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Bakgrunn
Lavangen kommune ved kommuneledelsen tok høsten 2021 kontakt med Troms og Finnmark
fylkeskommune (TFFK) ved næringsavdelinga vedrørende utfordringer de har knyttet til kommuneøkonomi og nedgang i sysselsetting. Det ble avholdt flere møter mellom fylkeskommunen og
kommuneledelsen med dette som tematikk. Kommuneledelsen i Lavangen kommune informerte
om situasjonsbildet, pågående prosesser og prosjekter. Fylkeskommunen informerte om prosessen
knyttet til en eventuell omstillingsstatus.
Den 16.09.2021 sendte ordfører i Lavangen en formell henvendelse til TFFK og næringsavdelinga
med forespørsel om å starte en prosess mot status som omstillingskommune.
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Avklaringsfase for omstilling
En slik prosess innebærer bl.a. at fylkeskommunen, i det som kalles «avklaringsfasen», må gjennomføre
en samfunnsmessig konsekvensanalyse med Lavangen kommune som case. I denne konsekvensanalysen foretas en gjennomgang av næringsstrukturen og den demografiske utviklingen i kommunen.
Statistikk og prognoser lages i Panda og hentes fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er fylkeskommunen
som er ansvarlig for kartlegging og innmelding av omstillingsbehov og dette oversendes Kommunalog distriktsdepartementet (KDD). Fristen for å melde inn omstillingsbehov for året 2023 er 8. April 2022.
På bakgrunn av fylkeskommunens innmeldte omstillingsbehov, og KDD sine faglige vurderinger, vil
det eventuelt bli tildelt omstillingsmidler til nye omstillingskommuner og etablerte omstillingsprogram over statsbudsjettet kap. 553.65. «Omstillingsprogram for akutte endringer i arbeidsmarkedet».
På nettsidene til Regjeringen under Kommunal- og distriktsdepartementet sine nettsider fremgår
det at dersom en kommune kommer i en situasjon der en opplever plutselig tap av arbeidsplasser
skal en ta kontakt med fylkeskommunen for en avklaring. Videre står det:
«Av og til går en stor andel av arbeidsplassene i en kommune tapt på kort tid. I spesielle tilfeller
bidrar både staten og fylkeskommunene til omstillingsarbeid i disse kommunene.
Regional omstilling er en ekstraordinær innsats for kommuner eller regioner hvor mange arbeidsplasser går tapt. Omstillingsarbeidet skal bidra til å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser,
og å styrke næringsgrunnlaget og utviklingsevnen i området. Det er fylkeskommunene som har
ansvar for omstillingsarbeid i eget fylke. Fylkeskommunene prioriterer hvilke områder som skal
få midler og avgjør hvor mye midler disse eventuelt skal få. Kommuner med omstillingsstatus får
ekstraordinære midler fra fylkeskommunen over en periode på inntil seks år».
Kriteriene for at staten kan vurdere å bidra med ekstraordinære midler:
• Reduksjonen i den direkte sysselsettingen i hjørnesteinsbedriften/næringen bør være betydelig over
en 3-års periode
• Reduksjonen bør som hovedregel utgjøre minst 15 prosent av den totale sysselsettingen i kommunen.
• I absolutte tall bør nedleggelsen som et minimum ligge på 150 personer.
Disse kriteriene gjelder for de store statlige omstillingsprogrammene. På nettsidene til departementet står det i tillegg at i helt særskilte tilfeller bør departementet imidlertid vurdere å gå noe lavere
på små og isolerte steder.
I avklaringsfasen under Innovasjon Norge sitt program for regional omstilling står det følgende om
omstilling:
«Analysen skal beskrive konsekvenser ved bortfall av arbeidsplasser for bestemte indikatorer. Den
danner grunnlaget for dokumentasjon av omstillingsområdets nærings- og sysselsettingsutvikling 10 år tilbake og frem i tid. Viktige indikatorer som vurderes er arbeidsplassutvikling, demografi,
pendling og utdanning. I tillegg inneholder den en framskrivning av kommunens økonomi. Konsekvensanalysen utarbeides ved bruk av plan- og analyseverktøyet Panda.»
Når en kommune i Troms og Finnmark historisk sett har blitt omstillingskommune er dette ofte
et resultat av det lokale næringslivet over tid har forvitret og blitt veldig ensidig med få sysselsatte
innenfor få næringer. I tillegg har mange kommuner hatt en demografisk nedgang over en lengre
periode, og dette er et nærmest et kjennetegn for mange distriktskommuner.
Fylkeskommunen har, som nevnt ansvaret for avklaringsfasen i det Regionale omstillingsprogrammet til Innovasjon Norge. Det regionale omstillingsprogrammet består av 4 faser. Disse er (1) avklaringsfasen, (2) strategi og forankringsfasen, (3) gjennomføringsfasen og (4) avslutningsfasen. Start-,
gjennomføring- og avslutning foregår i fase 3 og 4.
Kommuner kan søke eller anmode fylkeskommunen om å foreta en samfunnsmessig konsekvensanalyse for å få vurdert sitt omstillingsbehov. Fylkeskommunen kan også gjennomføre en analyse på eget initiativ.
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Om Lavangen kommune

Figur 1. Kart som viser Lavangen kommune i Troms og Finnmark 2022.

Lavangen (på nordsamisk Loabàk) en kommune i den indre delen av Sør-Troms i gamle Troms.
Kommunen grenser i nord og nordvest mot Salangen, i øst mot Bardu, i sør mot Narvik og i vest
mot Gratangen kommune. Lavangen kommune har et areal på om lag 300 kvadratkilometer og et
folketall i 2022 på 970 innbyggere. Kommunen har fått sitt navn etter fjorden Lavangen.
Administrasjonssenteret i Lavangen er i Tennevoll. Kommunevåpenet ble godkjent den 18. desember 1987 og viser tre gyldne bjørkeblad på rød grunn. Våpenet symboliserer møtet mellom de tre
bosettingene i kommunen; nordmenn, kvener og samer. Den 1. oktober 2009 ble kommunen innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk.

