kan love godt for 

videre utvikling. Som nevnt er det nødvendig med arbeidsplasser for å gjøre et sted 

attraktivt å flytte til. Vi ser også at flere av bostedskommunene har gått over til å bli 

utviklingskommuner. Det kan stemme overens med at økt befolkning i seg selv skaper økt 

behov for arbeidsplasser for å serve befolkningen. Det kan riktig nok også være andre 

faktorer som spiller inn for at en kommune beveger seg over til å bli en arbeidsregion eller 

utviklingsregion, så som senterutvikling, aktiv næringspolitikk, bedret konkurranseevne 

eller en mer gunstig næringspolitikk, jfr. skift-andel-analysen.        

4.6 Nyetableringer 

Nyetableringer er nye foretak korrigert for overdragelser. Det vil si at nye foretak som 

overtar en eksisterende virksomhet ikke regnes som en nyetablering, men bare som et nytt 

foretak. I det følgende presenteres resultater for nyetableringer for henholdsvis fjell- og 

tilliggende kommuner, storbykommuner23 og øvrige kommuner.  

Etableringsrate, overlevelse og vekst 

I figuren er andel nyetableringer av antall foretak for henholdsvis fjell- og tilliggende 

kommuner, storbykommuner og øvrige kommuner for perioden 2010-2016 presentert. 

Etableringsraten er lavere for fjell- og tilliggende kommuner sammenlignet med de to 

andre kategoriene.  

 

Figur 36 Etableringsrate målt som andel nyetableringer. 2010-2016 

Kilde: SSB bearbeidet av Østlandsforskning 

Det er interessant å merke seg at overlevelsesgraden er høyere i Fjell- og tilliggende 

kommuner sammenlignet med de to øvrige kategoriene. Et foretak regnes som overlevd 

                                                      
23 Oslo, Sandnes, Stavanger, Bergen og Trondheim 
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om det har aktivitet i form av omsetning eller sysselsetting. Etter 5 år er det 34 prosent av 

foretakene som ble etablert i 2010 i Fjell- og tilliggende kommuner som har overlevd.  

SSB publiserer årlig data for overlevelse. I dette arbeidet har vi hentet inn data om 

nyetablerte foretaks overlevelse for perioden 2005 til 2010 i år 1-5. For hvert av årene 2005 

til 2010 med nyetablering viser dataene at foretak i Fjell- og tilliggende kommuner har 

høyere overlevelsesrate sammenlignet med Storbykommuner og Øvrige kommuner. Det er 

også interessant at det er en høyere andel av nyetablerte foretak med vekst i sysselsatte 

som overlever i Fjell- og tilliggende kommuner.  

 

Figur 37 Andel av nyetablerte foretak 2010 som overlever år 1-5. 

Kilde: SSB bearbeidet av Østlandsforskning 
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Figur 38 Andel av nyetablerte foretak 2010 som overlever år 1-5 og har vekst i sysselsetting. 

Kilde: SSB bearbeidet av Østlandsforskning 

 

Hva er så sysselsettingseffekten? Med utgangspunkt i nyetableringer i 2010 og deres 

overlevelse i år 1 til 5, har vi sett på effekten av dette årets etableringer og funnet: 

Ved etablering (2010) hadde foretakene i gjennomsnitt: 

 0,72 sysselsatte per foretak i Fjell og tilliggende kommuner 

 0,67 sysselsatte per foretak i Storbykommuner  

 0,65 sysselsatte per foretak i Øvrige kommuner 

Etter 5 år (2015) hadde foretakene i gjennomsnitt: 

 4,29 sysselsatte per foretak i Fjell og tilliggende kommuner 

 7,20 sysselsatte per foretak i Storbykommuner  

 5,19 sysselsatte per foretak i Øvrige kommuner 

Videre finner vi at de sysselsatte i nyetablerte foretak i 2010 utgjorde 0,2 prosent av 

sysselsettingen i henholdsvis Fjell- og tilliggende kommuner, Storbykommuner og Øvrige 

kommuner, mens i 2015 utgjorde sysselsettingen i disse foretakene (etablert i 2010):  

 1,1 prosent i fjell og tilliggende kommuner 

 1,7 prosent i storbykommuner  

 1,3 prosent i øvrige kommuner 

Dette indikerer at foretakene som etableres i Fjell- og tilliggende kommuner ikke vokser i 

samme grad som i Storbykommunene og i Øvrige kommuner, selv om de overlever i 

høyere grad.  
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Det publiseres ikke statistikk som viser nyetablerte foretak fordelt på næring og kommune. 

Det publiseres imidlertid statistikk for nye foretak. Nyetableringer er nye foretak korrigert 

for overdragelser. Det vil si at i den næringsfordelte statistikken ligger også overdragelser. 

Ved bruk av denne statistikken må en derfor være klar over denne forskjellen.  

I figuren er andel nye foretak i 2017 næringsfordelt presentert. Kort oppsummert kan en si 

at andelen nye foretak er høyere i Fjell- og tilliggende kommuner for industri og bergverk 

mv., bygg og anlegg og reiseliv og lavere innenfor både privat og offentlig tjenesteyting 

sammenlignet med Storbykommuner og Øvrige kommuner.  

 

Figur 39 Andel nye foretak per næring 

Kilde: SSB bearbeidet av Østlandsforskning 
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5 HELSE OG TRIVSEL 

I dette kapittelet presenteres indikatorer knyttet til helse og trivsel. Gjennom kart 

framstilles statistikk for enkeltkommuner, og hvor vidt kommunen ligger på, er over eller 

under landsnivå. Statistikken er hentet fra Folkehelseinstituttets statistikkbank 

Kommunehelsa, og omfatter levekår, herunder lavinntektshusholdninger, helse og 

sykdom, herunder forventet levealder og indikatorer for sykdomsgruppene diabetes type 

2, hjerte- og karsykdom og psykisk helse, samt trivsel på skolen for 7. og 10. trinn. Til hver 

indikator finnes det en tekstboks som forklarer bakgrunnen for valg av indikator, og er 

sakset fra definisjonene i Kommunehelsas statistikkbank. 

5.1 Levekår 

Lavinntektshusholdninger 

Figur 40 viser to kart over kommunenes andel av personer i husholdninger under 

lavinntektsgrensa EU6024 sammenliknet med landsgjennomsnittet for 2016. Kartet til 

venstre viser personer i alle aldre, mens kartet til høyre viser barn under 18 år i 

lavinntektshusholdninger. Tallgrunnlaget omfatter personer i husholdninger (samboende 

og med felles økonomi) etter bostedskommune med inntekt under 60 prosent av den 

nasjonale medianinntekten. Tallene omfatter ikke studenthusholdninger. Kommuner 

markert med gult har andel husholdninger under lavinntektsgrensa som for landet (regnes 

som landsgjennomsnitt=100 +/- standardavviket for lavinntektshusholdninger, alle aldre). 

Grønne kommuner har lavere andel husholdninger under lavinntektsgrensa enn landet, 

mens røde kommuner har større andel husholdninger under lavinntektsgrensa enn landet. 

                                                      
24 EU-skalaen EU60 er en ekvivalensskala brukt for å sammenlikne husholdninger av ulik størrelse og 
sammensetning. Husholdninger med inntekt under 60 prosent av nasjonal medianinntekt regnes som 
lavinntektshusholdninger.    

Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse, og forskning har vist at det er en 
sammenheng mellom inntektsnivå og helsetilstand. Levekår har stor betydning for motivasjon og evne til å 
opprettholde helsebringende levevaner som regelmessig fysisk aktivitet, sunt kosthold, avhold eller måtehold 
i bruk av tobakk og andre rusmidler. Lav inntekt øker sannsynligheten for dårlig selvopplevd helse, sykdom 
og for tidlig død. I tillegg har det å vokse opp i familier som over tid har lavinntekt stor betydning for barnas 
helse og velferd.  

Fra Folkehelseinstituttets Kommunehelsa statistikkbank  
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Mange av fjellkommunene og tilliggende kommuner har andel personer (alle aldre) i 

lavinntektshusholdninger som på landsbasis. For fjellkommunene og tilliggende 

kommuner med større andel av personer i husholdninger under lavinntektsgrensa enn 

landet, er disse i hovedsak østliggende. For barn under 18 år som lever i husholdninger 

under lavinntektsgrensa er det enda flere av fjellkommunene og de tilliggende 

kommunene som har høyere andel enn på landsbasis, også her ligger hovedtyngden i øst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Figur 40: Kart: Lavinntektshusholdninger. Andel i kommune sammenliknet med landsgjennomsnittet. Alle 
aldre (venstre) og under 18 år (høyre). 2016. Kilde: SSB 
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5.2 Helse og sykdom 

Forventet levealder 

Forventet levealder ved fødsel for kvinner og menn etter kommune sammenlignet med 

landsgjennomsnittet for perioden 2002-2016 er fremstilt i kartene nedenfor. Tallgrunnlaget 

er basert på SSBs befolkningsstatistikk. Landsgjennomsnittet for kvinner og menn er 

henholdsvis 83,1 og 78,8 år. Kommuner som er gule i kartet har en forventet levealder som 

landet, og har forventet levealder lik landsgjennomsnittet +/- standardavviket. Innbyggere i 

røde kommuner har en lavere forventet levealder enn landet, mens grønne kommuner har 

innbyggere med høyere forventet levealder sammenliknet med landet.  

Kvinner i de vestlige fjellkommunene og tilliggende kommunene har i mange tilfeller 

høyere forventet levealder enn landet. De fleste fjellkommunene og tilliggende 

kommunene har innbyggere som kan ventes å bli like gamle som landsgjennomsnittet. Det 

er større innslag av menn i fjellkommuner og tilliggende kommuner med lavere forventet 

levealder enn landet sammenliknet med kvinner i samme område. 

Forventet levealder kan gi informasjon om helsetilstanden i befolkningen. På lands- og fylkesnivå er dette en 
stabil og pålitelig indikator som gir informasjon om endringer over tid og om forskjeller mellom 
befolkningsgrupper. Indikatoren er informativ også på kommunenivå, forutsatt at det tas hensyn til 
betydningen av tilfeldige svingninger.  

De siste 30 årene har alle grupper i landet fått bedre helse, men helsegevinsten har vært størst for gruppen 
med lang utdanning og høy inntekt. For eksempel har denne gruppen høyere forventet levealder enn de med 
kortere utdanning og lavere inntekt. Særlig de siste ti årene har helseforskjellene økt, det gjelder både fysisk 
og psykisk helse. Utjevning av sosiale helseforskjeller er en viktig målsetting i folkehelsearbeidet. Se egen 
tabell for forventet levealder i ulike utdanningsgrupper. 

Fra Folkehelseinstituttets Kommunehelsa statistikkbank  
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Figur 41: Kart: Forventet levealder for kvinner (venstre) og menn (høyre) etter kommune sammenliknet med 
landsgjennomsnittet. 2002-2016. Kilde: SSB 
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Diabetes type 2 

Figur 42 viser brukere av legemidler foreskrevet på resept til behandling av diabetes type 2 

i alderen 30 – 74 år for perioden 2014-2016 (årsgjennomsnitt) etter kommune sammenliknet 

med landet. Legemiddelbruk er ikke synonymt med forekomsten av en sykdom, og 

kartframstillingen indikerer kun utbredelsen av diabetes type 2. På landsbasis ble 37 per 

1000 innbyggere behandlet for diabetes type 2 årlig i perioden 2014 – 2016.  Kommuner 

med andel diabetes type 2-behandlede som på landsgjennomsnittet +/- standardavviket, 

regnes å være som landet og er markert gule. Grønne kommuner har andelsvis færre 

innbyggere som behandles for diabetes type 2, mens røde kommuner har flere.  

Mange av de sørlige og vestlige fjellkommunene og tilliggende kommunene har færre 

diabetesbehandlede enn landsgjennomsnittet.  

Det anslås at totalt 190 000 nordmenn har diagnostisert type 2-diabetes.  
Det er sosioøkonomiske og geografiske forskjeller i forekomst av diabetes type 2.  
 
