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Metode

Omstilling

Omstillingsområder er vanligvis kommuner eller regioner hvor det lokale næringslivet
forvitrer eller blir kraftig bygget ned, og mange arbeidsplasser går tapt. Kommuner må
søke fylkeskommunen om omstillingsstatus. Det er fylkeskommunen som etter søknad
avgjør om et område skal få omstillingsstatus, og fastsetter hvor lenge området skal ha
slik status. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som bevilger midler
over statsbudsjettet til fylkeskommunene til omstillingsarbeidet. Kommuner som har
status som omstillingsområder, får overført midler fra fylkeskommunen over en periode på inntil 6 år. Pengene skal gå til omstillings- og nyskapingsarbeid, og kommer med
gitte rammer og krav til resultater. Innovasjon Norge og fylkeskommunen har ansvar for
kvalitetssikring og oppfølging av omstillingsområdene. Omstillingsarbeidet er delt inni
flere faser, og det er fylkeskommunen som har ansvaret for Avklaringsfasen, som mellom
annet innebærer en konsekvensanalyse.
Analyseverktøy - 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.
Etter et initiativ fra Innovasjon Norge ble det i 2016/2017 gjennomført et prosjekt for å ta
i bruk og utvikle relevante deler av PANDA slik at PANDA kan benyttes til å utarbeid et
analysegrunnlag i Avklaringsfasen. Prosjektet ble finansiert av Panda analyse og Innovasjon Norge.
Begrunnelsen for å utvikle en slik modul (omstillingsmodulen) er et ønske om å etablere
et verktøy som kan gi en mest mulig objektiv beskrivelse av situasjonen i et område som
søker om omstillingsstatus. I tillegg har det vært et ønske om å kunne simulere konsekvensene av eventuelle bortfall av virksomheter i regionen. Bruk av PANDA skal sikre
god kvalitet i analysearbeidet gjennom tilgang på oppdatert deskriptiv statistikk og standardiserte beregninger av utvalgte indikatorer og godt tilrettelagte konsekvensberegninger for aktuelle omstillingsområder. Gjennomføring av analysene ved hjelp av PANDA
skal kunne gjøres av alle fylkeskommuner i forbindelse med oppgaver og ansvar i Avklaringsfasen.
Omstillingsmodulen kan gi en beskrivelse av situasjonen før eventuelle mottiltak eller
andre former for kompensasjon implementeres. Den representerer derfor ikke (nødvendigvis) en forventet utvikling, men gir en beskrivelse av:
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a) Dagens situasjon og utviklingen i næringsliv, arbeidsmarked og befolkning de siste ti
årene i området - representert ved et forhåndsdefinert indikatorsett
b) Konsekvenser for lokalt næringsliv og befolkning av eventuelle negative næringslivsendringer i form av f.eks. bedriftsnedleggelser (uten mottiltak) – representert ved en
konsekvensberegning i PANDA
Denne beskrivelsen skal videre gi et grunnlag for eventuelt å søke det offentlige om omstillingsstatus, noe som i neste omgang vil/kan gjøre den berørte kommunen berettiget til
en økonomisk kompensasjon gjennom tildeling av omstillingsmidler.
Det har vært en forutsetning at analysen skal bygge på data og analysemuligheter slik de
foreligger i dagens PANDA. Dette er derfor 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. En vil heller ikke dekke alle behov knyttet til
Avklaringsfasen ved å bruke PANDA. 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 i PANDA. PANDA har heller ikke bedriftsspesifikke data i sin database, men inneholder næringsdata fra fylkesfordelt nasjonalregnskap
og sysselsetting fordelt på 50 næringer.
En omstillingsanalyse dokumenterer omstillingsområdets nærings- og sysselsettingsutvikling, og gir en prognose for fremtiden. Prognosen utarbeides med basis i historiske
data fra tidligere år, og sier noe om hvordan utviklingen kan bli dersom man ikke gjør
noe med dagens situasjon. Prognoser gir ikke noe fasitsvar for hvordan utviklingen vil
bli, men det viser en mulig retning gitt diverse faktorer1.
I arbeidet med analysen er analyseverktøyet PANDA, som beskrevet over, benyttet. Datagrunnlaget i PANDA bygger på SSBs offisielle statistikk2.
Følgende indikatorer benyttes for å vurdere omstillingsbehov: arbeidsmarkedsintegrasjon, arbeidsledige, arbeidsledig ungdom, ensidig næringsstruktur, ensidig næringsstruktur i privat sektor, konkurranseutsatte næringer, naturbaserte næringer, offentlige
arbeidsplasser, utdanningsnivå, forsørgelsesbyrde og forsørgelsesbyrde eldre. For enkelte
av indikatorene har det vært behov for ytterligere analyser. En svakhet med omstillings-

