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Arbeidsplassutvikling

Færre arbeidsplasser i 
næringslivet, flere 
offentlige.

Små endringer samlet 
sett.

Antall arbeidsplasser i offentlig og privat sektor 
i Elverum.



Arbeidsplassutvikling

43 prosent vekst i antall 
offentlige arbeidsplasser siden 
2000.

2 prosent nedgang i antall 
arbeidsplasser i næringslivet.

12 prosentpoeng sterkere 
vekst enn landet offentlige 
arbeidsplasser.

15 prosentpoeng svakere 
utvikling i næringslivet.



Ganske jevn næringsstruktur, 
har alt unntatt fisk og olje.

Lokaliseringskvotienter for ulike bransjer i 
Elverum

Fordelingen av sysselsatte i Elverum i 2018 på 
bransjer, sektorer og netto utpendling.

33% jobber i næringslivet. 38%  
jobber i det offentlige
29% jobber utenfor kommunen



Forventet vekst og næringsattraktivitet i Elverum og 
sammenligningskommunene perioden 2010-2019. 
Summen av de to søylene er den faktiske arbeidsplass-
veksten på stedene. Rangert etter næringsattraktivitet.

Forventet vekst i antall arbeidsplasser i næringslivet 
i perioden 2010-2019. Rangert etter forventet 
arbeidsplassvekst

Bransjeeffekt: -2,2%
Befolkningseffekt: -1,2%
Nasjonal vekst: 4,7%
Forventet: 1,3%

Faktisk: -11,3%
Næringsattraktivitet: -12,6 %



Faktisk og forventet vekst i næringslivet, 
drivkrefter for vekst og næringsattraktivitet.

Arbeidsplassutvikling

Næringsattraktivitet

Negativ siden 2011.
Bransjeeffekten var 
positiv. Midlertidig.

1-års serier



Endringer i antall arbeidsplasser i perioden 
2009-2018 i absolutte tall. Fordelt på offentlig 
og privat sektor og dekomponert i ulike 
sektorer/drivkrefter. Fargene illustrerer 
utviklingen i prosent i forhold til kommunene i 
landet.

Arbeidsplassutvikling

Drivkrefter for vekst

2019



Elverums andel av Norges verdiskapning i 
næringslivet, unntatt finans og oljeutvinning.

Verdiskaping

Negativ trend i 
verdiskapingen i næringslivet.

Produktivitet

Produktivitet i næringslivet i Elverum, unntatt 
finans og oljeutvinning. 1000 kr

Lav og fallende 
produktivitet i forhold til 
resten av landet.



2008 2018

De største verdiskaperne i Elverum



Lønnsomhet

Prosentvis andel foretak med positivt resultat 
før skatt

God lønnsomhet



Nyetableringer

Få nyetableringer i 
Elverum.

Etableringsfrekvensen: prosentvis andel av 
nyetableringer i året i prosent av antall 
eksisterende foretak i begynnelsen av året



Score på delindeksene i næringslivsindeksen i 
2018. Tallet til venstre angir rangering blant de 
422 kommunene i Norge.

Næringslivsindeksen

100 best, 0 dårligst
50=middels.

Svake resultat på 
næringslivsindeksen.



Sysselsetting

Andel sysselsatte i befolkningen mellom 15 og 74 år.

Andel sysselsatte i 
befolkningen 15-74 år.

Lav



Andel med høyere utdanning i den sysselsatte 
befolkningen

Utdanningsnivå i 
næringslivet

Bra utdanningsnivå i 
befolkningen.



Utpendling Innpendling

Mer pendling både inn og ut fra 
nabokommuner.
Økende netto utpendling.



• Svak utvikling i antall arbeidsplasser i næringslivet. God 
vekst i antall arbeidsplasser i offentlig sektor.

• Svakere utvikling enn forventet – lav næringsattraktivitet. 
Bortfall av noen store bedrifter.

• Lav produktivitet – god lønnsomhet 
• Lav sysselsettingsandel i befolkningen
• Mange som pendler i retning Hamar

Oppsummering arbeid, sysselsetting og næringsliv:



Befolkning



Folketallet indeksert

Befolkningsutvikling

Veksten i folketallet har 
bremset, men fremdeles 
vekst.