Behandling av sykdommen varierer. Riktig kosthold, mosjon og vektreduksjon kan for noen normalisere 
blodsukkeret og holde sykdommen under kontroll. Rundt 70 % av pasientene må behandles med 
blodsukkersenkende legemidler. Bruk av legemidler til behandling av type 2-diabetes (ATC gruppe A10B) 
kan benyttes som en indikator på forekomsten av type 2-diabetes i befolkningen. En liten andel (< 10 %) av 
type 2-diabetes pasientene behandles kun med insulin (ATC gruppe A10A). Insulin i kombinasjon med 
andre blodsukkersenkende legemidler er mer vanlig, og disse pasientene vil være inkludert i tallene 
(A10B).  
 
Overvekt er en viktig risikofaktor for utvikling av type 2-diabetes og forekomst av type 2-diabetes kan derfor 
si noe om befolkningens kosthold og fysisk aktivitet. Røyking er også en risikofaktor for å utvikle diabetes.  
 
Om legemiddelbruk er en god indikator på sykdomsforekomst må vurderes i lys av lokal kunnskap om 
behandlingsmetoder og diagnostisering. 

Fra Folkehelseinstituttets Kommunehelsa statistikkbank  
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Figur 42: Kart: Diabetes type-2-behandlede etter kommuner sammenliknet med 
landsgjennomsnittet. Kilde: SSB 
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Hjerte- og karsykdom 

Kartet i Figur 43 viser dødsfall og/eller sykehusinnlagte personer med hjerte-/kardiagnose 

etter kommune sammenliknet med landsnivået i perioden 2014-16 (årsgjennomsnitt). 

Tallgrunnlaget er fra Hjerte- og karregisteret, og er hentet fra statistikkbanken 

Kommunehelsa (Folkehelseinstituttet). Gule kommuner har andel personer med hjerte-

/kardiagnose som landet, hvor landsnivået er definert som landsgjennomsnitt (17,9 per 

1000) +/- standardavviket. De røde kommunene har flere innbyggere med hjerte-

/kardiagnose enn 

landet, mens de 

grønne 

kommunene har 

færre.   

I fjellkommunene 

og tilliggende 

kommuner er det 

et rødt belte i sør, 

hvor det er flere 

med hjerte-

/kardiagnose enn 

for landet.  

  

Hjerte- og karsykdommer skyldes arvelige faktorer i samspill med faktorer som røyking, høyt blodtrykk, høyt 
kolesterolnivå og diabetes. Sammen med kreft er hjerte- og karsykdommer de hyppigste dødsårsakene her i 
landet når vi ser alle aldersgrupper under ett. Mange av hjerte- og kardødsfallene skjer i høy alder. I den 
delen av befolkningen som har lav utdannelse og/eller lav inntekt, er hjerte- og kardødeligheten samlet sett 
høyere enn blant dem som har høyskole- og universitetsutdannelse. 

Fra Folkehelseinstituttets Kommunehelsa statistikkbank  

 

 

Figur 43: Kart: Hjerte- og karsykdommer etter kommuner sammenliknet med 
landsgjennomsnittet. Kilde: SSB 
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Psykisk helse 

Figur 44 viser kart over andel brukere av primærhelsetjenesten (fastlege og legevakt) i 

aldersgruppen 0 - 44 år og 45 - 74 år med psykiske symptomer og lidelser i perioden 2011 - 

2016 etter kommune sammenliknet med landsgjennomsnittet. Tallene kan være påvirket av 

legenes diagnostiseringspraksis. Kommuner som er røde i kartet har flere brukere av 

primærhelsetjenesten med psykiske symptomer og lidelser sammenlignet med landet. De 

gule kommunene har brukere av primærhelsetjenesten med psykiske symptomer og 

lidelser som for landet (landsgjennomsnittet 100 +/-10 prosent), mens de grønne kommune 

viser færre brukere av primærhelsetjenesten med psykiske symptomer og lidelser enn 

landet sett under ett.  

For aldersgruppen 0 - 44 år (kartet til venstre) har de aller fleste fjellkommunene og 

tilliggende kommunene færre brukere av primærhelsetjenesten med psykiske symptomer 

og lidelser sammenliknet med landet. Kommuner som har flere brukere av 

primærhelsetjenesten med psykiske symptomer og lidelser,  

For aldersgruppen 45 – 74 år (kartet til høyre) har hovedtyngden av fjellkommunene og 

tilliggende kommuner andelsvis færre brukere av primærhelsetjenesten med psykiske 

symptomer og lidelser enn landsnivået.  

Arveligheten for psykiske plager, depresjon, angstlidelser og personlighetsforstyrrelser er forholdsvis 
moderat. Det betyr at miljøforhold samlet er noe viktigere enn gener for disse lidelsene. Stort sett er det 
enighet om at en trygg tilknytning til omsorgspersoner i barndommen har betydning for senere psykisk helse. 
Gjennom hele livet gir sosial isolasjon og ensomhet økt risiko, mens sosial støtte og nærhet til andre 
mennesker beskytter. Traumatiske opplevelser, som alvorlige ulykker eller vold mot en selv eller ens 
nærmeste, kan gi varige psykiske skader. Daglige og vedvarende belastninger er vel så viktige som 
traumatiske hendelser. Flere belastningsfaktorer som virker sammen over lang tid, gir høy risiko, 
tilsynelatende høyere enn summen av risiko knyttet til hver enkelt faktor. Tilsvarende kan beskyttelsesfaktorer 
som for eksempel nære og trygge forhold til andre mennesker, gi ekstra beskyttelse mot hendelser eller 
belastninger som ellers ville ha medført høy risiko. En god selvfølelse, og spesielt følelsen av å kunne mestre 
utfordringer og problemer, har stor betydning for god psykisk helse. 

Fra Folkehelseinstituttets Kommunehelsa statistikkbank  
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Figur 44: Kart: Brukere i primærhelsetjenesten med psykiske symptomer og lidelser etter kommuner 
sammenliknet med landsgjennomsnittet. Kilde: SSB 
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5.3 Trivsel 

Elevundersøkelsen måler årlig trivsel for 7. og 10. klassinger. Kartene i Figur 45 viser andel 

av elevene som svarte at de trives på skolen etter skolekommunene sammenlignet med 

landsgjennomsnittet for perioden 2011/2012 – 2016/2017. Kommuner markert med gult har 

elevandel som trives på skolen lik landet (100 +/- standardavvik), mens der færre og flere 

trives enn på landsnivå er markert med henholdsvis rødt og grønt. Hvis kommunen er grå 

i kartene betyr det at data mangler. 

For 7. klassinger i fjellkommunene og tilliggende kommuner viser kartet at elevene i 

hovedsak trives som på landsbasis. Ved sammenlikning av fjellkommuner inklusive 

tilliggende kommuner med landets kommuner for øvrig, ser vi at de fleste av kommunene 

hvor flere elever trives på skolen enn på landsgjennomsnittet befinner seg i fjellkommuner 

eller tilliggende kommuner. Kartet viser også at det er enkelte fjellkommuner og 

tilliggende kommuner hvor elever også trives dårligere enn på landsbasis. 

10. klassinger trives som landsgjennomsnittet i de fleste fjellkommuner og tilliggende 

kommuner. Også her er de fleste kommunene hvor elevene trives bedre enn på 

landsgjennomsnittet en fjellkommune eller tilliggende kommune. 

Økt trivsel er et sentralt mål for folkehelsearbeidet. For barn og unge er skolen en svært viktig sosial arena. 
Trivsel på skolen er en av en rekke faktorer som påvirker elevenes motivasjon for å lære, og dermed deres 
evne til å mestre de utfordringene skolehverdagen gir. Trivsel kan på lengre sikt ha betydning for frafallet 
blant elever i den videregående skolen, hvor hull i kunnskapsgrunnlaget fra ungdomsskolen er en viktig 
medvirkende årsak til frafall. Videre kan skoletrivsel knyttes til livstilfredshet, spesielt for jenter.  

Ulike trivselsskapende faktorer, som venner, gode lærere og faglig mestring virker positivt inn på den fysiske 
og psykiske helsen. Motsatt vil et belastende eller stressende skolemiljø øke risikoen for psykiske 
helseproblemer. Mobbing, faglige vansker, negative forhold til lærere og manglende støtte fra elever og 
voksne gir økt risiko for skolefravær og psykiske helseplager. Skolens generelle arbeid med læringsmiljøet er 
vesentlig for elevenes trivsel og psykiske helse.  

Det finnes ulike skoleprogrammer som har vist gode resultater, blant annet gjennom å øke elevenes 
kunnskap om psykisk helse, heve den sosiale mestringsfølelsen, styrke de sosiale ferdighetene og forebygge 
mobbing.  

Fra Folkehelseinstituttets Kommunehelsa statistikkbank  
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Figur 45: Kart: Trivsel på 7. og 10. trinn etter kommuner sammenliknet med landsgjennomsnittet. Kilde: 
SSB 
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6 FJELLPOLITIKK SOM DISTRIKTSPOLITIKK 

6.1 Norge – europeisk og innenlandsk perspektiv på fjellområder 

En ledende europeisk analyse (NORDREGIO 2004; EU Commission 2008) konkluderer med 

at 91,3 prosent av landarealet i Norge er fjellområder. Dette er resultat av en definisjon av 

fjell som omfatter krevende topografiske formasjoner uavhengig av høyde over havet. 

Dette er et nyttig komparativt perspektiv på Norge. I et europeisk perspektiv gir dette et 

høyst relevant bilde av norske rammebetingelser for utvikling. Samfunnsutvikling i Norge 

må håndtere en langt mer krevende topologi enn de fleste land i Europa. Det komparative 

perspektivet og de refererte utredningene vil derfor være sentrale i alle sammenhenger 

hvor fjellområder sammenliknes mellom land. Samtidig er det et behov for å tilpasse 

kriteriesettet til et innenriks formål. Da er det åpenbart lite nyttig å si at så godt som hele 

landet er et fjellområde. Det er derfor nødvendig å identifisere, kartfeste og karakterisere 

nyanser som er av innenriks betydning for å analysere hvordan fjellnaturen legger rammer 

for samfunnsutvikling.  

6.2 Distriktsindeksen 

Distriktsindeksen viser graden av distriktsutfordringer. Indeksen beregnes slik at 

kommunene får en verdi mellom 0 og 100. Kommuner med de laveste verdiene har de 

største distriktsutfordringene, mens kommuner med høye verdier har de minste 

distriktsutfordringene. Kommunene fordeler seg på distriktsindeksen med verdier fra i 

prinsippet 0 til 100.  

Indeksen brukes som hjelpemiddel til å avgrense sentrale virkemidler som de geografiske 

virkeområdene for distriktsrettet investeringsstøtte og ordningen med differensiert 

arbeidsgiveravgift. Indeksen er i tillegg et hjelpemiddel i fordelingen av distriktstilskudd i 

inntektssystemet for kommunene, og av midler til fylkeskommunene innenfor distrikts- og 

regionalpolitikken. 

Indeksen er for tiden under revisjon, men det foreligger et høringsutkast og et sett høringer 

som nå er til behandling. I den reviderte indeksen måles distriktsutfordringene med to 

typer indikatorer:  
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 Geografiske ulemper, dvs. kommuner som har lite befolknings- og 

markedsgrunnlag og lang reiseavstand til andre eller større sentra. Her brukes en 

ny sentralitetsindeks fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Denne måler sentralitet som 

en funksjon av tilgjengelighet til arbeidsplasser og tjenester fra der folk bor. Denne 

indikatoren vektes 60 prosent. 

 Samfunnsutfordringer som følger av geografiulempene. Kommuner med lav 

sentralitet vil ha svakere utvikling knyttet til befolkning og økonomisk aktivitet. 