1 For at prognosene skal bli mest mulig sikre, har vi i hovedsak tatt utgangspunkt i estimeringsperioden 2008–2018, dette med
bakgrunn i at SSB opererer med ulike faktorer for statistikk før og etter dette tidsrommet, samt at SSB ikke har oppdaterte tall
for 2019 på enkelte områder, eller har slått sammen kommuner og regioner for 2020. Tidsrommet gir et godt nok grunnlag for å
lage signifikante prognoser frem mot 2028. For rent historiske analyser har vi sett på statistikk i både fem og ti års perspektiver.
Der hvor det er oppdaterte tall i henhold til SSB sine egne oppdateringer bruker vi estimeringsperiode 2009–2019, med
framskrivninger til 2029.
2 www.pandaanalyse.no
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modulen er at den foreløpig kun inneholder data til og med 2017 (3 år tilbake i tid). Det
er derfor behov for å supplere analysen med mer oppdaterte tall.
I analysen er det i tillegg til grafer og tabeller benyttet såkalte boxplotdiagram. Boxplot
diagrammene er fremstillinger av indikatorene som benyttes i omstillingsmodulen og
skal forstås på følgende måte (se figur under); den røde prikken representerer Vadsø
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 en øvre og nedre kvartil, og deles av an strek som viser
median for regionen.
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Om Vadsø kommune

Vadsø kommune ligger ved Varangerfjorden i den østlige delen av Finnmark, omtrent midt
på strekningen Nasjonal turistveg Varanger (E75), som fortsetter østover til Vardø og Hamningberg i Båtsfjord kommune. Kommunen har lang grense til Varangerhalvøya Nasjonalpark som er den mest arktiskpregede delen av fastlands-Norge med unike verdier i forhold
til landskapsformer og kvartærgeologi, plante- og dyreliv og samiske kulturminne.
Vadsø kommune har 5785 innbyggere per 3. kvartal 2019.
Bakgrunn

Utgangspunktet for omstillingsanalysen er med bakgrunn i dialog mellom Vadsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune. Kommunestyret bestilte i desember 2019
en evaluering av gjeldende strategisk næringsplan og oppstart av omstillingsarbeid i
forbindelse med budsjettvedtaket for 2020 og økonomiplan: Med bakgrunn i situasjonen i
Vadsø kommune settes det snarest i gang en prosess med tanke på å søke om omstillingsstatus.
17.januar 2020 gjennomførte Troms og Finnmark fylkeskommune et internt møte om
muligheter for internt å gjennomføre en samfunnsmessig konsekvensanalyse for Vadsø
kommune. I etterkant av møtet ble det satt intern frist for analysen til 10.februar 2020,
utarbeidet av analyseteamet ved fylkeskommunen. For å sikre involvering, gitt korte tidsfrister for analysen, ble det gjennomført et møte med Vadsø kommune 7.februar 2020.
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Analyse
Analysen er todelt. Første del handler om næringsindikatorer, mens ander del handler om
demografiske indikatorer.
Næring

I denne delen er det fokusert på fem tema; sysselsatte fordelt på næringer, sammensetning
av næringer, offentlige arbeidsplasser, sårbarhet i næringer og arbeidsmarkedsintegrasjon. Disse temaene belyses av følgende indikatorer: ensidig næringsstruktur, ensidig
næringsstruktur i privat sektor, offentlige arbeidsplasser, naturbaserte næringer, konkurranseutsatte næringer og arbeidsmarkedsintegrasjon. Ut over indikatorene har det her
vært behov for å supplere analysen med en kartlegging av pendling.
Sysselsatte fordelt på næringer