Metode
Avgrensninger og metodiske valg
Kommunal- og distriktsdepartementet og Innovasjon Norge foreslår litt ulike kriterier eller indikatorer som bør inngå i en omstillingsanalyse. I denne analysen har fylkeskommunen derfor tatt noen
bevisste valg og prioriteringer i forhold til valid og tilgjengelig statistikk. Innovasjon Norge vil for eks.
at man beregner sysselsettingsutvikling siste 10 år. Mens SSB begynte å beregne statistikk for sysselsetting på en ny måte i 2015 og en vil derfor ikke få signifikante tall i skiftet fra 2014–15. Dette har
medført at vi i denne analysen ikke har målt sysselsetting i perioden før 2015.
For å få best mulig sammenlignbare tall, og at SSB endret metode for måling av sysselsetting i 2015,
har vi brukt årene 2015–2021 som grunnlag for statistikk for sysselsetting og næringer.
Demografi er målt i perioden 2011–2021 for å få utviklingen over en 10-årsperiode. I tillegg er det gjort
framskrivninger.
På indikatorer i omstillingsmodulen har vi brukt alle 39 kommuner i Troms og Finnmark som
grunnlagsmateriale for å vise indikatorverdien til Lavangen sammenlignet med alle kommunene i
dagens fylke. Dette er gjort til tross for at den nyeste indikatorverdien i omstillingsmodulen er fra 2019,
som er året før sammenslåingen av Troms og Finnmark. Dette metodiske grepet i analysen er gjort
for å få et best og bredest mulig sammenligningsgrunnlag med øvrige kommuner i dagens fylke.
Analyseverktøyet Panda
PANDA står for plan- og analyseverktøy for næring, demografi og arbeidsmarked, og er et økonomisk-demografisk modellsystem utviklet for bruk i regional analyse og overordnet planlegging i fylker og sammenslutninger av kommuner. I foreliggende analyse benyttes omstillingsmodulen med
tilhørende omstillingsindikatorer i tillegg til noen andre beregninger.
Bruk av PANDA skal sikre god kvalitet i analysearbeidet gjennom tilgang på oppdatert deskriptiv
statistikk og standardiserte beregninger av utvalgte indikatorer. Gjennomføring av analysene ved
hjelp av PANDA skal kunne gjøres av alle fylkeskommuner i forbindelse med «avklaringsfasen».
Det har vært en forutsetning at analysen skal bygge på data og analysemuligheter slik de foreligger i
dagens PANDA. Dette er ikke en modul som er utfyllende med hensyn til alle mulige indikatorer som
kan være aktuelle for å beskrive situasjonen i området, eller alle former for konsekvenser som kan
tenkes å forekomme som følge av en eventuell avvikling av virksomheter i regionen. Begrensningene
ligger først og fremst i at PANDA utnytter standard statistikk innenfor de statistikkområdene som er
relevante for modellene i PANDA. I og med at PANDA ikke inneholder modeller for kommunal økonomi, er heller ikke statistikk eller analysegrunnlag knyttet til kommunal økonomi fra f.eks. KOSTRA
en del av statistikkgrunnlaget. En analyse av kommuneøkonomien er gjennomført med bakgrunn i
tilgjengelig statistikk i SSB. PANDA har heller ikke bedriftsspesifikke data i sin database, men inneholder næringsdata fra fylkesfordelt nasjonalregnskap og sysselsetting fordelt på 50 næringer.
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Følgende indikatorer benyttes for å vurdere omstillingsbehov: arbeidsmarkedsintegrasjon, ensidig
næringsstruktur, ensidig næringsstruktur i privat sektor, konkurranseutsatte næringer, naturbaserte
næringer, offentlige arbeidsplasser, forsørgelsesbyrde og forsørgelsesbyrde eldre. For enkelte av
indikatorene har det vært behov for ytterligere analyser. En svakhet med omstillingsmodulen er at
den foreløpig kun inneholder data til og med 2019 (3 år tilbake i tid).
I analysen er det i tillegg til grafer og tabeller benyttet såkalte boxplot-diagram. Boxplot diagrammene er fremstillinger av indikatorene som benyttes i omstillingsmodulen og skal forstås på følgende måte (se figur under);
den røde prikken representerer Lavangen kommune, den grå firkanten er landsgjennomsnittet.
Øverste og nederste strek viser henholdsvis de to kommunene med høyest og lavest verdi på indikatoren i Troms og Finnmark. Boksen i figuren er delt i et øvre og nedre kvartil, og deles av an strek
som viser median for regionen.
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Analyse
Den samfunnsmessige konsekvensvurderingen er delt i flere deler.
De første delene av analysen omhandler arbeidslivet og næringsstrukturen i Lavangen, sårbarheten i næringsstrukturen og arbeidsmarkedsintegrasjon. I de siste delene blir områdene demografi,
utdanning og kommuneøkonomi vurdert og analysert.
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Arbeidsliv og næringsstruktur
I denne delen er det fokusert på flere tema som; sysselsatte fordelt på næringer, sammensetning av
næringer, antall virksomheter, sysselsetting, ensidig næringsstruktur, offentlige arbeidsplasser, sårbarhet i næringsstruktur og arbeidsmarkedsintegrasjon. Disse temaene belyses av følgende omstillingsindikatorer; ensidig næringsstruktur, ensidig næringsstruktur i privat sektor, offentlige arbeidsplasser, naturbaserte næringer, konkurranseutsatte næringer og arbeidsmarkedsintegrasjon.
Sysselsatte fordelt på næring
Figuren nedenfor viser en oversikt over sysselsatte i kommunen sortert på ulike næringer.

Figur 2. Sysselsatte med arbeidssted i Lavangen fordelt på næring. Det er ikke tatt med alle næringer. Det er kun tatt med de næringene med flere enn 10
sysselsatte for tidsperioden samlet sett.