Men graden av slike utfordringer vil variere, en variasjon som søkes fanget opp i to 

indikatorer som hver teller 20 prosent i disktriktsindeksen: 

 befolkningsutvikling siste ti år 

 sysselsettingsveksten siste ti år 

Påfølgende figur viser hvor sto andel av kommunene i hver av gruppene: 

 Fjellkommune  

 Tilliggende Fjellkommune 

 Andre kommuner i Sør-Norge (Til og med Trøndelag) 

 Kommuner i Nord-Norge 

som faller innenfor 10-stegsintervall for forslag til ny distriktsindeks. 

 

Figur 46 Andel av kommunene i fire grupperinger som faller innenfor et av ti intervall i verdi for 
distriktsindeksen. 

 

Indeksprofilen til de fire gruppene viser klare tendenser. Utvalget kommuner i Nord-

Norge er mest forskjøvet mot venstre – og derfor med flest kommuner med lav 

distriktsindeks. Fjellkommuner og i noe mindre grad Tilliggende fjellkommuner har også 

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0 %

35,0 %

40,0 %

45,0 %

0-9 10 - 1920 - 2930 - 39 40 -49 50 - 5960 - 6970 - 7980 - 8990 - 99

A
n

d
el

 a
v 

ko
m

m
u

n
en

e 
i h

ve
r 

gr
u

p
p

e

Verdi for distriktsindeks i 10 trinn fra 0 til 100  

Andre kommuner Sør-Norge Kommune Nord-Norge

Fjellkommune Tilliggende fjellkommune



Fjellindeksen 2018.   ØF-rapport 05/2018 

 

77 

 

en klar venstreforskyvning i figuren.. Det viser at Fjellkommunene som gruppe har en klar 

hovedtyngde i andel av kommuner med lav distriktsindeks: 91 prosent av Fjellkommunene 

har en indeks lavere enn 50, mens kun 31 prosent av kommuner utenfor Fjellområdet i Sør-

Norge har det. 

6.3 Fjellområdet som utviklingsramme 

Det foregående viser at Fjellkommuner som territoriell avgrensing viser en systematisk 

forskyvning mot lave distriktsindekser. Dette er for så vidt ikke overraskende. 

Distriktsindeksen er satt sammen av flere indikatorer hvor nettopp geografi, befolkning og 

arbeidsmarked vekter for hele indeksen. Avstand er her en sentral felles faktor. Og det er 

nettopp avstand til de store befolkningspotensialene og de konsekvenser det gjerne har for 

arbeidsmarkedet som preger Fjellområdet – gjennomgangen i de foregående deler av 

analysen viser nettopp det. 

Fjellindeksen avspeiler dette bildet, utdyper det og viser variasjon innad i Fjellområdet og 

mellom Fjellområdet og områdene utenfor. For så vidt er det rimelig å konkludere med at 

de samfunnsmessig og utviklingsmessige forholdene som allerede er fanget opp i en 

indeks som distriktsindeksen, her bekreftes og avspeiles igjen. En Fjellområde-analyse som 

foreligger her viser sammenfall mellom å være Fjellkommune og i noen grad Tilliggende 

fjellkommune og ha de mest utpregede distriktsutfordringene. 

Man kan derfor med en nullhypotese og en alternativhypotese spørre om det å være 

fjellsamfunn gir en egen utviklingsramme som distriktspolitikken må svare til. 

Nullhypotesen er at det ikke er tilfelle, alternativhypotesen at det er tilfelle:  

 Nullhypotese: Fjellområdetopografi som sådan spiller ikke noen hemmende rolle 

som ramme for samfunnsutvikling.  

o Er det slik vil man, andre ting like, forvente å finne kommuner i fjellområder 

fordelt over hele utviklingsskalaen på linje med et landsgjennomsnitt.  

 Alternativhypotese: Fjellområdetopografi som sådan er en faktor som legger 

føringer for utviklingsbanen til kommuner med betydelig innslag av denne type 

topografi.  

o Er det slik vil man forvente å finne at kommuner med betydelig innslag av 

Fjellområdet er systematisk forskjøvet mot deler av en utviklingsskala i forhold 

til kommuner som ikke har slike topografiske trekk. 

Vi konstaterer at det er et sammenfall mellom identifisering og karakterisering av 

kommuner med særlige distriktsutfordringer etter distriktsindeks – en indeks som jo ikke 

behandler fjell og territorier som sådan - og identifiseringen av Fjellområdet, 

Fjellkommuner og Tilliggende fjellkommuner som alene tar utgangspunkt i topografi og er 

territorielt orientert.  
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Slik sett fungerer distriktsindeks som en hypotesetester. Den gir styrke til en hypotese om 

at utviklingsutfordringene i Fjellområdet er, ikke nødvendigvis kun, men er knyttet til 

betingelser i Fjellområdetopologien som sådan: Fjellområdet har naturgitte ulemper fordi 

topologien begrenser muligheter for landbruk og vanskeliggjør transport og 

infrastrukturutvikling, næringsvirksomhet etc.  

Vi konkluderer derfor med at det er belegg for å avvise nullhypotesen. Det er derfor belegg 

for å tillegge alternativhypotesen vekt. Det betyr ikke at alternativhypotesen er sann, bare 

at det materialet som foreligger her gir grunnlag for å tillegge den vekt. 

Alternativhypotesen bør ikke forsås strengt deterministisk – det er ikke slik at fjelltopologi 

med nødvendighet fører til vanskeligheter som ikke kan korrigeres for. Det kan belegges 

ved å vise til Norges situasjon i et europeisk komparativt perspektiv og EU-analysen det er 

henvist til innledningsvis at 91,3 prosent av landarealet karakteriseres som fjellområder, 

men det er ikke belegg for å hevde at Norge komparativt sett og av den grunn har en lite 

gunstig utviklingssituasjon. En politikk for utvikling kan åpenbart korrigere for de 

vanskeligheter som topografien byr på. Belegg for alternativhypotesen reiser derfor 

spørsmålet om det i et innenlandsk perspektiv er behov for en dedikert og / eller bedre 

fjellpolitikk for å adressere vanskelighetene topologien skaper?     

6.4 Behov for fjellområdepolitikk? 

Vi avslutter derfor drøftingen med å konkludere følgende: 

 Dersom det er belegg for alternativhypotesen, fanges dette tilstrekkelig godt opp i 

den informasjonsinnhentingen som er bakgrunnen for gjeldende distrikts- og 

sektorpolitiske virkemidler? Er kommunene i Fjellområdet plassert korrekt i det 

distriktspolitiske bildet gitt de vanskeligheter og muligheter de har? 

 Dersom det er belegg for alternativhypotesen og gjeldende distrikts- og 

sektorpolitiske virkemidler for så vidt allerede omfatter Fjellkommuner, kan 

distrikts- og sektorpolitiske virkemidler allikevel bli mer treffsikre, bedre lokalt og 

regionalt tilpasset, om de videreutvikles med en territoriell dimensjon som en 

fjellpolitikk innenfor distriktspolitikken ville være? 

Til det første spørsmålet: Gitt analysene i det foregående, inklusive den foregående 

drøftingen, mener vi at distriktsindeksen som et kondensat av en distriktssituasjon, fanger 

opp kommuner i Fjellområdet på en rimelig måte. Dette understøttes også av de 

samfunnsmessige analysene som er gjort i det foregående. Svaret her er dermed ja. 

Som et aggregat av en rekke forskjellige underliggende faktorer, kan man allikevel ikke 

uten videre slutte fra indekstallet tilbake til hva problemet mer spesifikt består i. Her kan 

de samfunnsmessige analysene gi noen svar. 
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Et ja til første spørsmål foran betyr ikke at kommuner i Fjellområdet har de samme 

utfordringer som andre perifert beliggende kommuner. Her er det mindre åpenbart hva 

som er en rimelig konklusjon. Sammenfall mellom distriktsindeksen på den ene siden og 

avgrensingen av Fjellområdet på rent topografiske kriterier på den andre siden  

viser at fjelltopografi er en fellesnevner for en stor undergruppe av kommuner med lav 

distriktsindeks og dermed krevende utviklingsbetingelser. Vi mener det er rimelig å 

konkludere med at utviklingsutfordringer for kommuner Fjellområdet preges nettopp av 

de ressursmessige forutsetninger og den lokaliseringsmessige situasjon som nettopp 

fjelltopografien gir. Disse kan avvike fra det kommuner utenfor Fjellområdet har. For 

eksempel vil kommuner langs kysten i Sør-Norge ha en annen forutsetning for 

næringsutvikling, for utvikling av transportløsninger og dermed tilgang til ressurser med 

mer. Det gjør det rimelig å vurdere behovet for å lage en egen fjellpolitikk innenfor 

distriktspolitikken for bedre å adressere problemer og muligheter som fjelltopografien 

stiller kommuner overfor.  

Dette er et viktig spørsmål fordi flere regjeringer etter tur har varslet at det skal legges mer 

vekt på en lokal og regional tilpasning av sin utviklingspolitikk:  

”Skape samarbeid mellom lokale, regionale og statlege styresmakter for å bygge opp under ei 

heilskapeleg utvikling i fjellområda. 

Legge til rette for ein lokalt og regionalt tilpassa politikk for å kunne utnytte fortrinn og 

moglegheiter i fjellområda.” (KRD 2010) 

Vi har tidligere pekt på at vernepolitikken etter naturmangfoldsloven de facto er av de mest 

sentrale fjellpolitiske regimene i dag. Målsetning om å skape samarbeid mellom lokale, 

regionale og statlige styresmakter vil være av særlig betydning her for å få til en vellykket 

blanding av proaktive og bærekraftige utviklingsstrategier. Sentrale elementer i et slikt 

politikkfokus vil videre være transportløsninger for å bedre tilgjengelighet til tilbud og 

markeder og forsterket og tilpasset og bærekraftig bruk av ressurser i fjellområdene. Det er 

i denne sammenheng viktig med en aktiv politisk og virkemiddelmessig holdning til 

hvordan den økende rekreative bruken av fjellområder kan bidra til lokal utvikling, og 

også forstås som en type lokal utvikling. Fjellfokus kan dermed nettopp gi en bedre 

tilpasset distriktspolitikk. 
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VEDLEGG – TABELLER MED VERDIER FOR FJELLKOMMUNER 

OG TILLIGGENDE FJELLKOMMUNER. 
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Sysselsetting - enkeltkommuner 

Vedlegg tabell 3: Sysselsetting – arbeidssted, bosted og nettoinnpendling i fjellkommuner og tilliggende fjellkommuner. 