Figuren nedenfor viser en oversikt over sysselsatte i kommunen sortert på ulike næringer. Oversikten er fordelt på ni hovedkategorier, og gir oss et bilde på hvilke næringer
som finnes i Vadsø kommune. Diagrammet viser også endring i næringsstrukturen over
en tyveårsperiode, inkludert prognoser for 2028. Ser man på endringen i antall sysselsatte
har Vadsø opplevd en nedgang på om lag 7,6 % fra 2008–2018. Frem til 2028 vil nedgangen i antall sysselsatte fra 2008 være på 7,4 %. Det vi ser er altså en svak nedgang i antall
sysselsatte siste 10 år, men også prognosene viser en svak nedgang. Det har vært en nedgang i alle hovedkategoriene siste 10 år, foruten om kategorien for Kraft- og vannforsyning, som har økt siste 10 år, og vil fortsette å øke frem mot 2028. Offentlig sektor vil de
neste årene frem mot 2028 ha en nedgang i antall sysselsatte på 6,4 %. I Vadsø kommune
er den største næringen i privatsektor varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet med
449 i 2018, dette er en nedgang på 7,2 %. Prognosen for øvrig viser tross dette en økning
til 455 sysselsatte i 2028, etterfulgt av næringen finans og forretningsmessig tjenesteyting
med henholdsvis 261 sysselsatte i 2018 og potensielt 292 og sysselsatte i 2028.
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Næringsstruktur fordelt på åtte hovedkategorier - målt i antall
sysselsatte for årene 2008, 2018 og 2028
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Figur 1. Næringsstruktur fordelt på antall sysselsatte i Vadsø kommune. Kilde: PANDA.

Under følger en oversikt over antall sysselsatte etter arbeidssted og antall virksomheter i
Vadsø kommune. Det vi ser er at antall sysselsatte har hatt en nedgang i siste tiårsperiode,
samtidig som antall virksomheter for hver næring har økt, bortsett fra offentlig sektor.

Antall sysselsatte etter arbeidssted og antalll virksomheter i Vadsø
kommune
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Figur 2. Antall sysselsatte etter arbeidssted og antall virksomheter i Vadsø kommune.
Kilde: SSB tabell 07091 og 07984
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Figur 3. Antall sysselsatte etter arbeidssted og bosted i Vadsø kommune. Kilde: SSB tabell 07984.

Andelen sysselsatte etter arbeidssted er større enn andelen sysselsatte etter bosted. Det
betyr at det pendler flere inn til kommunen. Og over de 10 siste årene, ser vi en økning i
antall innpendlere til kommune, særlig innenfor næringen offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring. Når det gjelder utpendling er det særlig næringen helse- og sosialtjenester som genererer pendlere i kommunen.
I løpet av de 2 siste årene har antall sysselsatte etter bosted totalt gått ned med -1 %. I
løpet av de 10 siste årene har antall sysselsatte etter bosted i Vadsø kommune gått ned
med 289 personer, noe som tilsvarer -9%. I løpet av de 10 siste årene har sysselsatte etter
arbeidssted gått ned med 231 personer, det tilsvarer -7,2%.
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Figur 4. Prosentvis endring i antall sysselsatt etter arbeidssted i Vadsø kommune.
Kilde: SSB tabell 07984.
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Figur 5. Prosentvis endring i antall sysselsatte etter bosted i Vadsø kommune.
Kilde: SSB tabell 07984.
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Figur 6. Antall virksomheter i Vadsø kommune. Kilde: SSB tabell 07091.

Om vi ser på utvikling i antall virksomheter i kommunen, ser vi en tydelig økning i årene
2011 til 2015. Dette er interessant, da vi i omtrent samme periode ser en vesentlig reduksjon i antall sysselsatte. Både når det gjelder antall virksomheter og sysselsetting ser vi at
det holder seg relativt konstant etter 2015. En kan stille seg spørsmålet her, om sammenhengen mellom nedgang i antall sysselsatte og økning i antall virksomheter kan skyldes
oppstart av egne virksomheter etter nedleggelse, flytting av arbeidsplasser og effektivisering, og at det har oppstått nye behov som følge av mottakelse av flyktninger.
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Sammensetning av næringer

Forrige tabell viste fordelingen av sysselsatte på ulike næringskategorier, dette gav oss en
oversikt over hvilke sektorer som sysselsetter folk i kommunen. For å forså kommunens
næringsstruktur, vil det i det følgende være viktig å se på sammensetningen av de ulike
næringene. Dette kan gi oss en indikasjon på om kommunen er avhengig av en eller flere
virksomheter, både i privat og offentlig sektor.
Dersom en kommune scorer høyt på indikatorer for ensidig næringsstruktur, er den
avhengig av få næringer. Totalt sett kan det se ut til at Vadsø kommune ikke har særlig sårbar næringsstruktur. I forhold til ensidighet i næringsstrukturen ligger Vadsø
på landsgjennomsnittet – kommunen har altså flere næringsben å stå på. I forhold til
ensidighet i næringsstrukturen i privatsektor, ligger Vadsø kommune faktisk over landsgjennomsnittet . Slik næringsstrukturen foreligger i dag, er ikke Vadsø avhengig av få
næringer, men har en relativt mangfoldig næringsstruktur, og dette er bra med hensyn til
sårbarhet. Om alle i Vadsø kommune var sysselsatt i samme næring, vill denne indikatoren ta verdien 1, for Vadsø sin del, ligger man langt unna med en verdi på 0,16. Verdien
0,16 er også median for Troms og Finnmark samlet sett. Samtidig er det slik at Vadsø har
en stor offentlig sektor, og næringslivet preges av enkeltmannsforetak og SMBer, noe
som er potensielt sårbart for utvikling i næringslivet.
47% av de sysselsatte i Vadsø kommune er sysselsatt i privat sektor, til sammenligning er
59% sysselsatt i privat sektor for Troms og Finnmark samlet sett.
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Figur 7. Ensidig næringsstruktur i Vadsø kommune. Kilde: PANDA.
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Figur 8. Ensidig næringsstruktur i privat sektor i Vadsø kommune. Kilde: PANDA.

