







Søk innen 15 april 2019.  240 dedikerte fageksperter står klar med
Bachelor, Master, MBA og Phd utdanninger

Reklame



Første
Nordlands
Kartlegging i
1926
Mulighetene var:
Logistikk (Jernbane)
og fisk

Kilde: Nasjonalbiblioteket Mo i Rana
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Nordland (annualisert) Norge (annualisert)

Definerende størrelse arbeidsmarkedet:
Utvikling i bedriftenes produksjon

Kilde: Norges Bank. Skal anualisert
vekst i volum i %

Vekst

Nedgang



Sterk vekst i bedriftenes omsetning i Nordområdene. 
Index 100=2009 (excl Russia)
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Sum omsetning 86 milliarder Euro (*11,2)

Vi utmerker oss



Omsetning 223 milliarder i 2018 (57 milliarder i underavdelinger ) 
Vekst i 2018 = 4 prosent (ned fra 6 prosent), 2,8 % nasjonalt
Utgjør 51 prosent av  Nord-Norge
Vekstforventning Nordland: 2,8 prosent for 2019, = noe lavere trykk i 
arbeidsmarkedet

Omsetningsrekord i Nordland
Brexit
og liten tjeneste 
sektor gir svakere vekst
I 2019



Næringslivet i Nordland, en gaszelle og resten i en flokk bak

Presenter
Presentation Notes
2009 var et av de svakeste årene for norsk økonomi på lang tid. Det er derfor godt egnet som en indikasjon på økonomisk aktivitet når vi er i krise. Fra nullpunktet i 2009 har  omset ningen i Nordland økt med 70 prosent sammenlignet med 56  prosent i fastlands-Norge. Fra 2011 har havbruk og fiskeri vært den store vekstskaperen i Nordland. Fra 2009 er omsetningen nesten 3- doblet med en vekst på 270 prosent. Uten havbruk ville  Nordland hatt om lag samme nivå på utviklingen som nasjonal økonomi har hatt. Legg også merke til at Industri og BA, varehandel, reiseliv og transport og tjenester mot bedrifter og private har svært sammenfallende utvikling i perioden fra 2016 og frem til i dag. Det var grunn til å forvente at veksten i tjenesteproduksjon mot bedrifter skulle fortsette den gode utviklingen vi så før 2016, men denne har uteblitt. Etter 2016 har de tre største  nær ingene i Nordland hatt samme veksttakt som nasjonal  økonomi (med unntak av de petroleumsrelaterte sektorene



Vekst omsetning per region

Presenter
Presentation Notes
Av regionene i Nordland har Lofoten sterkest vekst, drevet av økt aktivitet i havbruk, fiskeri, reiseliv og fiskeindustri. Lofoten og  Salten har siden utgangen av 2015 opplevd høyere omsetningsvekst enn de øvrige regionene i fylket. Etter en vanskelig  periode har Vesterålen igjen en god utvikling fra 2016 . Veksten på  Helgeland er i stor grad på fylkessnittet, mens i Ofoten har  veksten blitt svekket etter 2016. Samtlige regioner ligger  fortsatt over landsgjennomsnittet for 10-årsperioden. Det er verdt å  merke seg at Lofotens befolkningsutvikling klart stimuleres av den økte aktiviteten. 



Vekst i sysselsetting siste 3 måneder (%)

Kilde: Norges Bank

Følger bedriftenes output nøye



Bidrag sysselsettingsvekst   Norge

Svak i Nord

Svak i Nord 



Hva påvirker arbeidsmarkedet

Knowledge and Innovation

Eksport og internasjonal handel



Tilgang på arbeidskraft, spesielt utdannings gruppene påvirker Navs jobb



Enda sterkere i arbeidslivet 



Setter dype spor 
1,6 women per male Bin area

Betyr at Nav hverdagen 
På problemsiden domineres
av menn (unge)og færre kvinner



1,4 Males pr women
Kanskje forsterker dette 
Utfordringer med 
endring
av arbeidsmarkedet 



116 300 sysselsatte, 49 % av Nord Norge
+280 i 2018, +1034 i 2017. 
Salten 36806, 37, 1 av Nordland, +310 i 2018, +300 i 2019
Best for de med høyere utdanning + 900 i 2018.
Best i Salten og Lofoten 
Få ledige, 2449, eller 1,9 %

Nordland trenger flere kvalifiserte 
Arbeidstakere.

