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Attraktivitet:

Attraktiv for bosetting
Attraktiv for næringsliv

Sentralisering
Strukturendringer 
i næringslivet

KonjunkturerInnvandring

Strukturelle drivkrefter 
påvirker utviklingen, men kan 
ikke påvirkes lokalt.

Attraktivitet 
for bosetting

Attraktivitet 
for næringsliv

Attraktivitet handler om bidraget til veksten fra lokale krefter

Indre drivkrefter:

Ytre drivkrefter:

Stedets 
næringsstruktur

Stedets 
demografi

Arbeids-
plasserBefolkning



Arbeidsplasser og 
næringsattraktivitet

https://regionalanalyse.no/



Arbeidsplasser

Antall arbeidsplasser i offentlig og privat sektor 

i Innherredsbyen.

Ingen vekst i antall arbeidsplasser 
siden 2012. Færre arbeidsplasser i 
næringslivet, flere i offentlig 
sektor.

Det ser ikke ut til å bli vekst i 2020. 



Relativ utvikling:

Svak utvikling siden 2004.

Arbeidsplasser

Indeksert utvikling:

Vekst i offentlige 
arbeidsplasser: 20 %

Vekst  i næringslivet: 9 %
Nedgang etter 2012.



Relativ vekst i antall arbeidsplasser i 

regionene i Trøndelag 2010-2019.

Arbeidsplasser i næringslivet

Lavere vekst i næringslivet  
enn landsgjennomsnittet i 
Innherredsbyen. 



Lokaliseringskvotienter i 2019 for ulike 

bransjer i Innherredsbyen sammenliknet 

med 2009.

Arbeidsplasser i næringslivet

Store bransjer:

Oljeplattformer (Verdal)
Landbruk
Næringsmiddelindustri
Prosessindustri (Levanger).

Økt spesialisering mot disse bransjene, siden 
lokaliseringskvotienten øker.



Forventet arbeidsplassvekst og nærings-

attraktivitet 2010-2019. Den faktiske veksten er 
summen av søylene.

Beregnet bransjeeffekt, befolkningseffekt og 

nasjonal vekst 2010-2019. Den forventede veksten 
er summen av søylene.

Næringsattraktivitet

Lave forventet vekst i 
Innerredsbyen pga bransjestruktur 
og lav befolkningsvekst

Nedgangen har vært som 
forventet



Drivkrefter for arbeidsplassvekst i 

næringslivet og næringsattraktiviteten til 

Innherredsbyen.

Næringsattraktivitet

Næringsattraktiviteten 
har variert fra år til år, 
men er omtrent nøytral 
på lang sikt.



Prosentvis vekst i antall lønnstakere siden 

samme kvartal året før.

Årsveksten i antall lønnstakere i 
2020.

Antall lønnstakere 



Utviklingen i verdiskapingen i næringslivet i 

Innherredsbyen. Andel av Norge.

Verdiskaping

God vekst i 
næringslivets 
verdiskaping. 
Høyere vekst i 
verdiskapingen enn i 
resten av landet.



Verdiskaping

Produktivitet i 
næringslivet: 
Verdiskaping per 
ansatt.

Under gjennomsnittet, 
men har nærmet seg 
de siste ti årene.



Årlig vekst i antall arbeidsplasser i 

Innherredsbyen i perioden 2010-2019, 

dekomponert i ulike drivkrefter.



Årlig vekst i antall arbeidsplasser i 

Innherredsbyen i perioden 2019, 

dekomponert i ulike drivkrefter.



Oppsummert næringsutvikling:

• Nedgang i antall ansatte i næringslivet de siste ti 
årene

• Nedgangen skyldes strukturelle forhold
• Utvikling som forventet, nøytral næringsattraktivitet 

siste ti år
• Men god vekst i næringslivets verdiskaping



Befolkningsutvikling og 
bostedsattraktivitet

https://regionalanalyse.no/



Utvikling i folketallet Innherredsbyen, målt 

hvert kvartal.

Befolkning

Folketallet har 
sunket de siste 
tre årene



Befolkning

Befolkningsendringer splittet opp 
i nettoinnvandring, innenlands 
flytting og fødselsbalanse. 

Nettoinnvandringen 
har blitt lavere.

Stor innenlands 
netto utflytting.



Forventet nettoflytting ut fra sentralitet, nasjonal 

nettoinnvandring og arbeidsplassvekst i områder det 
pendles til (nabovekst) i perioden 2010-2019.

Befolkningsvekst dekomponert i fødselsbalanse, 

forventet nettoflytting, arbeidsplassveksten effekt 

på nettoflyttingen og bostedsattraktiviteten. 

Forventet nettoflytting Faktisk befolkningsvekst

Bostedsattraktivitet



Nettoflyttingen til Innherredsbyen 

dekomponert i ulike drivkrefter. Tre års 

glidende gjennomsnitt. 

Bostedsattraktivitet

Lav bostedsattraktivitet i de 
fleste årene. 

Bedre bostedsattraktivitet i 
årene 2016-2018. Skyldes 
antakelig mottak av 
flyktninger. Ser ut til å bli 
negativ bostedsattraktivitet i 
2020.



Befolkningsveksten i Innherredsbyen 

dekomponert i ulike drivkrefter. Tallene er årlig 

endring i perioden 2010-2019. Figuren viser 

årlig endring i prosent.

Bostedsattraktivitet



Befolkningsveksten i Innherredsbyen 

dekomponert i ulike drivkrefter. Tallene er årlig 

endring i perioden 2019. Figuren viser årlig 

endring i prosent.

Bostedsattraktivitet



Framtidsutsikter og scenarier
https://regionalanalyse.no/



Antall innbyggere i ulike scenarier samt 

SSBs framskriving.

Framtidsutsikter

Stabilt folketall med 
nøytral attraktivitet.

Potensial for god vekst 
med høy attraktivitet.

Fortsatt nedgang med 
lav attraktivitet.

SSBs framskriving er 
optimistisk.



Antall innbyggere 0-40 år i ulike scenarier 

samt SSBs framskriving.

Framtidsutsikter

Innherredsbyen må ha 
høy attraktivitet for 
både næringsliv og 
bosted for å unngå 
nedgang i antall 
innbyggere under 40 år.

Antall innbyggere 40+ år i ulike 

scenarier samt SSBs 
framskriving.

Det blir uansett sterk 
vekst i antall eldre



2000 2021

Befolkningen i Innherredsbyen har 
blitt mye eldre fra 2000 til 2020.

Etter hvert kommer det til å bli 
fødselsunderskudd i regionen.



Oppsummering utviklingen Innherredsbyen

Svak arbeidsplassutvikling de siste ti årene på grunn av 
strukturelle forhold. Middels næringsattraktivitet.

Utflytting og nedgang i folketallet de siste to årene. Negativ 
bostedsattraktivitet nå.

Potensial for å bli mer attraktiv både for næringsliv og særlig 
bosetting. Kan bli vekst med en forbedring av attraktiviteten.

Det blir en utfordring å unngå videre nedgang i folketallet de 
neste årene.



Takk for meg

Knut Vareide

Telemarksforsking