Offentlige arbeidsplasser

Figur 10 viser en oversikt over andel offentlige arbeidsplasser i Vadsø kommune, sammenlignet med alle kommuner i Troms og Finnmark. Som vi kan se ligger Vadsø kommune i øvre sjiktet på denne indikatoren. I 2018 er 53 % av de sysselsatte i Vadsø kommune sysselsatt i offentlig sektor, til sammenligning er 41 % i Troms og Finnmark ansatt
i det offentlige, samlet sett. I Troms og Finnmark er det bare Kvæfjord, Bardu, Dyrøy og
Nesseby som har en større andel offentlige arbeidsplasser enn Vadsø. De største offentlige
arbeidsplassene i Vadsø kommune, etter antall sysselsatte er Vadsø kommune, fylkeskommunen, Fylkesmannen og Sykehusinnkjøp HF.
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Figur 9. Offentlige arbeidsplasser i Vadsø kommune. Kilde: PANDA
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Figur 10. Andelen offentlige arbeidsplasser i Troms og Finnmark i 2018. Kilde: PANDA.

Med en høy andel offentlige arbeidsplasser kan en kommune komme i den situasjonen at
kommunen blir største sysselsettingsaktør og på den måten styrer markedet. Om andelen øker, vil dette på sikt kunne føre til sårbarhet i næringslivet og lavere vekst i privat
sektor. I følge Vadsø kommune, har det over tid ved de offentlige arbeidsplassene både
blitt flyttet arbeidsplasser ut av kommunen, og gjennomført omstillingsprosesser på
eksisterende arbeidsplasser, der man også har åpnet opp for valg av arbeidssted. Dette
medfører en sårbarhet for kommunen og kommunens næringsliv. Som vi ser av kartet
over andelen offentlige arbeidsplasser i Troms og Finnmark, ligger Vadsø i øvre sjiktet,
sammen med Nesseby, kommuner i Midt-Troms og Kvæfjord.
Sårbarhet i næringsstrukturen

Som indikator for sårbarhet for endring i næringsstrukturen presenteres andelen naturbaserte- og konkurranseutsatte næringer i Vadsø. En høy score på hver av disse indikatorene kan innebære en risiko for næringene i kommunen, og kommunen som helhet.
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Næringene som inngår i indikatoren naturbaserte næringer er mellom annet jordbruk,
skogbruk, fiske, oppdrett og fiskeforedling. En høy andel naturbaserte næringer i en
kommune kan innebære en risiko, da disse næringene er sårbare for eventuell rasjonalisering eller økt internasjonal konkurranse (nedbygging av handelsbarrierer).
Grovt sett består indikatoren konkurranseutsatte næringer av produksjonsbedrifter,
eksempelvis produksjon av trelast, elektroniske produkter, metaller, møbler, skip og
båter. Andelen konkurranseutsatte næringer i en kommune kan være en indikator på at
den er sårbar for endringer som påvirker markedsgrunnlaget for disse virksomhetene/
næringene.
Vadsø kommune har svært få naturbaserte næringer, og er i så måte lite sårbar i forhold
til eventuell rasjonalisering eller økt internasjonal konkurranse innenfor de naturbaserte
næringene. Vadsø kommune har hatt en nedgang i konkurranseutsatte næringer, og i
2017 hadde man ingen virksomheter registrert som konkurranseutsatt, dette fører til at
kommunen ikke er spesielt sårbar for markedssvingninger innen disse næringene. Samtidig kan en lav andel konkurranseutsatte næringer være hemmende for vekst og utvikling
i næringslivet. Vadsø er den kommunen i Troms og Finnmark som har færrest næringer
både i naturbaserte- og konkurranseutsatte næringer.
Når en kommune stort sett består av enkeltmannsforetak og SMBer vil markedet ofte
være lokalt. Det er ønskelig for kommunen og næringslivet at bedrifter vokser og når et
større marked, og i så måte blir mer konkurranseutsatt. Denne problemstillingen er således tosidig, der man på den ene siden ønsker å operere på nye markeder og oppnå større
markedsandeler, og på den andre siden ikke være så sårbar for konjunktursvingninger og
endringer i markeder. I følge Vadsø kommune ønsker de bistand til å gjøre næringslivet
mindre sårbart, og rustet til å nå ut til andre og større markeder.
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Figur 11. Naturbaserte næringer i Vadsø kommune. Kilde: PANDA.
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Figur 12. Konkurranseutsatte næringer i Vadsø kommune. Kilde: PANDA.