Presenter
Presentation Notes
I 2018 var det 116 300 personer i jobb i Nordland, Det er 280 flere enn året før. Arbeidsledigheten fortsetter å synke, og nådde sitt laveste nivå i mai og juni 2018 på 1,7 prosent. Ved utgangen av året var det registrert 2 449 helt ledige, som tilsvarer 2 prosent ledighet mot landets ledighet på 2,4 prosent. Som følge av at mange går ut av arbeidsstyrken, og tilgangen på nye arbeidstakere faller, øker sysselsettingen mindre enn forventet. Denne utviklingen forventes å fortsette i 2019 uavhengig av hvordan økonomien forøvrig utvikler seg, og økende behov i omsorgssektorene.



Jobbskaping per region antall

Sum Nordland: 
+ 280 i 2018
+ 94 i 2019

310
300

Bodø 410 og 430

Evenes vil løfte dette i 2020

Presenter
Presentation Notes
De siste årene har Salten hatt den største jobbskapingen av regionene i Nordland. Også Lofoten har hatt betydelig jobbskaping, og det er i disse to regionene at det ble skapt flest nye jobber i Nordland i 2018. Helgeland, som kan sammenlignes med Salten i størrelse, hadde betraktelig færre nye jobber samme år. Ofoten og Vesterålen hadde negativ jobbskaping, det ble altså skapt færre nye jobber enn antall jobber som forsvant. Dette har sammenheng med befolkningsnedgangen i disse  regionene. Utsiktene for 2019 tilsier tilnærmet nullvekst med kun 94 nye arbeids plasser. Det er imidlertidig forskjell på regionene, hvor  Salten er motoren i jobbskapingen. Den lave arbeidsledigheten gjør at arbeidsreserven er forholdsmessig lav, og det er færre å ta av for å skape nye jobber. 



Jobbskaping per sektor



Utvikling sysselsetting per region og næring indeks

Problem
Dette er nasjonal
vekstnæring

Presenter
Presentation Notes
Saltenregionen har tradisjonelt stått for den største sysselsettingsveksten, men fra 2017 er det Lofoten som har den største prosentvise utviklingen. For 2019 forventes om lag samme vekst for Lofoten som for Salten. Dette må sees i sammenheng med en positiv befolkningsutvikling i disse regionene. Vesterålen opplevde en høy sysselsettingsvekst fra 2016–2017, men har deretter hatt en nedgang gjenn om 2018, og det forventes ytterligere nedgang fremover. Helgeland har hatt en stabil utvikling i syssel settingen, mens Ofoten har opplevd en kraftig nedgang. Ofoten er også den regionen som har hatt størst nedgang i syssel  settingen, med 3,8 prosent eller 550 færre sysselsatte i perioden 2015–2018.  Nordland har totalt hatt en vekst på 2 453 sysselsatte fra 2015–2018.



Hva tar de under 24 seg til i Nordland?
Sysselsatte/aldersgruppe 15 - 24 år, 2016 Helgeland Salten Ofoten Lofoten Vesterålen Nordland

Varehandel , reparas jon av motorvogner 1 160 1 545 486 347 472 4 010

Helse- og sos ia l tjenester 869 871 327 265 266 2 598

Bygge- og anleggsvi rksomhet 515 558 221 247 168 1 709

Overnattings - og serveringsvi rksomhet 298 566 152 149 104 1 269

Industri 472 254 62 108 124 1 020

Off.adm., forsvar, sos ia l fors ikring 246 355 83 54 140 878

Transport og lagring 232 298 88 59 95 772

Jordbruk, skogbruk og fi ske 261 180 38 106 143 728

Personl ig tjenesteyting 135 262 57 44 42 540

Undervisning 167 176 55 53 56 507

Forretningsmess ig tjenesteyting 101 203 39 21 28 392

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdri ft 48 117 28 19 31 243

 Elektri s i tet, vann og renovas jon 51 44 17 22 19 153

Informas jon og kommunikas jon 30 35 10 6 24 105

Bergverksdri ft og utvinning 65 3 0 3 6 77

Finans iering og fors ikring 6 13 0 0 3 22

Uoppgitt 3 3 0 3 0 9

Totalsum 4 659 5 483 1 663 1 506 1 721 15 032



Jobbskaping etter utdanningsnivå

Jobbskaping 
aldergruppen
15 til 24: ca 110 
per år

Jobbskaping 
aldersgruppen 24 
til 39 år
Ca 1100 per år

Mye lettere å
Få de i jobb med 
Utdanning ferdig

Presenter
Presentation Notes
Figuren viser at jobbskapingen i perioden 2009–2017 har kommet for personer med høyere utdanning. Det er ingen netto tilførsel av nye jobber for de med videregående utdanning