Av 11 næringer har 4 av disse en negativ utvikling i sysselsetting i perioden 2015–2021. Næringer med
nedgang i perioden er «jordbruk, skogbruk og fiske», «bygge- og anleggsvirksomhet», «varehandel,
reparasjon av motorvogn» og «offentlig administrasjon, forsvar og sosial forsikring».
I næringen «jordbruk, skogbruk og fiske» er nedgangen på 27,8% som tilsvarer 5 personer, og for
«varehandel, reparasjon av motorvogn» er nedgangen på 20,8% som tilsvarer 5 personer.
Innenfor «bygg- og anleggsnæringen» i Lavangen er det 40 sysselsatte i 2021 mot 65 sysselsatte i
2015, som tilsvarer en reduksjon på 38,5% som tilsvarer 25 personer. Fra toppåret i 2018 er reduksjonen i denne næringen på hele 45,9%. Denne reduksjonen vurderes som markant. Målt i antall sysselsatte er dette den nest største næringen totalt sett, etter «Helse- og sosialtjenester». Det er den største næringen i privat sektor. «Bygg- og anleggsnæringen» vurderes fortsatt å være en viktig motor i
næringsstrukturen i kommunen.
Innenfor næringene «industri», «overnatting og serveringsvirksomhet», og «undervisning» er tallet
på sysselsatte likt for 2015 og 2021.
Næringer med oppgang i antall sysselsatte i denne perioden er «Transport og lagring», «teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift», «forretningsmessig tjenesteyting», og «helse og sosialtjenester».
Kort oppsummert har 4 næringer nedgang i antall sysselsatte-, 3 næringer er lik på sysselsetting og
4 næringer har positiv utvikling i sysselsetting for perioden 2015–21.
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Størst økning i prosent er det i næringen «forretningsmessig tjenesteyting» med økning fra 0–11 sysselsatte.
Innenfor «helse- og sosialtjenester» er det 136 sysselsatte i 2021. Det er 18 flere enn i 2015 og tilsvarer
en økning på 15,3%.
For flere næringer ser vi at det er en økning i antall sysselsatte fra 2015–18 og deretter en reduksjon.
Dette ser vi for næringene «industri», «bygg og anleggsvirksomhet», «overnattings- og serveringsvirksomhet» og «undervisning».
Antall virksomheter fordelt på næringer

Figur. 3 Antall virksomheter registrert i Lavangen kommune fordelt på næring. Det er det kun næringer som har flere enn 10 virksomheter samlet sett over
tidsperioden som vises.

Når man tar et uttrekk på alle næringer i Lavangen, med flere enn 10 virksomheter samlet sett i perioden 2015 til 2021, står en igjen med 8 næringer en kan se på utviklingen i.
Det er kun næringen «jordbruk, skogbruk og fiske» som har nedgang i antall virksomheter i perioden 2015–21, med en reduksjon på 4 virksomheter som tilsvarer en nedgang på 15,4%.
Næringen «industri» har like mange virksomheter i 2015 som i 2021, men hadde en fordobling i 2018.
Øvrige 6 næringer har en økning i denne perioden i antall virksomheter.
Det er verdt å merke seg at selv om det var en stor reduksjon i antall sysselsatte innenfor «bygg- og
anleggsnæringen» fra 2015–21 (figur 2) økte antall virksomheter fra 13–14 i samme periode. For de 6
næringene som økte i antall virksomheter var økningen på mellom 1–3 virksomheter.
Det kan med andre ord se ut til at det for perioden er en liten økning i antall virksomheter innenfor
nevnte næringer samtidig som at antall sysselsatte går ned.
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Antall virksomheter i Lavangen

Figur. 4 Antall virksomheter registret i Lavangen kommune.

Antall virksomheter i Lavangen har gått opp i perioden 2015–2021. I 2015 var det 93 virksomheter
registrert i Lavangen, mens i 2021 var tallet 99. Det er en økning på 6 virksomheter i hele perioden
som tilsvarer 6,4%. Størst var økningen fra 2015–16 med en økning på 9 virksomheter. Tallet på antall
virksomheter har vært relativt stabilt i perioden 2016–2019.
Antall virksomheter sier ikke noe faktisk aktivitet og produksjon eller lønnsomhet i virksomheten.
Det kan være personer som opprettet virksomheter hvor det er lite eller ingen aktivitet. Samtidig
fungerer statistikken som et fint supplement til sysselsatte fordelt på næringer og virksomheter fordelt på næringer.
Sysselsetting

Figur. 5 Sysselsatte i alderen 15–74 år med arbeidssted i Lavangen kommune sammen med befolkningen i Lavangen kommune i samme alder.

*SSB foretok en endring i måte å beregne sysselsatte på i 2015. Det gjør at det i denne analysen er
foretatt beregning fra 2015 for å få signifikante tall. Det er gjort en beregning av sysselsatte med
arbeidssted Lavangen. Dette for å se utviklingen i arbeidsplasser i Lavangen. Dvs. at i beregningen
inngår alle som bor og arbeider i Lavangen pluss innpendlere til Lavangen.
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Tabell. 1 Prosentvis endring i sysselsatte med arbeidssted i Lavangen kommune.

De sist 5 årene har Lavangen kommune hatt en nedgang på 10,1% i antall sysselsatte med arbeidssted Lavangen og en nedgang på 9,3% siste 3 år. For hele perioden var reduksjonen på 4,6%. Den
største nedgangen var i 2019–20 med en nedgang på hele 14,3% som tilsvarer 53 sysselsatte. Dette
rettet seg litt opp igjen fra 2020–21 med en økning på 4,4% og 14 sysselsatte.
Til sammenligning er det siste 5 år kun en nedgang på 2 stk. innbyggere i Lavangen i arbeidsfør
alder 15–74 år (fra 717 til 715 personer) som tilsvarer en reduksjon på 0,3%.
Med andre ord er det relativt sett en mye større nedgang i sysselsatte med arbeidssted Lavangen
enn det er nedgang i befolkningen i arbeidsfør alder i denne perioden. Dette kan skyldes at sysselsatte med bo- og arbeidssted Lavangen har blitt arbeidsledig eller har funnet seg arbeid utenfor kommunen. I tillegg kan det være at innpendlere har funnet seg arbeid utenfor kommunen.
Arbeidsledigheten blir vurdert senere i analysen.
Basert på møter med kommunen kan nedgangen i sysselsetting skyldes nedbemanning hos en
entreprenør innenfor bygg- og anleggsnæringen med mange innpendlere. I tillegg er det sannsynlig at Covid 19 ytterligere kan ha påvirket den negative statistikken.
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Ensidig næringsstruktur