Arbeidsmarkedsintegrasjon

Arbeidsmarkedsintegrasjon er et mål for hvor godt arbeidsmarkedet i en kommune er
integrert med arbeidsmarkedet utenfor, høy verdi indikerer god integrasjon. Vadsø
kommune har over tid forholdt seg stabil i forhold til sitt omland sett i et arbeidsmarkedsperspektiv. Som vi tidligere har sett, har det vært en økning i antall folk som pendler
inn til Vadsø siste 10 år, dette er i all hovedsak sysselsatte i offentlig sektor, mens det i
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all hovedsak er sysselsatte i helse- og sosialtjenester som pendler ut. Som vi ser av figur
13 ligger Vadsø i nedre sjiktet hva gjelder arbeidsmarkedsintegrasjon, sammenlignet
med andre kommuner i Troms og Finnmark. Vi kan tross dette, og tall på pendling, si at
Vadsø er relativt integrert i sitt omland. Det er 10 kommuner i Troms og Finnmark som
har dårligere arbeidsmarkedsintegrasjon enn Vadsø kommune. Arbeidsmarkedsintegrasjon henger sammen med hvor godt omkringliggende arbeidsmarkeder er integrert med
Vadsø. Som nevnt har innpendlingen til Vadsø hatt en økning, dette påvirker arbeidsmarkedet til nabokommunene, da de opplever pendlingslekkasje til Vadsø, og i så måte
kommer dårlig ut på arbeidsmarkedsintegrasjon. Dette er trolig en naturlig konsekvens
av at Vadsø kommune er et senter for offentlige arbeidsplasser.
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Figur 13. Arbeidsmarkedintegrasjon for Vadsø kommune. Kilde: PANDA.

Pendling

Med bakgrunn i at Vadsø kommune forholder seg stabilt på indikator for arbeidsmarkeds
integrasjon, kan man anta at det noe pendling til og fra kommunen.
Analyser viser at det er flere som pendler inn for å jobbe i Vadsø kommune i 2019 enn
det var i 2009. De som pendler inn til Vadsø jobber i all hovedsak innenfor næringen
offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring. På den andre siden ser vi en relativt
stor utpendling fra Vadsø innen næringen helse- og sosialtjenester.
Nettoinnpendlingen har stort sett vært positiv de 10 siste årene bortsett fra i 2009 og 2014.
I 2018 er det størst innpendling fra Finnmark og Oslo. I fra Finnmark er det innpendling
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fra kommuner som Sør-Varanger, Tana, Alta, Nesseby og Vardø (hovedsakelig nabokommunene bortsett fra Alta). Størst utpendling fra Vadsø kommune til andre plasser i
Finnmark er til Sør-Varanger, Tana og Alta, samt andre kommuner i tidligere Troms.

Figur 14. Nettoinnpendling til Vadsø kommune i perioden 2008-2018. Kilde: PANDA.

Figur 14 viser totale nettoinnpendlingen til Vadsø kommune fra andre plasser i Finnmark.
De røde linjene betyr at det har vært større utpendling til disse kommunen fra Vadsø
kommune enn det har vært inn til Vadsø kommune. D
 e grønne linjene indikerer da
større innpendling.
Demografi

I denne delen er det fokusert på følgende temaer; befolkningsutvikling, arbeidsstyrke,
forsørgelsesbyrde, arbeidsledighet, utdanningsnivå, flytting og boligbehov. Disse temaene
belyses av følgende indikatorer: forsørgelsesbyrde, forsørgelsesbyrde eldre, arbeidsledige,
arbeidsledig ungdom, utdanningsnivå.
Befolkningsutvikling