 

    Sysselsatte 2008 Sysselsatte 2017 

Kommune Type kommune Arbeidssted Bosted 

Netto- 
inn- 

pendling Egendekningsandel Arbeidssted Bosted 
Nettoinn- 
pendling Egendeknings-andel 

0412 Ringsaker Tilliggende fjellkommune 13958 16416 -2458 85 % 14440 16822 -2382 86 % 

0428 Trysil Tilliggende fjellkommune 2943 3258 -315 90 % 2842 3047 -205 93 % 

0429 Åmot Tilliggende fjellkommune 1734 2010 -276 86 % 1837 2088 -251 88 % 

0430 Stor-Elvdal Fjellkommune 1124 1300 -176 86 % 964 1068 -104 90 % 

0432 Rendalen Fjellkommune 811 1034 -223 78 % 624 814 -190 77 % 

0434 Engerdal Fjellkommune 635 737 -102 86 % 515 599 -84 86 % 

0436 Tolga Fjellkommune 611 892 -281 68 % 627 777 -150 81 % 

0437 Tynset Fjellkommune 3343 2930 413 114 % 3151 2894 257 109 % 

0438 Alvdal Fjellkommune 1174 1311 -137 90 % 1353 1276 77 106 % 

0439 Folldal Fjellkommune 705 903 -198 78 % 607 769 -162 79 % 

0441 Os (Hedm.) Fjellkommune 776 1081 -305 72 % 732 1039 -307 70 % 

0501 Lillehammer Tilliggende fjellkommune 16024 13680 2344 117 % 16767 14210 2557 118 % 

0511 Dovre Fjellkommune 1426 1470 -44 97 % 1223 1219 4 100 % 

0512 Lesja Fjellkommune 945 1192 -247 79 % 812 1016 -204 80 % 

0513 Skjåk Fjellkommune 1066 1222 -156 87 % 983 1078 -95 91 % 

0514 Lom Fjellkommune 1214 1314 -100 92 % 1103 1200 -97 92 % 

0515 Vågå Fjellkommune 1551 1912 -361 81 % 1495 1799 -304 83 % 

0516 Nord-Fron Fjellkommune 2776 3056 -280 91 % 2425 2722 -297 89 % 

0517 Sel Fjellkommune 3053 3000 53 102 % 2980 2740 240 109 % 

0519 Sør-Fron Fjellkommune 1146 1640 -494 70 % 1106 1533 -427 72 % 
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    Sysselsatte 2008 Sysselsatte 2017 

Kommune Type kommune Arbeidssted Bosted 

Netto- 
inn- 

pendling Egendekningsandel Arbeidssted Bosted 
Nettoinn- 
pendling Egendeknings-andel 

0520 Ringebu Fjellkommune 2423 2365 58 102 % 2136 2185 -49 98 % 

0521 Øyer Fjellkommune 1990 2667 -677 75 % 1784 2633 -849 68 % 

0522 Gausdal Fjellkommune 2405 3245 -840 74 % 2280 3214 -934 71 % 

0538 Nordre Land Tilliggende fjellkommune 2931 3306 -375 89 % 2936 3206 -270 92 % 

0540 Sør-Aurdal Fjellkommune 1376 1614 -238 85 % 1280 1477 -197 87 % 

0541 Etnedal Fjellkommune 555 672 -117 83 % 513 650 -137 79 % 

0542 Nord-Aurdal Fjellkommune 4130 3556 574 116 % 4062 3346 716 121 % 

0543 Vestre Slidre Fjellkommune 962 1201 -239 80 % 873 1119 -246 78 % 

0544 Øystre Slidre Fjellkommune 1404 1818 -414 77 % 1372 1771 -399 77 % 

0545 Vang Fjellkommune 749 872 -123 86 % 742 848 -106 88 % 

0605 Ringerike Tilliggende fjellkommune 14528 15009 -481 97 % 14031 14686 -655 96 % 

0615 Flå Fjellkommune 405 514 -109 79 % 464 542 -78 86 % 

0616 Nes (Busk.) Fjellkommune 1575 1923 -348 82 % 1411 1743 -332 81 % 

0617 Gol Fjellkommune 2927 2557 370 114 % 2921 2425 496 120 % 

0618 Hemsedal Fjellkommune 1080 1171 -91 92 % 1066 1310 -244 81 % 

0619 Ål Fjellkommune 2417 2547 -130 95 % 2420 2413 7 100 % 

0620 Hol Fjellkommune 2474 2578 -104 96 % 2252 2451 -199 92 % 

0621 Sigdal Tilliggende fjellkommune 1575 1978 -403 80 % 1546 1851 -305 84 % 

0622 Krødsherad Tilliggende fjellkommune 1004 1163 -159 86 % 1071 1152 -81 93 % 

0631 Flesberg Tilliggende fjellkommune 854 1401 -547 61 % 818 1374 -556 60 % 

0632 Rollag Fjellkommune 670 765 -95 88 % 661 722 -61 92 % 

0633 Nore og Uvdal Fjellkommune 1297 1372 -75 95 % 1284 1358 -74 95 % 

0807 Notodden Tilliggende fjellkommune 5606 6040 -434 93 % 5255 5737 -482 92 % 

0821 Bø (Telem.) Tilliggende fjellkommune 2582 2750 -168 94 % 2888 2962 -74 98 % 
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    Sysselsatte 2008 Sysselsatte 2017 

Kommune Type kommune Arbeidssted Bosted 

Netto- 
inn- 

pendling Egendekningsandel Arbeidssted Bosted 
Nettoinn- 
pendling Egendeknings-andel 

0826 Tinn Fjellkommune 2929 3068 -139 95 % 2682 2841 -159 94 % 

0827 Hjartdal Fjellkommune 603 856 -253 70 % 675 758 -83 89 % 

0828 Seljord Fjellkommune 1615 1574 41 103 % 1475 1446 29 102 % 

0829 Kviteseid Tilliggende fjellkommune 1127 1378 -251 82 % 1085 1229 -144 88 % 

0830 Nissedal Tilliggende fjellkommune 603 752 -149 80 % 676 746 -70 91 % 

0831 Fyresdal Fjellkommune 596 714 -118 83 % 509 644 -135 79 % 

0833 Tokke Fjellkommune 1052 1254 -202 84 % 941 1111 -170 85 % 

0834 Vinje Fjellkommune 1709 2064 -355 83 % 1791 1989 -198 90 % 

0938 Bygland Fjellkommune 565 651 -86 87 % 494 564 -70 88 % 

0940 Valle Fjellkommune 642 699 -57 92 % 568 604 -36 94 % 

0941 Bykle Fjellkommune 579 593 -14 98 % 715 574 141 125 % 

1026 Åseral Tilliggende fjellkommune 580 481 99 121 % 581 493 88 118 % 

1037 Kvinesdal Tilliggende fjellkommune 2507 2846 -339 88 % 2229 2869 -640 78 % 

1046 Sirdal Fjellkommune 1024 972 52 105 % 1067 969 98 110 % 

1114 Bjerkreim Tilliggende fjellkommune 1162 1493 -331 78 % 1116 1511 -395 74 % 

1122 Gjesdal Tilliggende fjellkommune 3278 5749 -2471 57 % 3969 6247 -2278 64 % 

1129 Forsand Fjellkommune 526 596 -70 88 % 568 593 -25 96 % 

1133 Hjelmeland Tilliggende fjellkommune 1460 1517 -57 96 % 1288 1354 -66 95 % 

1134 Suldal Fjellkommune 1968 2115 -147 93 % 1997 1990 7 100 % 

1135 Sauda Fjellkommune 2134 2434 -300 88 % 1945 2225 -280 87 % 

1211 Etne Tilliggende fjellkommune 1651 2149 -498 77 % 1638 2029 -391 81 % 

1224 Kvinnherad Tilliggende fjellkommune 6084 6770 -686 90 % 5415 6229 -814 87 % 

1227 Jondal Fjellkommune 455 506 -51 90 % 400 525 -125 76 % 

1228 Odda Fjellkommune 3740 3577 163 105 % 3508 3353 155 105 % 
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    Sysselsatte 2008 Sysselsatte 2017 

Kommune Type kommune Arbeidssted Bosted 

Netto- 
inn- 

pendling Egendekningsandel Arbeidssted Bosted 
Nettoinn- 
pendling Egendeknings-andel 

1231 Ullensvang Fjellkommune 1393 1838 -445 76 % 1234 1662 -428 74 % 

1232 Eidfjord Fjellkommune 421 528 -107 80 % 396 522 -126 76 % 

1233 Ulvik Fjellkommune 473 552 -79 86 % 411 535 -124 77 % 

1234 Granvin Tilliggende fjellkommune 354 512 -158 69 % 307 472 -165 65 % 

1235 Voss Fjellkommune 6467 7192 -725 90 % 7133 7417 -284 96 % 

1238 Kvam Tilliggende fjellkommune 4036 4398 -362 92 % 3692 4140 -448 89 % 

1242 Samnanger Tilliggende fjellkommune 580 1222 -642 47 % 570 1169 -599 49 % 

1251 Vaksdal Fjellkommune 1509 1944 -435 78 % 1246 1849 -603 67 % 

1252 Modalen Fjellkommune 213 184 29 116 % 213 181 32 118 % 

1416 Høyanger Tilliggende fjellkommune 2101 2214 -113 95 % 1668 1943 -275 86 % 

1417 Vik Fjellkommune 1310 1465 -155 89 % 1252 1361 -109 92 % 

1418 Balestrand Fjellkommune 590 703 -113 84 % 518 652 -134 79 % 

1419 Leikanger Fjellkommune 1364 1202 162 113 % 1693 1180 513 143 % 

1420 Sogndal Fjellkommune 3948 3867 81 102 % 4639 4343 296 107 % 

1421 Aurland Fjellkommune 839 931 -92 90 % 909 957 -48 95 % 

1422 Lærdal Fjellkommune 1215 1177 38 103 % 1014 1098 -84 92 % 

1424 Årdal Fjellkommune 3002 2927 75 103 % 2592 2534 58 102 % 

1426 Luster Fjellkommune 1992 2593 -601 77 % 2044 2626 -582 78 % 

1430 Gaular Tilliggende fjellkommune 1061 1518 -457 70 % 1015 1548 -533 66 % 

1431 Jølster Fjellkommune 979 1623 -644 60 % 1007 1608 -601 63 % 

1432 Førde Tilliggende fjellkommune 8795 6836 1959 129 % 9434 7150 2284 132 % 

1443 Eid Tilliggende fjellkommune 2908 3181 -273 91 % 2949 3150 -201 94 % 

1444 Hornindal Tilliggende fjellkommune 472 669 -197 71 % 433 623 -190 70 % 

1445 Gloppen Tilliggende fjellkommune 2723 3041 -318 90 % 2823 2999 -176 94 % 
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    Sysselsatte 2008 Sysselsatte 2017 

Kommune Type kommune Arbeidssted Bosted 

Netto- 
inn- 

pendling Egendekningsandel Arbeidssted Bosted 
Nettoinn- 
pendling Egendeknings-andel 

1449 Stryn Fjellkommune 3718 3770 -52 99 % 3757 3802 -45 99 % 

1520 Ørsta Tilliggende fjellkommune 4633 5316 -683 87 % 4622 5423 -801 85 % 

1524 Norddal Fjellkommune 855 922 -67 93 % 778 834 -56 93 % 

1525 Stranda Fjellkommune 2447 2479 -32 99 % 2497 2434 63 103 % 

1526 Stordal Tilliggende fjellkommune 612 537 75 114 % 462 497 -35 93 % 

1528 Sykkylven Tilliggende fjellkommune 4057 4259 -202 95 % 3617 3903 -286 93 % 

1539 Rauma Fjellkommune 3720 4003 -283 93 % 3367 3657 -290 92 % 

1543 Nesset Fjellkommune 1165 1576 -411 74 % 870 1433 -563 61 % 

1563 Sunndal Fjellkommune 3996 3713 283 108 % 3794 3425 369 111 % 

1566 Surnadal Tilliggende fjellkommune 2927 3111 -184 94 % 2953 2995 -42 99 % 

1567 Rindal Tilliggende fjellkommune 846 1016 -170 83 % 871 1006 -135 87 % 

1634 Oppdal Fjellkommune 3379 3617 -238 93 % 3213 3456 -243 93 % 

1635 Rennebu Fjellkommune 1159 1363 -204 85 % 1025 1228 -203 83 % 

1640 Røros Fjellkommune 3457 3043 414 114 % 3303 2930 373 113 % 

1644 Holtålen Fjellkommune 700 1066 -366 66 % 581 958 -377 61 % 

1648 Midtre Gauldal Tilliggende fjellkommune 2710 3197 -487 85 % 3091 3283 -192 94 % 

1664 Selbu Tilliggende fjellkommune 1777 2133 -356 83 % 1573 2047 -474 77 % 

1665 Tydal Fjellkommune 401 467 -66 86 % 354 443 -89 80 % 

1711 Meråker Fjellkommune 1009 1198 -189 84 % 966 1109 -143 87 % 

1738 Lierne Fjellkommune 676 790 -114 86 % 613 691 -78 89 % 

1739 Raarvihke - Røyrvik Fjellkommune 228 274 -46 83 % 187 238 -51 79 % 
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Skift-Andel-analyser 

Forklaring av tabeller:  

A: Faktisk sysselsettingsendring viser den faktiske veksten i antall sysselsatte i perioden. 

  

B: Forventet endring ut fra nasjonalt gjennomsnitt viser hva sysselsettingsveksten ville vært om regionen hadde hatt samme vekstrate som den 

gjennomsnittlige nasjonale vekstraten, summert over alle næringer.   