OK vekst i forhold til 
sammenlikningskommunene



Befolkningsutvikling

Fødselsbalansen har blitt negativ
Innvandring.
Innenlands innflytting i perioder

Mye svakere fødselsbalanse
Mindre innvandring enn snittet
Stor innenlands innflytting for å 
holde følge med nasjonal vekst.

Relativ utvikling



Betingelser for å få innflytting 2009-2018:
Lav sentralitet -0,4
Nabovekst: -0,1
Nasjonal innvandring: +6,9
Forventet til Elverum: +6,4

Faktisk utvikling 2009-2018:
1,9 prosent høyere innflytting enn 
forventet.
Positiv bostedsattraktivitet.



Befolkningsutvikling

Bostedsattraktiviteten 
har vært positiv siden 
2013. 

Men svak 
arbeidsplassvekst 
trekker ned.

Drivkrefter for flytting, forventet flytting, 
bostedsattraktivitet og faktisk nettoflytting i 
Elverum. Tre års glidende gjennomsnitt.



Antall nye fullførte boliger per 1000 innbyggere.

Boligbygging

Boligbyggingstakt.

Bra boligbygging i 
Elverum. Viktig for 
bostedsattraktiviteten



2010-2019

2019

Drivkrefter for 
befolkningsvekst



2000 2018

Større andel eldre
Men bra med unge kvinner og barn.



Oppsummering befolkning:

• Befolkningsvekst de siste årene
• Bedre flyttetall enn forventet ut fra den 

svake arbeidsplassutviklingen
• Positiv bostedsattraktivitet
• Fallende innvandring gir lavere vekst



Scenarier



Om modellen:

1. Baserer seg på SSBs framskrivinger når det gjelder nasjonal utvikling av 
nettoinnvandring, fruktbarhet og dødelighet. Bruker alternativene 
hovedalternativet, høy nasjonal vekst og lav nasjonal vekst.

2. Beregner flytting ut fra Telemarksforsknings attraktivitetsmodell.
3. Gir fire ulike scenarier ut fra kommunens framtidige attraktivitet for 

bosetting og næringsliv: Normal, høy, lav og kommunens historiske 
attraktivitet (siste 10 år) for hver av de tre nasjonale framskrivingene til 
SSB.



Lavere innvandring til Norge

Lavere fruktbarhet i Norge

Befolkningsveksten i Norge 
blir lavere enn før

Scenarier



Fram til 3. kvartal 2019 er 
den nasjonale utviklingen 
svakere enn SSBs 
hovedalternativ, men det 
kom et hopp i 
nettoinnvandring i 4. 
kvartal. Antakelig ikke reelt.

SSBs framskrivinger av 
nasjonal vekst
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Hvor attraktiv vil 
Elverum være?

Gjennomsnittlig historisk bostedsattraktivitet 
og næringsattraktivitet i perioden 2008-2017, 
samt høy, lav og normal alternativene

Vi kan legge inn realistiske 
forutsetninger for 
attraktivitet. Altså verdier 
som regioner har oppnådd 
tidligere.



Scenarier for 
befolkning

Befolkningsframskriving for ulike attraktivitetsscenarier

Fortsatt vekst i folketallet med normal eller uendret attraktivitet.
Risiko for nedgang med lav attraktivitet.
Potensial for vekst opp til nesten 25 000 med høy attraktivitet.



0-39 år
40 + år

Antall innbyggere over 40 år 
vil garantert øke.

Men det må være en høy og 
positiv attraktivitet for å 
unngå nedgang i antall 
innbyggere under 40.

Scenarier for befolkning



6-15

Scenarier for befolkning

Skolebarn

Antall skolebarn vil synke 
de neste 10 årene. 

Fra 2028 vil antall 
skolebarn kunne øke igjen 
dersom Elverum oppnår 
høy attraktivitet for 
bosetting og næringsliv.



Nye scenarier kommer i 2020:

SSB kommer med nye framskrivinger på 
nasjonalt nivå den 3. juni. Framtidig 
innvandring til Norge, og utvikling av 
fruktbarhet og dødelighet.  Vi forventer at 
framdidig befolkningsvekst blir justert ned.

Telemarksforsking kommer med nye 
scenarier for Elverum etter det. Tror veksten i 
Elverum blir litt nedjustert.



Tilpasningsperspektivet Påvirkningsperspektivet

Tilpasse kommunens 
tjenester til den mest 
sannsynlige utviklingen:
Lav befolkningsvekst og 
færre barn og unge.