Vadsø kommune har de siste årene hatt en kraftig nedgang i folketilveksten. Diagrammet
under viser befolkningsutviklingen i Vadsø kommune fra 2009–2019, samt tre scenarioer for befolkningsutvikling fram mot 2029, gitt høy, middels og lav nasjonal vekst. Fra
2009–2019 har befolkningen hatt en nedgang på -3%. Ser man på prognosene vil nedgangen fortsette frem mot 2029 – dog med noe svakere nedgang enn tidligere. Analysen viser
også at det over tid vil bli færre innbyggere i alle aldersgruppen, foruten aldersgruppene
60 år og oppover.
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Befolkningsframskrivning for Vadsø kommune
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Figur 15. Befolkningsframskriving for Vadsø kommune fra 2019-2029, samt folketallet i Vadsø kommune fra
2009–2019. Kilde: SSB tabell 07459 og 11668.

Under følger en oversikt over befolkningen i Vadsø kommuner, fremstilt i befolkningspyramider for henholdsvis 2009, 2019 og 2029. Tendensen i alle fremstillingene er at det
blir flere eldre og færre unge og unge voksne. I tillegg til innvandring, er unge og unge
vokse en sterk indiaktor vekst i en kommune. Ser man sammensetningen av befolkningen
opp mot befolningsfremskrivninger, kan man trekke slutninger om at det er unge voksne
som flytter ut og påvirker den negative befolkningsutvikligen i kommunen. For befolkningspyramiden i 2029 er tyngdepunktet av fordelingen av befolkningen i Vadsø kommune, helt tydelig på den eldre befolkningen, hvor vi kan se eldrebølgen tydelig. Dette vil
nok gi kommunen store utfordringen i fremtiden, særlig i forhold til forsørgelsesbyrden.
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Befolkningspyramide for Vadsø kommune i 2019
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Befollkningspyramide for Vadsø kommune 2029
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Figur 16. Befolkning fordelt på alder, fremstilt i befolkningspyramider for 2009, 2019 og 2029.
Kilde: SSB tabell 11668 og 07459.
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Som vi ser av utviklingen i befolkningspyramidene, var størstedelen av befolkningen
i 2009 i alderen 40–50 år, ifølge prognosene for 2029 vil disse være i alderen 60–70 år,
tilsvarende pensjonsalder. Dette vil føre til økt forsørgelsesbyrde, fordi befolkningspyramiden også viser at aldergruppen 20–30 år ifølge prognosene for 2029 vil være betydelig
redusert i forhold til det den var i 2009.
En annen viktig indikator for vekst er fødsler. Om vi ser på figur 17 og 18 ser vi at Vadsø,
den siste tiårsperioden har hatt et fødselsoverskudd. Samlet på ti år, utgjør fødselsoverskuddet 91 personer. Det er naturlige svingninger i antall fødte og døde, med et svakt
overskudd av fødsler. Analysen viser også at 22 % av den kvinnelige befolkningen er i
fruktbar alder, som er om lag som landsgjennomsnittet på 23 %.

Antall levende fødte og antall døde i Vadsø kommune
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Figur 17. Antall levende fødte og antall døde i Vadsø kommune. Kilde: SSB tabell 01222.
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Figur 18. Fødselsoverskudd i Vadsø kommune. Kilde: SSB tabell 01222.
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Arbeidsstyrke

For å få en bedre oversikt over befolkningsutviklingen i Vadsø kommune, har vi valgt å
se på arbeidsstyrken fordelt på aldersgrupper, og fremskrevet denne til 2028. Prognosene
viser en nedgang i arbeidsstyrken på 183 personer frem til 2029. Arbeidsstyrken endres i
tråd med aldrende befolkning, og kommunen vil trolig har en større andel innbyggere i
arbeidsfør alder i gruppen 55 +, sett i forhold til resten av Troms og Finnmark.
Andelen av befolkningen i Vadsø som er i arbeidsdyktig alder 15–74 år ligger på 76,7 %,
mens andelen sysselsatte av de i arbeidsdyktig alder, de som faktisk jobber, ligger på
62,9 %. Disse tallene viser oss at en relativt stor andel av de som er i arbeidsdyktig alder
står utenfor arbeidsmarkedet. Det kan være flere grunner til dette, som utdanning og
uførhet. Bildet på hvem som er i arbeidsdyktig alder og hvor mange av disse som er sysselsatt kan si oss noe om forsørgelsesbyrden – selv om sysselsettingen er moderat, er det
fortsatt en andel i arbeidsfør alder som ikke er i arbeid.