C: Forventet endring korrigert for kommunens næringssammensetning er den veksten kommunen ville hatt om alle næringer i kommunen hadde 

fulgt den nasjonale vekstraten for de samme næringene. 

D: Avvik fra forventet nasjonal vekst viser avviket mellom den faktiske veksten i kommunen i perioden og den veksten kommunen ville hatt om den 

hadde fulgt gjennomsnittlig nasjonal vekst. Gjennom skift‐andelsanalysen splittes dette avviket i to komponenter; en strukturkomponent og en 

konkurransekomponent. 

E: Strukturkomponenten er den delen av det regionale avviket som kan forklares med regionens næringsstruktur. Har regionen stort innslag av 

næringer som er i nasjonal tilbakegang, vil denne komponenten være negativ. 

F: Konkurransekomponenten er et uttrykk for hvor stor del av det regionale avviket som kan tilskrives regionenes gevinst/tap av markedsandeler 

(skift), sett i forhold til de nasjonale vekstratene, og korrigert for den næringsstrukturen regionen har. 
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Vedlegg tabell 4: Resultater for skift-andelsanalyser for de enkelte fjellkommunene for perioden 2008 - 2014. 

 
    A   B C D E F 

Fjellkommuner Sysselsatte 2014 

Faktisk sysselsettings-
endring  

2008-2014 

Endring 
2008-2014.  

Prosent 

Forventet endring ut 
fra nasjonalt 

gjennomsnitt 

Forventet endring korrigert 
for regionens nærings-

sammensetning 

Avvik fra 
forventet 

nasjonal vekst 
(A-B) 

Struktur-
komponent (C-B) 

Konkurranse-
komponent (A-C) 

Norge 2650047 125042 5,0 % 125042         

0430 Stor-Elvdal 1038 -86 -7,7 % 51 27 -137 -24 -113 

0432 Rendalen 696 -115 -14,2 % 34 15 -149 -20 -130 

0434 Engerdal 534 -101 -15,9 % 26 25 -127 -1 -126 

0436 Tolga 648 37 6,1 % 32 -1 5 -34 38 

0437 Tynset 3256 -87 -2,6 % 161 109 -248 -52 -196 

0438 Alvdal 1227 53 4,5 % 61 -1 -8 -62 54 

0439 Folldal 674 -31 -4,4 % 33 15 -64 -19 -46 

0441 Os (Hedm.) 757 -19 -2,4 % 37 3 -56 -34 -22 

0511 Dovre 1363 -63 -4,4 % 67 47 -130 -20 -110 

0512 Lesja 879 -66 -7,0 % 44 -1 -110 -44 -65 

0513 Skjåk 1082 16 1,5 % 54 9 -38 -45 7 

0514 Lom 1195 -19 -1,6 % 59 19 -78 -40 -38 

0515 Vågå 1539 -12 -0,8 % 76 62 -88 -14 -74 

0516 Nord-Fron 2698 -78 -2,8 % 134 109 -212 -24 -187 

0517 Sel 2968 -85 -2,8 % 147 68 -232 -79 -153 

0519 Sør-Fron 1125 -21 -1,8 % 56 43 -77 -13 -64 

0520 Ringebu 2232 -191 -7,9 % 111 45 -302 -66 -236 

0521 Øyer 1728 -262 -13,2 % 86 104 -348 19 -366 

0522 Gausdal 2400 -5 -0,2 % 119 43 -124 -76 -48 

0540 Sør-Aurdal 1294 -82 -6,0 % 64 37 -146 -27 -119 

0541 Etnedal 506 -49 -8,8 % 25 10 -74 -15 -59 
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    A   B C D E F 

Fjellkommuner Sysselsatte 2014 

Faktisk sysselsettings-
endring  

2008-2014 

Endring 
2008-2014.  

Prosent 

Forventet endring ut 
fra nasjonalt 

gjennomsnitt 

Forventet endring korrigert 
for regionens nærings-

sammensetning 

Avvik fra 
forventet 

nasjonal vekst 
(A-B) 

Struktur-
komponent (C-B) 

Konkurranse-
komponent (A-C) 

0542 Nord-Aurdal 3972 -158 -3,8 % 197 161 -355 -36 -319 

0543 Vestre Slidre 972 10 1,0 % 48 16 -38 -32 -6 

0544 Øystre Slidre 1373 -31 -2,2 % 68 81 -99 13 -112 

0545 Vang 760 11 1,5 % 38 19 -27 -18 -8 

0615 Flå 457 52 12,8 % 23 9 29 -13 43 

0616 Nes (Busk.) 1396 -179 -11,4 % 69 51 -248 -19 -230 

0617 Gol 2902 -25 -0,9 % 144 125 -169 -19 -150 

0618 Hemsedal 1109 29 2,7 % 55 50 -26 -5 -21 

0619 Ål 2479 62 2,6 % 123 127 -61 5 -65 

0620 Hol 2246 -228 -9,2 % 111 152 -339 41 -380 

0632 Rollag 631 -39 -5,8 % 31 14 -70 -17 -53 

0633 Nore og Uvdal 1317 20 1,5 % 65 53 -45 -12 -33 

0826 Tinn 2877 -52 -1,8 % 142 132 -194 -10 -184 

0827 Hjartdal 587 -16 -2,7 % 29 19 -45 -11 -35 

0828 Seljord 1598 -17 -1,1 % 79 65 -96 -15 -82 

0831 Fyresdal 531 -65 -10,9 % 26 17 -91 -10 -82 

0833 Tokke 1028 -24 -2,3 % 51 58 -75 7 -82 

0834 Vinje 1703 -6 -0,4 % 84 89 -90 5 -95 

0938 Bygland 508 -57 -10,1 % 25 20 -82 -5 -77 

0940 Valle 621 -21 -3,3 % 31 34 -52 3 -55 

0941 Bykle 590 11 1,9 % 29 43 -18 14 -32 

1046 Sirdal 1066 42 4,1 % 53 68 -11 15 -26 

1129 Forsand 583 57 10,8 % 29 31 28 2 26 

1134 Suldal 2184 216 11,0 % 108 125 108 17 91 
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    A   B C D E F 

Fjellkommuner Sysselsatte 2014 

Faktisk sysselsettings-
endring  

2008-2014 

Endring 
2008-2014.  

Prosent 

Forventet endring ut 
fra nasjonalt 

gjennomsnitt 

Forventet endring korrigert 
for regionens nærings-

sammensetning 

Avvik fra 
forventet 

nasjonal vekst 
(A-B) 

Struktur-
komponent (C-B) 

Konkurranse-
komponent (A-C) 

1135 Sauda 2074 -60 -2,8 % 103 77 -163 -25 -137 

1227 Jondal 386 -69 -15,2 % 19 20 -88 0 -89 

1228 Odda 3538 -202 -5,4 % 175 116 -377 -59 -318 

1231 Ullensvang 1297 -96 -6,9 % 64 49 -160 -15 -145 

1232 Eidfjord 437 16 3,8 % 22 33 -6 11 -17 

1233 Ulvik 462 -11 -2,3 % 23 23 -34 0 -34 

1235 Voss 7169 702 10,9 % 355 267 347 -88 435 

1251 Vaksdal 1340 -169 -11,2 % 66 41 -235 -25 -210 

1252 Modalen 231 18 8,5 % 11 19 7 8 -1 

1417 Vik 1258 -52 -4,0 % 62 22 -114 -40 -74 

1418 Balestrand 574 -16 -2,7 % 28 31 -44 3 -47 

1419 Leikanger 1664 300 22,0 % 82 137 218 55 163 

1420 Sogndal 4555 607 15,4 % 226 165 381 -61 442 

1421 Aurland 898 59 7,0 % 44 48 15 4 11 

1422 Lærdal 1085 -130 -10,7 % 54 73 -184 20 -203 

1424 Årdal 2615 -387 -12,9 % 129 -7 -516 -137 -380 

1426 Luster 2064 72 3,6 % 102 51 -30 -51 21 

1431 Jølster 1011 32 3,3 % 50 28 -18 -22 4 

1449 Stryn 3839 121 3,3 % 190 22 -69 -168 99 

1524 Norddal 851 -4 -0,5 % 42 23 -46 -20 -27 

1525 Stranda 2434 -13 -0,5 % 121 18 -134 -102 -31 

1539 Rauma 3568 -152 -4,1 % 177 47 -329 -130 -199 

1543 Nesset 908 -257 -22,1 % 45 -8 -302 -53 -249 

1563 Sunndal 3641 -355 -8,9 % 180 17 -535 -163 -372 
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    A   B C D E F 

Fjellkommuner Sysselsatte 2014 

Faktisk sysselsettings-
endring  

2008-2014 

Endring 
2008-2014.  

Prosent 

Forventet endring ut 
fra nasjonalt 

gjennomsnitt 

Forventet endring korrigert 
for regionens nærings-

sammensetning 

Avvik fra 
forventet 

nasjonal vekst 
(A-B) 

Struktur-
komponent (C-B) 

Konkurranse-
komponent (A-C) 

1634 Oppdal 3256 -123 -3,6 % 161 100 -284 -61 -223 

1635 Rennebu 1130 -29 -2,5 % 56 1 -85 -55 -30 

1640 Røros 3333 -124 -3,6 % 165 77 -289 -89 -201 

1644 Holtålen 622 -78 -11,1 % 31 14 -109 -16 -92 

1665 Tydal 388 -13 -3,2 % 19 15 -32 -4 -28 

1711 Meråker 940 -69 -6,8 % 47 44 -116 -3 -113 

1738 Lierne 639 -37 -5,5 % 32 14 -69 -18 -51 

1739 Røyrvik 207 -21 -9,2 % 10 8 -31 -2 -29 
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Vedlegg tabell 5: Resultater for skift-andelsanalyser for de enkelte tilliggende fjellkommunene for perioden 2008 - 2014 

 
    A   B C D E F 

Tilliggende  
fjellkommuner Sysselsatte 2014 

Faktisk 
sysselsettings-

endring  
2008-2014 

Endring 
2008-2014.  

Prosent 
Forventet endring ut fra 
nasjonalt gjennomsnitt 

Forventet endring korrigert for 
regionens nærings-

sammensetning 
Avvik fra forventet 

nasjonal vekst (A-B) 

Struktur-
komponent (C-

B) 
Konkurranse-

komponent (A-C) 

Norge 2650047 125042 5,0 % 125042         

0412 Ringsaker 14651 693 5,0 % 726 291 -33 -435 402 

0428 Trysil 2746 -197 -6,7 % 136 126 -333 -10 -323 

0429 Åmot 1908 174 10,0 % 94 115 80 21 59 

0501 Lillehammer 16399 375 2,3 % 812 1021 -437 209 -646 

0538 Nordre Land 2950 19 0,6 % 146 56 -127 -90 -37 

0605 Ringerike 13784 -744 -5,1 % 683 579 -1427 -104 -1323 

0621 Sigdal 1564 -11 -0,7 % 77 16 -88 -62 -27 

0622 Krødsherad 1119 115 11,5 % 55 29 60 -27 86 

0631 Flesberg 789 -65 -7,6 % 39 32 -104 -7 -97 

0807 Notodden 5404 -202 -3,6 % 268 280 -470 13 -482 

0821 Bø (Telemark) 2768 186 7,2 % 137 112 49 -25 74 

0829 Kviteseid 1196 69 6,1 % 59 49 10 -10 20 

0830 Nissedal 651 48 8,0 % 32 30 16 -2 18 

1026 Åseral 605 25 4,3 % 30 12 -5 -18 13 

1037 Kvinesdal 2337 -170 -6,8 % 116 51 -286 -65 -221 

1114 Bjerkreim 1120 -42 -3,6 % 55 -18 -97 -74 -24 

1122 Gjesdal 3766 488 14,9 % 186 76 302 -110 412 

1133 Hjelmeland 1326 -134 -9,2 % 66 1 -200 -65 -135 

1211 Etne 1705 54 3,3 % 84 40 -30 -45 14 

1224 Kvinnherad 5794 -290 -4,8 % 287 96 -577 -191 -386 

1234 Granvin 300 -54 -15,3 % 15 10 -69 -5 -64 
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    A   B C D E F 

Tilliggende  
fjellkommuner Sysselsatte 2014 

Faktisk 
sysselsettings-

endring  
2008-2014 

Endring 
2008-2014.  