Figur. 6 Ensidig næringsstruktur i privat sektor Lavangen kommune. Kilde: PANDA omstillingsmodul og indikatorverdier

*Figuren viser et forholdstall 0–1 hvor 1 er maksimalt ensidig og da har man i realiteten alle sysselsatte innenfor en næring.
Som figur 6 og 7 viser er Lavangen den kommunen i Troms og Finnmark med mest ensidig
næringsstruktur. Utviklingen ser ut til å ha vært stabil for perioden, bortsett fra i 2016 hvor kommunen hadde en litt lavere indikatorverdi.
Lavangen har færre sysselsatte innenfor færre næringer enn øvrige kommuner i fylket. De har dermed en lite robust næringsstruktur. Det innebærer at næringsstrukturen er ekstra sårbar for ytterligere endringer i form av nedbemanning, nedleggelser eller at bedrifter flytter ut av kommunen. For
kommuner med ensidig næringsstruktur blir det ekstra viktig å legge til rette for økt sysselsetting,
bedriftsetableringer og styrke eksisterende næringsliv.
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Figur 7. De ti kommunene i Troms og Finnmark med mest ensidig næringsstruktur i privat sektor 2019. Kilde PANDA omstillingsmodul og indikatorverdier.

I denne figuren finnes en samlet oversikt over de 10 kommunene (25%) i Troms og Finnmark med
mest ensidig næringsstruktur i 2019, samt gjennomsnittet for fylket og Norge. Lavangen har mest
ensidig næringsstruktur etterfulgt av henholdsvis Gamvik og Måsøy.
9 av 10 kommuner med dårligst score har negativ eller lik utvikling i næringsstruktur fra 2015–2019.
Alle disse kommunene tilhører sentralitetsindeks 5 og 6 og bygger opp under bildet av at distriktskommuner ofte har næringsmessige utfordringer.
De tre kommune med mest robust næringsstruktur i 2019 var henholdsvis Senja, Hammerfest og
Tromsø, hvor Senja var den kommunen med mest robust næringsstruktur (lavest score på indikatorverdi).

15

Figur. 8 Ensidig næringsstruktur i Lavangen kommune. Kilde: PANDA omstillingsmodul og indikatorverdier.

Denne figuren viser hvor ensidig næringslivet er når en også regner inn offentlige virksomheter.
Lavangen er fortsatt blant de 10 kommunene med mest ensidig næringsliv når en vurderer samlet
sett sysselsetting innenfor private og offentlige næringer i kommunen. Denne figuren må også ses i
sammenheng med andel offentlige arbeidsplasser i Lavangen, se figur 9.
Offentlige arbeidsplasser

Figur. 9 Offentlige arbeidsplasser i Lavangen kommune. Kilde: PANDA omstillingsmodul og indikatorverdier.

Lavangen kommune er blant de 10 kommunene i Troms og Finnmark med størst andel offentlige arbeidsplasser, med 55% sysselsatte innenfor offentlig sektor. Det vil si at majoriteten arbeider i offentlig sektor. En stor andel sysselsatte i offentlig sektor kombinert med en veldig ensidig
næringsstruktur for privat næringsliv gjør at kommunen er ekstra sårbar for nedtrekk i kommunal
økonomi-, reformer- og generelle omstillinger i offentlig sektor.
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Sårbarhet i næringsstrukturen
Det som også påvirker næringsstrukturen til en kommune, og dens robusthet, er bl.a. andelen
naturbaserte næringer- og konkurranseutsatte næringer. En høy score på disse indikatorene viser at
kommunens næringsliv innen disse næringene er utsatt med tanke på reguleringer, rasjonalisering
eller økt internasjonal konkurranse.
Naturbaserte næringer

Figur. 10 Naturbaserte næringer i Lavangen kommune. Kilde: PANDA omstillingsmodul og indikatorverdier.

Indikatorverdien for naturbaserte næringer viser at Lavangen kommune er blant de 10 kommunene i fylket med minst andel sysselsatte innen denne næringen. Naturbaserte næringer kan være
jordbruk, skogbruk, fiske, oppdrett og fiskeforedling. Eksterne forhold som rasjonalisering vil derfor i
mindre grad enn for andre kommuner påvirke Lavangen.
Målt i antall sysselsatte og antall virksomheter innenfor jordbruk, skogbruk og fiske i perioden 2015–
21 så vi at kommunen har en nedgang innenfor deler av denne næringen isolert sett, og sammenlignet med øvrige kommuner i Troms og Finnmark.
Naturbaserte næringer er på den ene siden ekstra sårbar for endringer. Endringer kan for eks.
være mindre subsidier, krav om løsdriftsfjøs, mindre kvoter i fiskeri m.m. På den andre siden er det
ønskelig med flere bedrifter og sysselsatte innenfor også denne næringen fordi det i sum gir en mer
robust næringsstruktur. I tillegg er tilgang til mat, råvarer og matproduksjon en svært viktig del av
verdiskapingen for regioner og i et beredskaps- og sikkerhetsperspektiv.
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Konkurranseutsatte næringer

Figur. 11 Konkurranseutsatte næringer i Lavangen kommune. Kilde: PANDA omstillingsmodul og indikatorverdier.