Arbeidsmarkedet i Nordland

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjhmZDNhYTctZTg4OS00MTQzLTgwNjktMGU3YWJlODM0ZTA1IiwidCI6IjNmNTA2MzdkLWZkMzYtNGVlMS04NjAyLWE4MzYxMjQ1NDE2MyIsImMiOjh9






Lønnsnivå til besvær (Lønn i % av landsgjennomsnittet)

Presenter
Presentation Notes
Kvinner i Nordland tjener 93,6 prosent av kvinner i Norge, mens mennene tjener 90 prosent av nasjonalt nivå. Nordland ligger lavest for kvinner av fylkene i Nord-Norge. Den største forskjellen mellom kvinner og menn finner en i Troms.



Salten bygges





Liten vekst +850/år

Utdanningsstrategi



Allerede merkbar – 400 brutto søkere



Hvordan behold de unge i Nordland
Et krevende spørsmål

• Vi har ca 2800-2500 unge i hvert årskull, hva er beste 
anvendelsen av disse for Nordlands samfunnet?

• Hva hindrer endringer i utdannings bruk og strategi i Nordland?
• Hvordan kan dere bidra til at Nordlands positive trend på 

resultater i videregående skole forsterkes? 
• Hvordan møter vi utenforskapet, integreringsgapet, 

mannegapet, omsorgsbølgen, lærergapet, kompetanse gapet  
og attraktivitets gapet, it gapet?



Noen løsninger
• Målrettet innsats i NAV spesielt i alderen 19 til 24 år hvis behov 

oppstår:
– Eksempel: Fra behandling av syke kjenner vi begrepet pakkeforløp
– Hva med standardiserte prosesser der Nav organiserer forløpene og de er 

tilgjengelig i regionen, med to mål, arbeid eller utdanning
– Spesialist tjeneste: Noen utenforskap krever spesialkunnskap, hva med en 

slik innsats styrke på tvers av regioner, men
– Næringslivet: 80 % av løsningen ligger her
– Videregående utdanning: 80 % av løsningen ligger her
– Opplæring av de unge: 80 % av løsningen ligger der.
– Attraktivitet i arbeidslivet for de unge: 80 % ligger der 



Invester i Nordland for å få de unge til å bli
• Den store utfordringen er ikke mangel på 

muligheter, men mangel på mennesker, kapital 
og offentlig infrastruktur for å realisere disse.

• Det må en langsiktig og omfattende satsing til 
for å etablere de jobbene som ungdommene 
våre flytter til andre steder i landet for å få.

• Vi må bygge kunnskap og næringsliv knyttet til 
nye forretningsmodeller og ny teknologi. Vi må 
få større bredde i næringslivet, og ta en større 
andel av verdikjedene for det vi produserer.

• Vår oppfordring: 
Invester i Nordland - Vi leverer

Presenter
Presentation Notes
Det er Tromsø-, Trondheim- og Sandnes-regionen gode eksempler på. Regioner med vekst i preges av store statlige investeringer i infrastruktur og kunnskap, som utløser store private kapitalinvesteringer. Bøkt verdiskaping fra marine ressurser, mineral ressurser, kraft ressurser, offentlig infrastruktur, digital infrastruktur og utviklingen av smart by og produksjon



2019
boble eller bobler

www.indeksnordland.no
Rapporten, presentasjoner og
Årets nyhet: Lag dine egne figurer 

Presenter
Presentation Notes
Nordlandsøkonomien har lagt bak seg nok et godt år. Veksten har vært drevet av ekspansiv finanspolitikk, svak kronekurs, lav lønnsvekst og lave renter. Vi venter at veksten også vil fortsette i 2019, men med noe lavere takt enn vi har sett i 2018. Alt i alt har vi tro på at 2019 blir et godt år for næringslivet og innbyggerne i Nordland

http://www.indeksnordland.no/
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