Prosent 
Forventet endring ut fra 
nasjonalt gjennomsnitt 

Forventet endring korrigert for 
regionens nærings-

sammensetning 
Avvik fra forventet 

nasjonal vekst (A-B) 

Struktur-
komponent (C-

B) 
Konkurranse-

komponent (A-C) 

1238 Kvam 3896 -140 -3,5 % 193 51 -333 -142 -191 

1242 Samnanger 565 -15 -2,6 % 28 26 -43 -2 -41 

1416 Høyanger 1696 -405 -19,3 % 84 17 -489 -67 -422 

1430 Gaular 1004 -57 -5,4 % 50 5 -107 -44 -62 

1432 Førde 9437 642 7,3 % 467 433 175 -34 209 

1443 Eid 2873 -35 -1,2 % 142 91 -177 -51 -126 

1444 Hornindal 402 -70 -14,8 % 20 -5 -90 -24 -65 

1445 Gloppen 2833 110 4,0 % 140 51 -30 -89 59 

1520 Ørsta 4792 159 3,4 % 237 93 -78 -145 66 

1526 Stordal 483 -129 -21,1 % 24 -5 -153 -29 -124 

1528 Sykkylven 3816 -241 -5,9 % 189 -84 -430 -273 -157 

1566 Surnadal 2840 -87 -3,0 % 141 56 -228 -85 -143 

1567 Rindal 920 74 8,7 % 46 5 28 -41 69 

1648 Midtre Gauldal (-2017) 3135 425 15,7 % 155 32 270 -124 393 

1664 Selbu 1651 -126 -7,1 % 82 4 -208 -78 -130 
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Vedlegg tabell 6: Resultater for skift-andelsanalyser for de enkelte fjellkommunene for perioden 2015 – 2017 

 
    A   B C D E F 

Fjellkommuner Sysselsatte 2017 

Faktisk sysselsettings-
endring  

2015-2017 

Endring 
2015-2017.  

Prosent 

Forventet endring ut 
fra nasjonalt 

gjennomsnitt 

Forventet endring korrigert 
for regionens nærings-

sammensetning 

Avvik fra 
forventet 

nasjonal vekst 
(A-B) 

Struktur-
komponent (C-B) 

Konkurranse-
komponent (A-C) 

Norge 2625556 37855 1,5 % 36938         

0430 Stor-Elvdal 964 -74 -7,1 % 14 45 -88 31 -119 

0432 Rendalen 624 4 0,6 % 9 25 -5 16 -21 

0434 Engerdal 515 2 0,4 % 8 33 -6 26 -31 

0436 Tolga 627 -4 -0,6 % 9 17 -13 8 -21 

0437 Tynset 3151 14 0,4 % 46 144 -32 98 -130 

0438 Alvdal 1353 87 6,9 % 20 25 67 5 62 

0439 Folldal 607 -24 -3,8 % 9 28 -33 19 -52 

0441 Os (Hedm.) 732 -16 -2,1 % 11 23 -27 13 -39 

0511 Dovre 1223 -46 -3,6 % 18 63 -64 45 -109 

0512 Lesja 812 -14 -1,7 % 12 17 -26 6 -31 

0513 Skjåk 983 -36 -3,5 % 14 17 -50 3 -53 

0514 Lom 1103 -10 -0,9 % 16 19 -26 3 -29 

0515 Vågå 1495 -3 -0,2 % 22 73 -25 51 -76 

0516 Nord-Fron 2425 -172 -6,6 % 35 138 -207 102 -310 

0517 Sel 2980 35 1,2 % 44 115 -9 72 -80 

0519 Sør-Fron 1106 53 5,0 % 16 43 37 27 10 

0520 Ringebu 2136 45 2,2 % 31 47 14 16 -2 

0521 Øyer 1784 55 3,2 % 26 94 29 68 -39 

0522 Gausdal 2280 -38 -1,6 % 33 71 -71 38 -109 

0540 Sør-Aurdal 1280 53 4,3 % 19 45 34 26 8 

0541 Etnedal 513 -33 -6,0 % 8 19 -41 12 -52 
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    A   B C D E F 

Fjellkommuner Sysselsatte 2017 

Faktisk sysselsettings-
endring  

2015-2017 

Endring 
2015-2017.  

Prosent 

Forventet endring ut 
fra nasjonalt 

gjennomsnitt 

Forventet endring korrigert 
for regionens nærings-

sammensetning 

Avvik fra 
forventet 

nasjonal vekst 
(A-B) 

Struktur-
komponent (C-B) 

Konkurranse-
komponent (A-C) 

0542 Nord-Aurdal 4062 122 3,1 % 59 177 63 117 -55 

0543 Vestre Slidre 873 -34 -3,7 % 13 37 -47 24 -71 

0544 Øystre Slidre 1372 3 0,2 % 20 89 -17 69 -86 

0545 Vang 742 -18 -2,4 % 11 35 -29 25 -53 

0615 Flå 464 18 4,0 % 7 17 11 10 1 

0616 Nes (Busk.) 1411 27 2,0 % 21 71 6 50 -44 

0617 Gol 2921 14 0,5 % 43 134 -29 92 -120 

0618 Hemsedal 1066 -36 -3,3 % 16 60 -52 45 -96 

0619 Ål 2420 31 1,3 % 35 151 -4 116 -120 

0620 Hol 2252 32 1,4 % 33 145 -1 112 -113 

0632 Rollag 661 -7 -1,0 % 10 18 -17 9 -25 

0633 Nore og Uvdal 1284 5 0,4 % 19 63 -14 44 -58 

0826 Tinn 2682 -27 -1,0 % 39 143 -66 104 -170 

0827 Hjartdal 675 -9 -1,3 % 10 6 -19 -4 -15 

0828 Seljord 1475 -39 -2,6 % 22 72 -61 51 -111 

0831 Fyresdal 509 -15 -2,9 % 7 19 -22 12 -34 

0833 Tokke 941 -62 -6,2 % 14 71 -76 58 -133 

0834 Vinje 1791 15 0,8 % 26 106 -11 80 -91 

0938 Bygland 494 -9 -1,8 % 7 24 -16 17 -33 

0940 Valle 568 -17 -2,9 % 8 38 -25 29 -55 

0941 Bykle 715 92 14,8 % 10 49 82 38 43 

1046 Sirdal 1067 3 0,3 % 16 73 -13 58 -70 

1129 Forsand 568 29 5,4 % 8 33 21 25 -4 

1134 Suldal 1997 -187 -8,6 % 29 177 -216 148 -364 
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    A   B C D E F 

Fjellkommuner Sysselsatte 2017 

Faktisk sysselsettings-
endring  

2015-2017 

Endring 
2015-2017.  

Prosent 

Forventet endring ut 
fra nasjonalt 

gjennomsnitt 

Forventet endring korrigert 
for regionens nærings-

sammensetning 

Avvik fra 
forventet 

nasjonal vekst 
(A-B) 

Struktur-
komponent (C-B) 

Konkurranse-
komponent (A-C) 

1135 Sauda 1945 -25 -1,3 % 28 92 -53 63 -117 

1227 Jondal 400 -12 -2,9 % 6 16 -18 10 -28 

1228 Odda 3508 16 0,5 % 51 135 -35 84 -119 

1231 Ullensvang 1234 -5 -0,4 % 18 64 -23 46 -69 

1232 Eidfjord 396 -12 -2,9 % 6 33 -18 27 -45 

1233 Ulvik 411 -15 -3,5 % 6 22 -21 16 -37 

1235 Voss 7133 222 3,2 % 104 370 118 266 -148 

1251 Vaksdal 1246 -13 -1,0 % 18 57 -31 39 -70 

1252 Modalen 213 -6 -2,7 % 3 19 -9 16 -25 

1417 Vik 1252 -5 -0,4 % 18 39 -23 20 -44 

1418 Balestrand 518 -6 -1,1 % 8 30 -14 23 -36 

1419 Leikanger 1693 46 2,8 % 25 186 21 161 -140 

1420 Sogndal 4639 126 2,8 % 68 241 58 173 -115 

1421 Aurland 909 79 9,5 % 13 53 66 39 26 

1422 Lærdal 1014 -47 -4,4 % 15 66 -62 51 -113 

1424 Årdal 2592 -109 -4,0 % 38 1 -147 -37 -110 

1426 Luster 2044 55 2,8 % 30 60 25 30 -5 

1431 Jølster 1007 23 2,3 % 15 53 8 38 -30 

1449 Stryn 3757 2 0,1 % 55 82 -53 27 -80 

1524 Norddal 778 -9 -1,1 % 11 33 -20 21 -42 

1525 Stranda 2497 103 4,3 % 37 23 66 -13 80 

1539 Rauma 3367 10 0,3 % 49 88 -39 39 -78 

1543 Nesset 870 -3 -0,3 % 13 46 -16 33 -49 

1563 Sunndal 3794 114 3,1 % 56 66 58 10 48 
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    A   B C D E F 

Fjellkommuner Sysselsatte 2017 

Faktisk sysselsettings-
endring  

2015-2017 

Endring 
2015-2017.  

Prosent 

Forventet endring ut 
fra nasjonalt 

gjennomsnitt 

Forventet endring korrigert 
for regionens nærings-

sammensetning 

Avvik fra 
forventet 

nasjonal vekst 
(A-B) 

Struktur-
komponent (C-B) 

Konkurranse-
komponent (A-C) 

1634 Oppdal 3213 64 2,0 % 47 136 17 89 -72 

1635 Rennebu 1025 -67 -6,1 % 15 35 -82 20 -102 

1640 Røros 3303 20 0,6 % 48 106 -28 57 -86 

1644 Holtålen 581 -31 -5,1 % 8 21 -39 12 -52 

1665 Tydal 354 -18 -4,8 % 5 19 -23 14 -37 

1711 Meråker 966 19 2,0 % 14 32 5 18 -13 

1738 Lierne 613 25 4,3 % 9 26 16 17 -1 

1739 Røyrvik 187 -21 -10,1 % 3 8 -24 5 -29 
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Vedlegg tabell 7: Resultater for skift-andelsanalyser for de enkelte tilliggende fjellkommunene for perioden 2015 – 2017 

 
    A   B C D E F 

Tilliggende  
fjellkommuner Sysselsatte 2017 

Faktisk 
sysselsettings-

endring  
2015-2017 

Endring 
2015-2017.  

Prosent 
Forventet endring ut fra 
nasjonalt gjennomsnitt 

Forventet endring korrigert for 
regionens nærings-

sammensetning 
Avvik fra forventet 

nasjonal vekst (A-B) 

Struktur-
komponent (C-

B) 
Konkurranse-

komponent (A-C) 

Norge 2625556 37855 1,5 % 36938         

0412 Ringsaker 14440 -13 -0,1 % 211 352 -224 141 -365 

0428 Trysil 2842 124 4,6 % 42 144 82 103 -20 

0429 Åmot 1837 -49 -2,6 % 27 147 -76 120 -196 

0501 Lillehammer 16767 63 0,4 % 245 1191 -182 946 -1128 

0538 Nordre Land 2936 -95 -3,1 % 43 102 -138 59 -197 

0605 Ringerike 14031 625 4,7 % 205 742 420 537 -117 

0621 Sigdal 1546 34 2,2 % 23 30 11 8 4 

0622 Krødsherad 1071 39 3,8 % 16 50 23 35 -11 

0631 Flesberg 818 29 3,7 % 12 43 17 31 -14 

0807 Notodden 5255 -65 -1,2 % 77 314 -142 237 -379 

0821 Bø (Telemark) 2888 156 5,7 % 42 146 114 104 10 

0829 Kviteseid 1085 -45 -4,0 % 16 59 -61 43 -104 

0830 Nissedal 676 51 8,2 % 10 39 41 29 12 

1026 Åseral 581 -54 -8,5 % 8 -2 -62 -10 -52 

1037 Kvinesdal 2229 -54 -2,4 % 33 83 -87 51 -137 

1114 Bjerkreim 1116 12 1,1 % 16 1 -4 -15 11 

1122 Gjesdal 3969 277 7,5 % 58 113 219 55 164 

1133 Hjelmeland 1288 17 1,3 % 19 4 -2 -14 13 

1211 Etne 1638 -39 -2,3 % 24 71 -63 47 -110 

1224 Kvinnherad 5415 -123 -2,2 % 79 193 -202 114 -316 

1234 Granvin 307 -19 -5,8 % 4 8 -23 4 -27 
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    A   B C D E F 

Tilliggende  
fjellkommuner Sysselsatte 2017 

Faktisk 
sysselsettings-

endring  
2015-2017 

Endring 
2015-2017.  