Lavangen har, som for Troms og Finnmark, et relativt lite konkurranseutsatt næringsliv. Trenden for
Lavangen er stabil med en liten reduksjon på indikatorverdi fra 2018 til 2019. Næringslivet i Lavangen, og i Troms og Finnmark, er med andre ord mindre konkurranseutsatt enn næringslivet i landet
for øvrig.
At næringslivet i kommuner eksporterer og opererer i et marked med stor konkurranse er på den
ene siden bra i forhold til at det skapes inntekter og arbeidsplasser. På den andre siden er konkurranseutsatte næringer mer utsatt med tanke på konjunkturer i markeder, økte råvarepriser, pandemier, krig osv.
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Arbeidsmarkedsintegrasjon

Figur. 12 Arbeidsmarkedsintegrasjon i Lavangen kommune.

*Indikatorverdien «arbeidsmarkedsintegrasjon» er et mål for hvor godt arbeidsmarkedet i en kommune er integrert med arbeidsmarkedet utenfor. Høy verdi på denne indikatoren indikerer at
innpendling til kommunen/regionen er godt integrert med et arbeidsmarked utenfor kommunen.
Denne indikatoren er beregnet for 2020 for Lavangen.
I 2020 er Lavangen kommune blant de 10 kommunene i Troms og Finnmark med best integrert
arbeidsmarked. Det betyr at Lavangen er godt integrert med arbeidsmarkedet utenfor kommunen. Det er en styrke for kommunen og gjør at en er mindre sårbar med tanke på nedbemanning,
arbeidsledighet og konkurser da en velfungerende arbeidsmarkedsregion muliggjør pendling.
Med tanke på at kommunen har en sårbar næringsstruktur er det viktig med bolyst tiltak som gjør
at innbyggerne eventuelt tar belastningen med pendling selv om deres arbeidsplass i kommunen
skulle forsvinne.
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Pendling

Figur 13. Nettoinnpendling, innpendling og utpendling for Lavangen kommune.

*Nettopendling er lik «antall innpendlere» minus «antall utpendlere».
I Lavangen er det flere som pendler ut av kommunen enn som pendler inn. Kommunen har hatt en
negativ nettopendling i hele perioden. Utpendlingen har vært stabil for hele perioden med en liten
økning i 2020.
Innpendlingen øker fram til 2019. Fra 2019–2020 ser vi en markant nedgang på 39,6% som betyr at
40 personer sluttet å pendle inn til kommunen. Dette henger direkte sammen med nedbemanning
hos en entreprenør i bygg- og anleggsnæringen. Siste året øker innpendlingen med 14,8%.
Som vi ser av figuren, har pendlerbalansen endret seg vesentlig fra 2019. Nedbemanning, liten aktivitet i en eller flere virksomheter i Lavangen, samt pandemi har medført at det nå er færre arbeidsplasser i Lavangen kommune. Dette medfører at flere må pendle ut av kommunen og gir i tillegg
nedgang i innpendlere. Fra 2019–20 øker også arbeidsledigheten som kan bety at personer bosatt i
Lavangen er blitt arbeidsledige som følge av nedbemanning i virksomhet(er), se figur 14.
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Arbeidsledige

Figur 14. Arbeidsledighetsprosent i Lavangen kommune.

Arbeidsledigheten har vært relativt stabil i perioden, med en topp på 4% i 2013, sett bort fra pandemiåret 2020 hvor arbeidsledigheten var på 5,2%. Snittet for arbeidsledighet i hele perioden er 3,1%.
Året 2020 må ses i sammenheng med Covid 19 og nedbemanning hos en entreprenør i kommunen.
Månedstall fra NAV for januar 2022 viser at arbeidsledigheten i kommunen var på 2,3% som utgjør 10 personer. Dette er en nedgang på minus 38% fra i fjor. Dette kan tyde på at situasjonen er i ferd med å normalisere seg etter 2020. Sysselsettingsveksten fra 2020–21 kan også være en indikasjon på det, se figur 5.
Innvandrere og sysselsatte innvandrere

Figur 15. Sysselsatte innvandrer og antall innvandrer i Lavangen kommune.

Den kraftige økningen i antall innvandrere fra 2015–16 skyldes at Lavangen kommune tok imot 61
flyktninger i denne perioden. Dette kan være en medvirkende årsak til at 45,6% av alle innvandrere i
Lavangen kommune er sysselsatt i 2020. Fra 2018 til 2020 ser sysselsettingsgraden blant innvandrere
ut til å øke. 2015 var det året med størst andel sysselsatte innvandrere med hele 61%. Flest sysselsatte
innvandrere var det i 2020 med 36 stk.
Lavangen kommune ser ut til å ha vært gode til å integrere innvandrere i arbeidslivet og dette er
positivt. Det å bosette- og sysselsette innvandrere er en mulig løsning for distriktskommuner som
ønsker å snu den negative demografiske utviklingen.
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Demografi
Folketall

Figur. 16 Folketallet i Lavangen kommune for perioden 2012–2022.

* I hovedsak er det to faktorer som påvirker folketallet og det er fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Fødselsoverskuddet er definert som antall levende fødte barn minus antall døde personer.
Nettoinnflytting er definert som antall innflyttere minus antall utflyttere.
Innbyggerne i Lavangen kommune utgjør 0,4 % av Troms og Finnmarks befolkning. Totalt har folketallet i Lavangen blitt redusert med -4,5% siste 10 år og -10% siste 5 år. Det siste året har folketallet
blitt redusert med hele -5%. Folketallet i 2022 i Lavangen utgjorde 970 personer.
Som en kan se av figur 16 kan en dele inn denne 10 årsperioden i 3 faser:
• I fase 1 fra 2012-15 var folketallet relativt stabilt.
• I fase 2 er det en markant økning i folketallet fra 2015-17 på hele 6,7%. Bakgrunnen for dette er i
hovedsak mottak av flyktninger.
• I fase 3 fra 2017-22 har folketallet i kommunen blitt drastisk redusert med -10%, og særlig det siste
året er det et markant dropp.
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Befolkningsframskrivinger

Figur. 17 Befolkningsframskriving med tre alternativer fra SSB.