Påvirke kommunens 
utvikling til den ønskede 
utviklingen: Høyere 
befolkningsvekst og fler 
barn og unge.

Krever at kommunen 
setter inn tiltak som virker. 
Og som virker bedre enn 
hva andre kommuner 
finner på.



Takk for meg

Knut Vareide
Telemarksforsking



Hvordan skape attraktivitet



Measure attractiveness:
Statistical models

Places as objects that 
move according to forces

Causes of attractiveness:
Case studies

Places as subjects that move 
according to their own actions 

Current

W
in

d



Hvordan skape attraktivitet?

Fire kategorier av attraktivitetsfaktorer

Areal og bygninger
Tilrettelegge attraktive arealer for boliger, 
næringsvirksomhet, handel. Stimulere til bygging av 
boliger og attraktive næringsbygg. Næringshager. 

Ameniteter
Skape nye attraksjoner, tilbud, forbedre kommunal 
service, bedre tjenester til næringslivet, aktiviteter og 
kultur, kafeer og møteplasser, liv i sentrum, …

Omdømme
Skape et positivt bilde av stedet, bli vurdert som et sted å 
flytte til, et sted å besøke, et sted å etablere bedrift.

Stedlig kultur og 
identitet

Lokal identitet, samarbeidsånd og tillit, optimisme, 
risikovilje, investeringslyst, interesse for å være med å 
utvikle stedet

Gjennom endringer, nyskaping og forbedringer



40

ArbeidsplassvekstBedrift Be
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k
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Attraktivitets-
modellen:

Næringsattraktivitet



Hvordan skape attraktivitet?

Bosted Besøk Bedrift
Areal og 

bygninger
Boligtomter, 
arealer og boliger

Overnatting, hytter og 
hyttetomter

Næringsareal og 
næringsbygg

Ameniteter Gode kommunale 
tjenester, 
fritidstilbud. 

Attraksjoner og 
aktiviteter, kultur. 

Gode transport-
løsninger. 

Omdømme Omdømme som 
bosted

Omdømme for besøk, 
destinasjons-
markedsføring

Omdømme som 
næringssted

Stedlig kultur 
og identitet

Lokal identitet, 
åpenhet, 
optimisme

Gjestfrihet, service. Risikovilje og vilje til 
vekst, optimisme 
Innovasjonsevne

Ulike attraktivitetsfaktorer og tiltak for ulike 
attraktivitetsdimensjoner: Bosted, Besøk og Bedrift



Omdømme

Areal og 
bygninger

Ameniteter
(Goder)

Identitet og 
stedlig kultur

Fire kategorier av attraktivitetsfaktorer

Det finnes mange faktorer som kan 
bety noe for attraktiviteten

Må ha X-faktor



Hvordan skape attraktivitet?
Bosted Besøk Bedrift

Areal og bygninger X
X
X

X
X
X

X
X
X

Ameniteter X
X
X

X
X
X

X
X
X

Omdømme X
X
X

X
X
X

X
X
X

Stedlig kultur og 

identitet

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Hvordan skape en utviklings- og endringskultur? Hvordan 
mobilisere alle aktører til innsats for å øke attraktiviteten?



2009-2018

Frøya kommune
Sterk attraktivitet 
både for næringsliv 
og befolkning.

Kommer inn i en 
positiv spiral



Positiv spiral

Growth leads to 
optimism and a 
good reputation

Higher prices for 
housing leads to 
increased housing 
construction

Attractive for 
residence and 
business

New houses per 1000 inhabitants



Politikere Ansatte

Næringslivet

Fylkeskommunen

Nabokommuner

Stedsidentitet

Kommunen

Tillitskart 

Besøkende

Optimisme

Frivillig 
sektor



Politicians Admini-
stration

Businesses
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Optimise

Politicians Admini-
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Bø Notodden



Politikere Ansatte

Næringslivet

Stedsidentitet

Kommunen
Tillit

+ 
ambisjoner

Optimisme

Frivillig 
sektor



Lucky or clever?

Ability to take advantage from random events

Ability to exploit regional advantages

Ability to accept change

Build trust

Don’t copy – do different things – be first



Takk for meg
Og lykke til!

Knut Vareide
Telemarksforsking