Prosent 
Forventet endring ut fra 
nasjonalt gjennomsnitt 

Forventet endring korrigert for 
regionens nærings-

sammensetning 
Avvik fra forventet 

nasjonal vekst (A-B) 

Struktur-
komponent (C-

B) 
Konkurranse-

komponent (A-C) 

1238 Kvam 3692 35 1,0 % 54 113 -19 59 -78 

1242 Samnanger 570 -6 -1,0 % 8 32 -14 24 -38 

1416 Høyanger 1668 28 1,7 % 24 60 4 36 -32 

1430 Gaular 1015 58 6,1 % 15 25 43 10 33 

1432 Førde 9434 55 0,6 % 138 513 -83 375 -458 

1443 Eid 2949 116 4,1 % 43 135 73 92 -19 

1444 Hornindal 433 9 2,1 % 6 8 3 2 1 

1445 Gloppen 2823 125 4,6 % 41 91 84 50 34 

1520 Ørsta 4622 62 1,4 % 68 163 -6 95 -101 

1526 Stordal 462 7 1,5 % 7 19 0 12 -12 

1528 Sykkylven 3617 -27 -0,7 % 53 -22 -80 -75 -5 

1566 Surnadal 2953 121 4,3 % 43 71 78 28 50 

1567 Rindal 871 15 1,8 % 13 22 2 10 -7 

1648 Midtre Gauldal (-2017) 3091 40 1,3 % 45 51 -5 6 -11 

1664 Selbu 1573 -20 -1,3 % 23 20 -43 -3 -40 
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Utviklingstypologier 

Vedlegg tabell 8: Utviklingstypologi for den enkelte fjellkommune fordelt på perioder; 2008 - 2014 og 2015 - 2017. 

 
  4. kv. 2008 - 2014 4. kv. 2015 - 2017 

Fjellkommuner Sysselsettingsvekst Befolkningsvekst Typologi Sysselsettingsvekst Befolkningsvekst Typologi 

0430 Stor-Elvdal -7,7 % -2,6 % Uttynningskommune -7,1 % -4,2 % Uttynningskommune 

0432 Rendalen -14,2 % -6,4 % Uttynningskommune 0,6 % -2,9 % Arbeidskommune 

0434 Engerdal -15,9 % -5,4 % Uttynningskommune 0,4 % -0,8 % Arbeidskommune 

0436 Tolga 6,1 % -1,3 % Arbeidskommune -0,6 % -4,1 % Uttynningskommune 

0437 Tynset -2,6 % 3,0 % Befolkningskommune 0,4 % 0,4 % Utviklingskommune 

0438 Alvdal 4,5 % 0,8 % Utviklingskommune 6,9 % -0,1 % Arbeidskommune 

0439 Folldal -4,4 % -4,4 % Uttynningskommune -3,8 % -1,4 % Uttynningskommune 

0441 Os (Hedm.) -2,4 % -2,7 % Uttynningskommune -2,1 % -1,0 % Uttynningskommune 

0511 Dovre -4,4 % -1,0 % Uttynningskommune -3,6 % -2,2 % Uttynningskommune 

0512 Lesja -7,0 % -5,1 % Uttynningskommune -1,7 % -0,8 % Uttynningskommune 

0513 Skjåk 1,5 % -2,7 % Arbeidskommune -3,5 % -1,1 % Uttynningskommune 

0514 Lom -1,6 % -2,1 % Uttynningskommune -0,9 % -0,7 % Uttynningskommune 

0515 Vågå -0,8 % -0,9 % Uttynningskommune -0,2 % -0,7 % Uttynningskommune 

0516 Nord-Fron -2,8 % -0,8 % Uttynningskommune -6,6 % -0,2 % Uttynningskommune 

0517 Sel -2,8 % -0,8 % Uttynningskommune 1,2 % -1,1 % Arbeidskommune 

0519 Sør-Fron -1,8 % 0,7 % Befolkningskommune 5,0 % -0,3 % Arbeidskommune 

0520 Ringebu -7,9 % -1,7 % Uttynningskommune 2,2 % -0,2 % Arbeidskommune 

0521 Øyer -13,2 % 3,0 % Befolkningskommune 3,2 % 1,1 % Utviklingskommune 

0522 Gausdal -0,2 % 2,0 % Befolkningskommune -1,6 % -1,3 % Uttynningskommune 

0540 Sør-Aurdal -6,0 % -3,4 % Uttynningskommune 4,3 % -1,4 % Arbeidskommune 

0541 Etnedal -8,8 % 1,6 % Befolkningskommune -6,0 % 2,3 % Befolkningskommune 

0542 Nord-Aurdal -3,8 % 0,2 % Befolkningskommune 3,1 % -0,2 % Arbeidskommune 

0543 Vestre Slidre 1,0 % -0,6 % Arbeidskommune -3,7 % -1,3 % Uttynningskommune 
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0544 Øystre Slidre -2,2 % 0,6 % Befolkningskommune 0,2 % 0,0 % Utviklingskommune 

0545 Vang 1,5 % 2,3 % Utviklingskommune -2,4 % 0,7 % Befolkningskommune 

0615 Flå 12,8 % 2,2 % Utviklingskommune 4,0 % -0,5 % Arbeidskommune 

0616 Nes (Busk.) -11,4 % -1,4 % Uttynningskommune 2,0 % -2,4 % Arbeidskommune 

0617 Gol -0,9 % 1,6 % Befolkningskommune 0,5 % -0,3 % Arbeidskommune 

0618 Hemsedal 2,7 % 17,5 % Utviklingskommune -3,3 % 1,4 % Befolkningskommune 

0619 Ål 2,6 % 1,6 % Utviklingskommune 1,3 % -1,8 % Arbeidskommune 

0620 Hol -9,2 % 0,9 % Befolkningskommune 1,4 % 0,5 % Utviklingskommune 

0632 Rollag -5,8 % -3,0 % Uttynningskommune -1,0 % 0,5 % Befolkningskommune 

0633 Nore og Uvdal 1,5 % 1,5 % Utviklingskommune 0,4 % -2,6 % Arbeidskommune 

0826 Tinn -1,8 % -1,6 % Uttynningskommune -1,0 % -1,4 % Uttynningskommune 

0827 Hjartdal -2,7 % -1,2 % Uttynningskommune -1,3 % -1,6 % Uttynningskommune 

0828 Seljord -1,1 % 2,6 % Befolkningskommune -2,6 % -1,1 % Uttynningskommune 

0831 Fyresdal -10,9 % -5,9 % Uttynningskommune -2,9 % -0,2 % Uttynningskommune 

0833 Tokke -2,3 % -4,7 % Uttynningskommune -6,2 % -0,4 % Uttynningskommune 

0834 Vinje -0,4 % 0,7 % Befolkningskommune 0,8 % -0,5 % Arbeidskommune 

0938 Bygland -10,1 % -2,9 % Uttynningskommune -1,8 % 0,2 % Befolkningskommune 

0940 Valle -3,3 % -3,2 % Uttynningskommune -2,9 % -1,4 % Uttynningskommune 

0941 Bykle 1,9 % -3,3 % Arbeidskommune 14,8 % 1,4 % Utviklingskommune 

1046 Sirdal 4,1 % 5,7 % Utviklingskommune 0,3 % 0,5 % Utviklingskommune 

1129 Forsand 10,8 % 6,5 % Utviklingskommune 5,4 % 0,6 % Utviklingskommune 

1134 Suldal 11,0 % 1,5 % Utviklingskommune -8,6 % -1,4 % Uttynningskommune 

1135 Sauda -2,8 % 0,5 % Befolkningskommune -1,3 % -1,0 % Uttynningskommune 

1227 Jondal -15,2 % 7,6 % Befolkningskommune -2,9 % -0,7 % Uttynningskommune 

1228 Odda -5,4 % -1,4 % Uttynningskommune 0,5 % -1,4 % Arbeidskommune 

1231 Ullensvang -6,9 % 1,8 % Befolkingskommune -0,4 % -1,1 % Uttynningskommune 

1232 Eidfjord 3,8 % 0,5 % Utviklingskommune -2,9 % 0,6 % Befolkningskommune 
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1233 Ulvik -2,3 % 1,1 % Befolkningskommune -3,5 % 0,1 % Befolkningskommune 

1235 Voss 10,9 % 3,5 % Utviklingskommune 3,2 % 1,1 % Utviklingskommune 

1251 Vaksdal -11,2 % -0,3 % Uttynningskommune -1,0 % 0,0 % Befolkningskommune 

1252 Modalen 8,5 % 7,7 % Utviklingskommune -2,7 % -0,3 % Uttynningskommune 

1417 Vik -4,0 % -3,7 % Uttynningskommune -0,4 % -0,6 % Uttynningskommune 

1418 Balestrand -2,7 % -3,3 % Uttynningskommune -1,1 % -2,5 % Uttynningskommune 

1419 Leikanger 22,0 % 5,6 % Utviklingskommune 2,8 % 2,0 % Utviklingskommune 

1420 Sogndal 15,4 % 10,2 % Utviklingskommune 2,8 % 2,8 % Utviklingskommune 

1421 Aurland 7,0 % 3,0 % Utviklingskommune 9,5 % 0,8 % Utviklingskommune 

1422 Lærdal -10,7 % -2,4 % Uttynningskommune -4,4 % -0,9 % Uttynningskommune 

1424 Årdal -12,9 % -3,1 % Uttynningskommune -4,0 % -1,5 % Uttynningskommune 

1426 Luster 3,6 % 4,9 % Utviklingskommune 2,8 % 2,6 % Utviklingskommune 

1431 Jølster 3,3 % 2,6 % Utviklingskommune 2,3 % 0,8 % Utviklingskommune 

1449 Stryn 3,3 % 4,5 % Utviklingskommune 0,1 % 0,4 % Utviklingskommune 

1524 Norddal 9,3 % 7,1 % Utviklingskommune -6,9 % -1,9 % Uttynningskommune 

1525 Stranda -0,5 % -5,3 % Uttynningskommune -1,1 % 1,1 % Befolkningskommune 

1539 Rauma -4,1 % 0,9 % Befolkningskommune 0,3 % 0,2 % Utviklingskommune 

1543 Nesset -22,1 % -3,3 % Uttynningskommune -0,3 % -0,8 % Uttynningskommune 

1563 Sunndal -8,9 % -2,6 % Uttynningskommune 3,1 % -0,6 % Arbeidskommune 

1634 Oppdal -3,6 % 3,4 % Befolkningskommune 2,0 % 1,2 % Utviklingskommune 

1635 Rennebu -2,5 % -2,1 % Uttynningskommune -6,1 % -0,8 % Uttynningskommune 

1640 Røros -3,6 % 0,5 % Befolkningskommune 0,6 % 0,5 % Utviklingskommune 

1644 Holtålen -11,1 % -2,4 % Uttynningskommune -5,1 % -0,1 % Uttynningskommune 

1665 Tydal -3,2 % 0,7 % Befolkningskommune -4,8 % -2,0 % Uttynningskommune 

1711 Meråker -6,8 % 3,3 % Befolkningskommune 2,0 % -2,1 % Arbeidskommune 

1738 Lierne -5,5 % -4,6 % Uttynningskommune 4,3 % 0,3 % Utviklingskommune 

1739 Røyrvik -9,2 % -4,8 % Uttynningskommune -10,1 % 1,1 % Befolkningskommune 
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Tabell 9: Utviklingstypologi for den enkelte tilliggende fjellkommune fordelt på perioder; 2008 - 2014 og 2015 - 2017. 