Befolkningsframskrivingen viser forventet utvikling med ulike forutsetninger for nasjonal vekst1. For
prognoser med middels og lav nasjonal vekst vil det være en markant nedgang i befolkningsutvikling fram mot 2030, 2040 og 2050. Den negative utviklingen i prognosene forsterkes gjennom at
den aldrende befolkningen øker samtidig som at det ikke fødes nok barn. Videre flytter det flere ut
av kommunen enn det flytter inn og dette bidrar også til en forsterket negativ trend.
Ut fra prognose med middels (lav) nasjonal vekst anslås folketallet i Lavangen til å bli følgende fremover:
• 2030: under 950 personer (middels nasjonal vekst)
• 2050: om lag 915 personer (middels nasjonal vekst)
• 2050: rundt 820 innbyggere (lav nasjonal vekst)
Dette er bare en framskriving og tallene vil være mer usikker desto lengre fram i tid vi ser.
For få en bedre innsikt i hva som i sum gir den demografiske utviklingen er det viktig å se litt nærmere på statistikk for fødselsoverskudd og nettoinnflytting.

1 Hovedalternativet (MMMM) er definert som fruktbarhet=middels, levealder = middels, innenlands flytting = middels og innvandring = middels.
Lavnasjonal vekst (LLML) er definert som fruktbarhet=lav, levealder = lav, innenlands flytting = middels og innvandring = lav. Høy nasjonal vekst
(HHMH) er definert som fruktbarhet=høy, levealder = høy, innenlands flytting = middels og innvandring = høy.
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Fødselsoverskudd

Figur. 18 Fødselsoverskuddet, antall levendefødte barn og antall døde personer i Lavangen kommune for 2011–2021.

For Lavangen kommune er det totale fødselsoverskuddet for 10-årsperioden på minus 60 personer.
Det betyr at det i denne perioden dør det 60 personer flere enn det fødes. Det eneste året i denne
perioden kommunen hadde fødselsoverskudd var i 2016.
Det fødes for få barn i Lavangen. Lave fødselstall og en økende aldrende befolkning er typisk utvikling for mange distriktskommuner. Dette henger sammen med befolkningssammensetningen i
kommunen som vi skal se nærmere på i figur 20 under «befolkningsprognoser».
Flytting og nettoinnflytting

Figur. 19 Nettoinnflytting, innflytting og utflytting fra Lavangen kommune. Inkluderer også inn- og utflytting fra utlandet.

*Nettoinnflytting er definert som innflyttinger til regionen/kommunen minus utflyttinger fra regioner. Nettoinnflyttinger inkluderer her også inn- og utflyttinger fra utlandet.
Tallene for nettoinnflytting for hele perioden bærer preg av veksling mellom negativ og positiv
nettoinnflytting. For hele tiårsperioden var summen av nettoinnflytting til Lavangen på 27 personer.
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Det var med andre ord flere som flyttet inn til kommunen enn det var som flyttet ut over en
10-årsperiode.
Som tidligere nevnt ser mottak av flyktninger i 2015–16 ut til å ha «reddet» litt av den demografiske
utviklingen i Lavangen for hele perioden.
Befolkningspyramide

Figur. 20 Befolkningspyramide for Lavangen kommune for 2012, 2022 og 2032 med befolkningsframskrivings alternativ (MMMM) for året 2032.

Gjennomsnittsalderen i 2022 i Lavangen kommuner er 45 år og for Troms og Finnmark 41 år. Kjønnsbalansen i kommunen er 105 menn pr 100 kvinne som vil si 51% menn og 49% kvinner.
Samlet sett har det blitt færre barn i perioden 2012–22 og spesielt i aldersgruppa 0–9 år. Prognosen
for 2032 viser at denne utviklingen med færre i aldergruppa 0–19 år vil forsterkes ytterligere. I tillegg
ser en at fra 2012–22 så har aldersgruppa 20–39 år blitt kraftig redusert. Det ser ut til at det er kvinner
i denne aldergruppa som flytter ut. Dette er en naturlig trend for mange distriktskommuner. Det er
også en naturlig trend for disse kommunene at det blir flere eldre som også er tilfellet for Lavangen.
Prognosen for 2032 viser en skjevhet i befolkningssammensetning og en trend som tilsier flere eldre
og færre yngre i kommunen. Denne prognosen tilsier en økende forsørgelsesbyrde for den yrkesaktive befolkningen i kommunen i fremtiden.
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Forsørgelsesbyrde

Figur. 21 Forsørgelsesbyrde for Lavangen kommune. Kilde: PANDA omstillingsmodul og indikatorverdier.

*Definisjon: Befolkning (alder 0–14 år) + befolkning (alder 65+ år)/befolkning (alder 15–64). Forsørgelsesbyrden viser de potensielle effektene av endringer i befolkningsstruktur for sosial og økonomisk
utvikling. Høy verdi på denne indikerer en høyere byrde for den yrkesaktive befolkningen.
Lavangen kommune scorer høyt på indikatoren «forsørgelsesbyrde» og er blant de 10 kommunene
i Troms og Finnmark med høyest verdi på denne indikatoren. Det betyr at kommunen relativt sett
har en mindre andel yrkesaktiv befolkning i aldersgruppa 15–64 år som må forsørge en større andel
yngre og eldre enn hva tilfellet er for øvrige kommuner (3/4) i Troms og Finnmark.
Kommuner med stor andel yrkesaktiv befolkning vil ofte ha en lavere forsørgelsesbyrde. Dette vil
ofte være tilfellet for mer sentrale kommuner (sentralitetsindeks 3 og 4) i Nord-Norge. En aldrende
befolkning og færre yrkesaktive vil typisk slå ut i form av økt forsørgelsesbyrde.
Denne indikatoren viser endringer i befolkningsstruktur slår direkte ut i på kommunens sosiale og
økonomiske utvikling. Det handler om å skape større inntekter enn utgifter. Inntektene må økes
gjennom å tiltrekke seg flere innbyggere, skape nye bedrifter og få flere i arbeid. Utgiftene kan
generelt sett kuttes gjennom å tenke innovativt i form av fleksible løsninger tilpasset prognoser.
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Figur. 22 Forsørgelsesbyrde eldre for Lavangen kommune. Kilde: PANDA omstillingsmodul og indikatorverdier.