Arbeidsstyrke fordelt på alder
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Figur 19. Arbeidsstyrken fordelt på alder. Kilde: PANDA
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Grafen viser arbeidsstyrken i Vadsø kommune fordelt på alder i 2018 og fremskrevet til
2028. Til sammenligning er arbeidsstyrken i Troms og Finnmark også fremskrevet (mørkeblå stiplet linje).Statistikk og prognoser for arbeidsstyrken henger delvis sammen med
statistikk og prognoser i befolkningspyramidene, se figur 16. Vi ser at hovedtyngden av
arbeidsstyrken, som i dag er 45–49 år, vil forflyttes seg til 55–59 år i 2028 ifølge prognosene, dette samsvarer med statistikk og prognoser for befolkningsutviklingen.

Figur 20. Befolkning knyttet til arbeid i Vadsø kommune i 2018. Kilde: SSB tabell 07984, 10594 og 07549.

Forsørgelsesbyrde

Som vi så i figur 19 så vil trolig flere gå ut med pensjon frem mot 2028, dette kan potensielt påvirke det vi kaller for forsørgelsesbyrde i kommunen. Forsørgelsesbyrde er en indikator som viser hvor stor belastning som ligger på den yrkesaktive befolkningen, og er et
tallmessig uttrykk for hvor mange personer hver yrkesaktive må «forsørge». Høy verdi
på disse indikatorene indikerer altså en høyere byrde for den yrkesaktive befolkningen.
Figur 20 viser forsørgelsesbyrde totalt, inkludert aldergruppen 0–14 år og 65+ år. Figur
22 er isolert på forsørgelsesbyrde overfor eldre.
Sett i sammenheng med øvrige kommuner i Troms og Finnmark og landsgjennomsnittet
har Vadsø kommune, foreløpig, en relativt lav forsørgelsesbyrde. Det vil si at det er en
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god fordeling i befolkingen på yrkesaktive og yrkespassive. I lys av de befolkningsframskrivinger som er gjort, både i forhold til aldersfordeling i befolkningen og aldersfordelingen i arbeidsstyrken, samt figur 21 og 22, vil det være helt naturlig å anta at forsørgelsesbyrden vil øke i omfang etter hvert som befolkningen blir eldre, og befolkningens unge
og unge voksen synker.
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Figur 21. Forsørgelsesbyrden for Vadsø kommune. Kilde: PANDA.
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Figur 22. Forsørgelsesbyrde eldre i Vadsø kommune. Kilde: PANDA.
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2017

Arbeidsledighet

I 2019 var arbeidsledigheten i Vadsø 2,4 %, dette utgjorde 72 personer. I løpet av de siste årene
har arbeidsledigheten i Vadsø kommune vært marginalt høyere enn landsgjennomsnittet.
I forhold til andre kommuner i Troms og Finnmark har Vadsø de siste årene hatt en arbeidsledighet stort sett på gjennomsnittet. Om det fremover skulle bli nedskjæringer i offentlig
og eller privatsektor, vil det høyst sannsynlig påvirke andelen arbeidsledige, da næringsstrukturen i Vadsø kommune stort sett domineres av offentlig sektor og små private virksomheter og enkeltmannsforetak, noe som vanskeliggjøre rullering innad i arbeidsmarkedet.
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Figur 23. Andelen arbeidsledige 15–74 år 2009–2019 og andelen arbeidsledige i alderen 15–29 år 2009–2019.
Kilde: SSB tabell 10539 og PANDA.

Ser vi på arbeidsledighet i forhold til arbeidsledige ungdom er bildet noe annerledes. For
denne indikatorene er det større svingninger, og i 2017 var det nærmere 5 % arbeidsledig ungdom i kommunen. Sammenlignet med øvrige kommuner i Troms og Finnmark,
ligger Vadsø kommune i øvre sjiktet hva gjelder arbeidsledig ungdom. Indikatoren for
arbeidsledig ungdom har variert en del de siste årene, dette kan potensielt forklares med
at det er få ungdommer i kommunen, og om flere ungdommer blir arbeidsledige kan
dette gi store utslag på statistikken. Det er allikevel verdt å merke seg at dette er en indikator som kan påvirke sysselsettingsgraden i kommunen i tiden som kommer. Det er også
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verdt å merke seg andelen arbeidsledige innvandrere av befolkningen i alderen 15–74
år. Det har vært en kraftig nedgang i andelen arbeidsledige innvandrere i Vadsø de siste
årene. Tall fra 2019 viser at andelen arbeidsledige innvandrere nå ligger på samme nivå
som andelen arbeidsledige innvandrere for hele Troms og Finnmark.
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Figur 24. Andelen arbeidsledige innvandrer av befolkningen i alderen 15–74 år. Kilde: SSB tabell 07115.
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Utdanningsnivå