 
  4. kv. 2008 - 2014 4. kv. 2015 - 2017 

Tilliggende fjellkommuner Sysselsettingsvekst Befolkningsvekst Typologi Sysselsettingsvekst Befolkningsvekst Typologi 

0412 Ringsaker 5 % 4 % Utviklingskommune -0,1 % 1,6 % Befolkningskommune 

0428 Trysil -7 % -3 % Uttynningskommune 4,6 % 0,6 % Utviklingskommune 

0429 Åmot 10 % 4 % Utviklingskommune -2,6 % 1,2 % Befolkningskommune 

0501 Lillehammer 2 % 5 % Utviklingskommune 0,4 % 1,7 % Utviklingskommune 

0538 Nordre Land 1 % 1 % Utviklingskommune -3,1 % 0,0 % Uttynningskommune 

0605 Ringerike -5 % 4 % Befolkningskommune 4,7 % 1,6 % Utviklingskommune 

0621 Sigdal -1 % 0 % Uttynningskommune 2,2 % -0,7 % Arbeidskommune 

0622 Krødsherad 11 % 7 % Utviklingskommune 3,8 % 0,1 % Utviklingskommune 

0631 Flesberg -8 % 5 % Befolkningskommune 3,7 % -0,4 % Arbeidskommune 

0807 Notodden -4 % 2 % Befolkningskommune -1,2 % -0,4 % Uttynningskommune 

0821 Bø (Telem.) 7 % 8 % Utviklingskommune 5,7 % 5,9 % Utviklingskommune 

0829 Kviteseid 6 % -3 % Arbeidskommune -4,0 % -2,1 % Uttynningskommune 

0830 Nissedal 8 % 3 % Utviklingskommune 8,2 % 3,2 % Utviklingskommune 

1026 Åseral 4 % 1 % Utviklingskommune -8,5 % 0,1 % Befolkningskommune 

1037 Kvinesdal -7 % 5 % Befolkningskommune -2,4 % 0,7 % Befolkningskommune 

1114 Bjerkreim -4 % 11 % Befolkningskommune 1,1 % 0,0 % Utviklingskommune 

1122 Gjesdal 15 % 16 % Utviklingskommune 7,5 % 0,1 % Utviklingskommune 

1133 Hjelmeland -9 % 3 % Befolkningskommune 1,3 % -0,5 % Arbeidskommune 

1211 Etne 3 % 6 % Utviklingskommune -2,3 % -0,6 % Uttynningskommune 

1224 Kvinnherad -5 % 1 % Befolkningskommune -2,2 % -0,7 % Uttynningskommune 

1234 Granvin -15 % -3 % Uttynningskommune -5,8 % 1,2 % Befolkningskommune 

1238 Kvam -3 % 2 % Befolkningskommune 1,0 % -0,2 % Arbeidskommune 



 

108 

 

  4. kv. 2008 - 2014 4. kv. 2015 - 2017 

Tilliggende fjellkommuner Sysselsettingsvekst Befolkningsvekst Typologi Sysselsettingsvekst Befolkningsvekst Typologi 

1242 Samnanger -3 % 3 % Befolkningskommune -1,0 % 0,8 % Befolkningskommune 

1416 Høyanger -19 % -4 % Uttynningskommune 1,7 % -0,2 % Arbeidskommune 

1430 Gaular -5 % 7 % Befolkningskommune 6,1 % 2,2 % Utviklingskommune 

1432 Førde 7 % 8 % Utviklingskommune 0,6 % 1,5 % Utviklingskommune 

1443 Eid -1 % 2 % Befolkningskommune 4,1 % 2,4 % Utviklingskommune 

1444 Hornindal -15 % 0 % Uttynningskommune 2,1 % -2,1 % Arbeidskommune 

1445 Gloppen 4 % 1 % Utviklingskommune 4,6 % 1,6 % Utviklingskommune 

1520 Ørsta 3 % 4 % Utviklingskommune 1,4 % 1,3 % Utviklingskommune 

1526 Stordal -1 % 2 % Befolkningskommune 4,3 % -0,2 % Arbeidskommune 

1528 Sykkylven -21 % 4 % Befolkningskommune 1,5 % -4,7 % Arbeidskommune 

1566 Surnadal -3 % 0 % Uttynningskommune 4,3 % 0,2 % Utviklingskommune 

1567 Rindal 9 % 0 % Arbeidskommune 1,8 % 0,1 % Utviklingskommune 

1648 Midtre Gauldal 16 % 6 % Utviklingskommune 1,3 % -1,2 % Arbeidskommune 

1664 Selbu -7 % 2 % Befolkningskommune -1,3 % -0,9 % Uttynningskommune 
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Helse og trivsel 

Vedlegg tabell 10: Fjellkommuner og tilliggende fjellkommuner – parametere for helse og trivsel 

 

 

Levekår Helse og sykdom Trivsel 

Husholdninger over 

lavinntektsgrense 

EU60. Forholdstall, 

Norge=100 

Forventet levealder, 

år. 

Diabetes type 2-

behandlede.            

Per 1000 innbyggere. 

Hjerte-/karsykdom-

diagnostiserte.           

Per 1000 innbyggere. 

Psykiske symptomer og 

lidelser, primærhelsetjen. 

Forholdstall, Norge=100 

Trives på skolen     

Forholdstall, Norge=100 

Kommune 

Alle 

aldre, 

2016 

0-17 år, 

2016 Kvinner Menn 

30 – 74 år              

2014-2016. 

Alle aldre,                

2014-2016 

0-44 år. 

2011-2016 

45-74 år. 

2011-2016 

10.trinn. 

2011/12-

2016/17 

7.trinn.  

2011/12-

2016/17 

0430  Stor-Elvdal 154 134 82 77 48 18 83 75 96 95 

0432  Rendalen 150 176 82 77 35 19 95 105 105 103 

0434  Engerdal 130 173 84 76 44 20 74 63 98 103 

0436  Tolga 125 145 83 79 50 15 69 66 108 107 

0437  Tynset 103 93 83 79 34 18 74 71 105 101 

0438  Alvdal 100 123 83 81 33 16 59 61 105 107 

0439  Folldal 110 128 83 80 34 16 69 58 99 95 

0441  Os (Hedm.) 113 115 83 79 20 16 94 80 101 97 

0511  Dovre 113 125 83 78 48 18 70 90 96 107 

0512  Lesja 107 120 85 79 26 18 45 54 104 94 

0513  Skjåk 100 102 84 79 35 20 65 91 96 102 

0514  Lom 102 100 82 79 29 20 75 91 101 104 

0515  Vågå 105 94 83 79 34 18 76 78 89 102 

0516  Nord-Fron 113 108 83 78 38 17 91 107 92 97 
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0517  Sel 122 129 84 80 35 16 87 113 99 101 

0519  Sør-Fron 106 100 83 79 30 16 79 97 89 104 

0520  Ringebu 122 126 82 79 42 19 90 102 103 101 

0521  Øyer 114 119 83 79 32 17 88 89 105 100 

0522  Gausdal 96 111 83 79 29 18 86 94 102 93 

0540  Sør-Aurdal 117 108 83 77 48 17 87 106 96 94 

0541  Etnedal 153 139 82 77 38 18 90 120 101 98 

0542  Nord-Aurdal 106 100 81 78 27 16 109 120 97 102 

0543  Vestre Slidre 103 117 83 78 33 18 92 99 81 96 

0544  Øystre Slidre 95 84 84 78 26 16 80 99 97 105 

0545  Vang 133 173 82 78 33 16 89 101 86 93 

0615  Flå 124 0 82 76 44 15 99 99 101 100 

0616  Nes (Busk.) 103 99 84 80 37 17 100 104 108 103 

0617  Gol 123 150 85 79 41 18 86 83 100 104 

0618  Hemsedal 124 97 86 82 25 18 88 66 97 98 

0619  Ål 95 99 84 79 33 18 76 66 106 99 

0620  Hol 102 94 84 79 33 15 82 96 102 98 

0632  Rollag 90 91 84 80 41 20 87 80 101 97 

0633  Nore og Uvdal 116 133 84 77 27 21 68 71 102 101 

0821  Bø (Telem.) 144 119 83 79 38 18 106 105 98 104 

0822  Sauherad 130 171 83 78 40 17 114 95 96 102 

0826  Tinn 108 135 82 77 32 20 101 94 108 97 
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0829  Kviteseid 89 63 83 79 31 22 72 66 100 105 

0830  Nissedal 116 124 83 79 45 15 66 67 89 92 

0831  Fyresdal 124 187 80 80 20 15 73 63 96 102 

0935  Iveland 133 161 80 79 40 20 112 100 110 98 

0937  Evje og Hornnes 124 153 82 78 29 20 86 79 97 100 

0938  Bygland 82 107 77 77 39 20 103 121 82 86 

1034  Hægebostad 91 103 83 77 48 17 67 88 0 104 

1124  Sola 68 60 84 81 31 15 82 74 99 103 

1130  Strand 90 85 84 79 31 19 93 96 97 101 

1133  Hjelmeland 86 95 82 78 20 15 81 83 90 94 

1223  Tysnes 80 60 85 80 26 21 109 95 102 100 

1224  Kvinnherad 86 93 84 80 31 22 118 105 99 96 

1227  Jondal 90 81 83 78 29 14 83 72 100 96 

1228  Odda 93 112 83 78 35 22 90 102 105 100 

1231  Ullensvang 91 99 84 78 28 22 60 51 93 92 

1233  Ulvik 110 141 83 80 38 20 78 83 77 97 

1246  Fjell 66 65 84 79 42 20 117 102 96 97 

1247  Askøy 64 65 84 79 35 20 110 114 97 99 

1413  Hyllestad 86 71 84 79 30 21 68 95 96 98 

1416  Høyanger 97 119 84 78 32 19 69 60 99 101 

1417  Vik 94 99 84 79 24 18 66 78 103 107 

1418  Balestrand 123 165 84 78 36 19 75 67 102 93 
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1419  Leikanger 51 59 84 79 26 18 80 81 102 103 

1420  Sogndal 93 81 85 81 24 16 56 52 111 106 

1421  Aurland 92 96 84 78 28 18 70 79 108 104 

1422  Lærdal 73 72 83 81 36 19 66 70 100 103 

1429  Fjaler 134 104 84 79 34 16 73 98 103 101 

1444  Hornindal 90 74 87 81 20 11 57 63 98 91 

1520  Ørsta 76 62 85 80 34 17 101 98 97 99 

1523  Ørskog 94 110 84 81 26 17 98 113 93 97 

1534  Haram 88 86 84 80 34 16 90 106 96 98 

1535  Vestnes 98 118 83 79 37 16 97 116 101 99 

1557  Gjemnes 70 47 85 80 31 16 92 78 104 97 

1632  Roan 98 100 81 78 61 15 95 93 97 98 

1633  Osen 112 69 80 81 40 16 124 101 85 87 

1636  Meldal 98 111 83 80 35 16 96 91 88 90 

1638  Orkdal 78 78 83 79 36 18 100 107 102 99 

1663  Malvik 58 49 84 81 34 18 111 101 102 98 

1702  Steinkjer 100 98 83 79 38 15 112 106 99 103 

1725  Namdalseid 90 116 84 82 45 20 93 96 90 87 

1736  Snåsa 119 135 82 80 48 16 91 106 94 98 
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