*Definisjon: Befolkning (alder 65+)/befolkning (alder 15–64). Forsørgelsesbyrden viser de potensielle
effektene av endringer i befolkningsstruktur for sosial og økonomisk utvikling. Høy verdi på denne
indikerer en høyere byrde for den yrkesaktive befolkningen.
I kraft av eldrebølgen er det naturlig å måtte se på forsørgelsesbyrde for eldre isolert sett. Denne
indikatoren viser at utviklingen i Lavangen har vært stabil for perioden. Ut fra prognoser for 2032,
som viser en markant økning i antall eldre, kan kommunen forvente at forsørgelsesbyrden til den
yrkesaktive befolkningen øker i årene fremover.
Det betyr mindre inntekter, og økte utgifter innenfor helse- og omsorgsektoren for kommunen.
Investering i for eks. helseteknologi som gjør at eldre kan bo lengre hjemme og samtidig kutte i
kostnader i helse- og omsorgssektoren til kommunen kan være strategiske grep. I tillegg blir det
viktig å tiltrekke seg arbeidskraft innenfor helsesektoren og finne gode løsninger på interkommunalt samarbeid.
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Utdanning

Figur 23. Sysselsattes utdanningsnivå i Lavangen kommune i 2020.

Figur 23 viser at 77,5% av (808 personer i alder 15–64 år) i Lavangen har kun grunnskole eller videregående skole som sin utdanning. Det er bare 22,5% av grunnlaget i denne statistikken som har
høyere utdanning i Lavangen.
Generelt sett vil økt utdanning og spesialiserte utdanninger heve nivået på lokalt næringsliv og kan
gi effekter i form av økt utviklingsevne. Lokalt næringsliv trenger kompetent og anvendbar kompetanse for å skape innovasjon, økt produktivitet osv.

28

Kommuneøkonomi

Kommunens driftsutgifter pr. innbygger 2020

152 860 kr

Kommunens driftsinntekter pr. innbygger 2020

153 193 kr

Lavangen kommune hadde i 2020 større driftsinntekter enn driftsutgifter per innbygger. Differansen var på 333 kr.

Figur 24. Utgifter fordelt på tjenesteområde i Lavangen kommune

Med utgangspunkt i tjenesteområder har kommunens utgifter økt på 5 av 8 områder fra 2015–2020.
De største kostnadene er knyttet til «Helse- og omsorgssektoren» som i 2020 utgjorde 32,6% av
totale kostnader. Dette kan knyttes opp mot andelen eldre. Ellers er det tjenesteområdene «barnevern», «vann, avløp, renovasjon og avfall» som har økte utgifter i perioden.
«Sosialsektoren», «kultursektoren», «barnehage» og «grunnskole» har alle hatt en reduksjon i utgifter i perioden og dette kan delvis skyldes at det blir færre barn og unge i kommunen. Samtidig øker
kostnadene innenfor helse- og omsorg, trolig som følge av økning i andel eldre.
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Figur 25. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter.
*Kilde SSB figur 12134 Utvalgte nøkkeltall for kommuneregnskap etter region, statistikkvariabel og år

Lavangen har hatt en nedgang i driftsresultat i perioden 2016–2020. Spesielt var nedgangen stor fra
2018–19, med et netto driftsresultat på minus 6% i 2019. For 2020 var netto driftsresultat 1,1%.
I 2020 hadde 2/3 av kommunene i Troms og Finnmark bedre driftsresultat enn Lavangen.
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Sammendrag og konklusjon
I sammendraget gjøres det kort rede for hovedfunn knyttet opp mot næringsstruktur, demografi og
kommuneøkonomi. Til slutt foretas en konklusjon basert på funn og resultater fra analysen.
Næringsstruktur
Lavangen sitt næringsliv forvitrer, og kommunen er kommet i en veldig vanskelig situasjon med
bortfall av arbeidsplasser og få sysselsatte innenfor få næringer. Denne trenden er vanskelig å snu
og prognoser for den demografiske utviklingen kan tyde på at denne negative trenden vil ytterligere forsterkes i tiden fremover.
Av alle kommuner i Troms og Finnmark er det Lavangen som har den mest ensidige næringsstrukturen og utviklingen har forverret seg over tid. Det betyr i klartekst at Lavangen har få næringer med
få sysselsatte. Det gjør at kommunen er kommet i en vanskelig situasjon hvor det er få bedrifter- og
næringer å bygge videre på. En kommune med robust næringsstruktur vil gi ringvirkninger i form av
økte inntekter, flere arbeidsplasser og vil være mer attraktiv. Det motsatte er tilfellet for kommuner
med ensidig næringsstruktur som er et kjennetegn for mange av dagens distriktskommuner.
De siste 5 år er nedgangen i sysselsetting for Lavangen som arbeidssted på hele 10%. Dette er markant for en kommune med et folketall på 970 personer i 2022. Denne reduksjonen gir negative ringvirkninger for lokalsamfunnet i form av svekket inntektsgrunnlag og økt forsørgelsesbyrde.
For perioden 2015–21 er det en nedgang målt i sysselsatte innenfor næringene «jordbruk, skogbruk og
fiske», «bygg- og anlegg», «varehandel og reparasjon av motorvogn». Analysen viser at nedgangen er
størst innenfor «bygg- og anleggsnæringen» med 38,5%. Dette kan delvis forklares med at en sentral
entreprenør i Lavangen har nedbemannet kraftig de siste årene. I Lavangen er «bygg- og anleggsnæringen», til tross for nedbemanning, den største næringen i privat sektor med 40 sysselsatte i 2021.
Antall virksomheter øker faktisk totalt sett i perioden 2015–21. Det er kun næringen «jordbruk, skogbruk
og fiske» som har nedgang i antall virksomheter i perioden. Øvrige 7 næringer er lik eller har økning
i antall virksomheter. Det er verdt å merke seg at selv om det var stor reduksjon i antall sysselsatte
innenfor «bygg- og anleggsnæringen» økte antall virksomheter i næringen fra 13–14 i samme periode.
Analysen viser at det totalt sett har blitt 6 flere virksomheter i perioden 2015–21. I 2021 var det 99 virksomheter i Lavangen. Økningen er på 6,4%. Med andre ord kan det se ut til at det blir flere bedrifter i
Lavangen, men færre ansatte i hver bedrift.
Arbeidsledigheten i Lavangen var i 2020 på 5,2% og dette er relativt høyt. Dette må ses i sammenheng med Covid 19 og nevnte nedbemanning. Månedstall for januar 2022 viser at arbeidsledigheten
i kommunen var på 2,3% og dette er en nedgang på 38% fra i fjor. Dette kan tyde på at arbeidsledigheten er i ferd med å normaliseres.
I Lavangen arbeider om lag 55% i offentlig sektor. Det er ikke særegent for Lavangen med stor
offentlig sektor. I mange distriktskommuner i Nord-Norge er kommunen i realiteten en hjørnesteinsbedrift. Dette kombinert med den ensidige næringsstrukturen gjør kommunen ekstra sårbar i
forhold til reformer, nedskjæringer i offentlig sektor og eventuelle endringer i inntektsmodeller.
Når en ser nærmere på sårbarhet i næringsstrukturen har Lavangen en liten andel naturbaserte- og
få konkurranseutsatte næringer. Næringslivet i kommunen er med andre ord ikke særlig utsatt med
tanke på rasjonalisering eller stor konkurranse.
En styrke for Lavangen er at arbeidsmarkedet i kommunen er godt integrert med øvrig arbeidsmarked i regionen. Kommunen er en del av et velfungerende arbeidsmarked. Dette er et supplement til
næringsstrukturen da det fortsatt går fint an å bo i Lavangen å arbeide i omkringliggende kommuner, selv om arbeidsplasser forsvinner i hjemkommunen. Det blir derfor viktig for kommunen å ha
stort fokus på å være en attraktiv kommune for innbyggerne. Kommunen vektlegger dette gjennom flere utviklingsprosjekt og en ny samfunnsplan som skal fylles med tiltak.

31

Demografi
Demografi og næringsliv henger nøye sammen og det ene påvirker naturligvis det andre. Lavangen
kommune har hatt en befolkningsnedgang på 4,5% siste 10 år. Siste 5 år er befolkningsnedgangen på
hele 10%. Bare siste året er nedgangen i befolkning på 5 prosent, som tilsvarer 50 personer. I 2022 bor
det 970 mennesker i Lavangen og kommunen må karakteriseres som liten målt i antall innbyggere.
Det fødes for få barn i Lavangen samtidig som at andelen eldre øker. Over en 10-årsperiode var det
kun i 2016 at det ble født flere barn enn det var personer som døde.
Når det gjelder nettoflytting så er det over en 10-årsperiode flere som flytter til Lavangen enn det
flytter ut, og dette tilsvarer 27 personer. Hadde det ikke vært for mottak av 61 flyktninger i 2015–16
hadde befolkningsnedgangen trolig vært enda sterkere.
Analyse av befolkningssammensetningen over en 10-årsperiode viser at utviklingen har gitt færre barn,
færre voksne i fertil alder og flere eldre. En prognose for 2032 viser at denne utviklingen vil fortsette.
Lavangen er blant de 10 kommunene i Troms og Finnmark med høyest forsørgelsesbyrde. Det betyr
at de relativt sett har en mindre andel yrkesaktiv befolkning som må forsørge en større andel yngre
og eldre enn hva tilfellet er for øvrige kommuner i Troms og Finnmark.
Av arbeidsstyrken i Lavangen har om lag ¼ høyre utdanning og ¾ grunnskole eller videregående skole.
Lavangen er som nevnt en del av et velfungerende arbeidsmarked. Dette sammen med mottak av
flykninger har trolig bremset noe av nedgangen i sysselsetting- og befolkningsutvikling.
Kommuneøkonomi
Lavangen kommune har hatt en nedgang i driftsresultat i perioden 2015–2020. Spesielt var nedgangen stor fra 2018–19, med et netto driftsresultat på minus 6% i 2019. For 2020 var resultatet netto driftsresultat 1,1%. I 2020 hadde 2/3 av kommunene i Troms og Finnmark bedre driftsresultat enn Lavangen.
Utgiftene reduseres i perioden på tjenester og tilbud som berører unge. Det er naturlig da andelen yngre blir færre og det fødes få barn. Samtidig øker kostnadene innenfor helse- og omsorg som
følge av flere eldre.
Lavangen kommune er inne i en negativ trend med tanke på kommuneøkonomi med redusert
driftsresultat over tid. Endringen i kommuneøkonomien må naturligvis ses i sammenheng med
befolknings- og næringsutvikling.
Det bør planlegges ut fra fremtidige befolkningsprognoser. Det kan for eks. vurderes tiltak og prosjekt opp mot Husbanken, investering i helseteknologi og det blir viktig å fortsette samarbeidet om
interkommunale tjenester for å redusere kostnader og sikre gode tjenestetilbud.
Konklusjon
På bakgrunn av analyse av Lavangen sin demografiske og næringsmessige utvikling, samt kommuneøkonomi er konklusjonen at kommunen bør prioriteres innenfor et omstillingsprogram. Kommunen har i omfang et veldig lite næringsliv som vurderes å være meget sårbart. I tillegg har kommunen en kraftig befolkningsnedgang. Uten noen form for tiltak vil den negative trenden fortsette og
trolig forsterkes.
En målrettet innsats over tid gjennom et omstillingsprogram med virkemidler-, tilgang på kompetanse-, og samarbeid med det regionale nivået og med nabokommuner kan på sikt bidra til å
demme opp for denne utviklingen og i beste fall snu den negative trenden.
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