I Vadsø er utdanningsnivået relativt høyere enn i øvrige kommuner i Troms og Finnmark,
og ligger godt over landsgjennomsnittet. Det er kun Tromsø, Harstad, og Alta som scorer
høyere på utdanningsnivå enn Vadsø. Høy andel av arbeidsstyrken med formell utdannelse kan være et tegn på en arbeidsstyrke som er enklere å omstille til nye næringer.
Dette kan være tilfelle for Vadsø kommune, som scorer relativt høyt på utdanningsnivå.
Høyt utdanningsnivå henger også sammen med en høy andel offentlige arbeidsplasser.
Vadsø kommune påpeker selv at det høye utdanningsnivået er en årsak som følge av
at Vadsø har vært fylkeshovedsted, og i så måte har måttet tiltrekke seg kompetanse til
å fylle de offentlige arbeidsplassene dette medfører. Kommunen påpeker også at det er
stor gjennomtrekk i de offentlige arbeidsplassene, og at ved omstillinger og endringer i
det offentlige, blir ikke personer med høy utdannelse værende igjen i Vadsø i påvente på
nytt arbeid, med flytter videre. Når man ser på utdanningsnivå i et omstillingsperspektiv
er det også verdt å nevne at lavt utdanningsnivå ikke nødvendigvis er negativt så fremst
næringslivets behov for arbeidskraft gjenspeiler befolkningens utdanningsnivå.
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Figur 25. Utdanningsnivå i Vadsø kommune. Kilde: PANDA.
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Flytting og flyttebalanse

Sett i lys av at befolkningen i Vadsø går ned, at forsørgelsesbyrden øker, og at arbeidsstyrken i aldergruppen ca. 25–45 er lavere enn i Troms og Finnmark for øvrig, har vi
valgt å se på flyttemønster.
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200
180
160
140

Antall

120
Innvandring

100

Utvandring

80

Innflytting, innenlandsk

60

Utflytting, innenlandsk

40
20
0

År og kvartal
Figur 26. Folketilvekst etter inn- og utflytting i Vadsø kommune. Kilde: SSB tabell 01222.

Figur 27. Nettoinnflytting til Vadsø kommune i løpet av 2008–2018. Kilde: PANDA
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Som vi ser av figur 26 er det en relativt høyere andel utflytting innenlands enn det er
innflytting innenlands. Det er lav utvandring, og det har tidvis vært en relativ stor andel
innvandring, men dette har hatt en kraftig nedgang de siste 2 årene.
Vadsø har hatt en nettoinnflytting på minus 263 personer i løpet av de siste 10 årene. I
samme periode har det kun vært to positive nettoinnflyttinger, fra utlandet og fra Sogn
og Fjordane. Dette innebærer at de aller fleste flytter ut av kommunen, og at det er kun
fra utlandet og Sogn og Fjordane at flere folk flytter til Vadsø enn fra. Men siden 2016 har
det vært stor nedgang i nettoinnflyttingen fra utlandet, hele 72 %.
Det vi ser er at de som flytter fra Vadsø er i alderen 20–29 år, hvor største andelen er i
begynnelsen av 20-årene. Dette kan helt klart ha en sammenheng med studier andre steder
i landet. Gjennomsnittsaldere på de som flytter fra Vadsø er 29 år for begge kjønn. Hoved
andelen (20–28 %) av de som flytter fra Vadsø flytter til andre steder i Finnmark, som
Sør-Varanger, Alta, Tana og Nesseby – disse er i alderen 15–34 og har barn. En noe mindre andel flytter til Oslo – disse er alderen 20–29 år og har i hovedsak ikke barn med seg.
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Figur 28. Til- og fraflytting i for Vadsø kommune. Kilde: PANDA

De som flytter til Vadsø har en gjennomsnittsalder på 27 og 28 år for henholdsvis menn
og kvinner. Fra 2008–2017 var 40–50 % av alle de som flyttet til Vadsø fra utlandet,
10–20 % var fra Finnmark og ca. 8 % var fra Troms. Disse tre representerer de plassene
hvor det kommer flest tilflyttere til Vadsø.
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I 2018 var tilflyttingen fra utlandet kun 26,1% av alle som flyttet til Vadsø. Størst var
tilflyttingen fra andre steder i Finnmark som utgjorde 26,5% av alle som flyttet til
Vadsø. Dette gjelder hovedsakelig fra Alta, Tana, Sør-Varanger og Vardø kommuner,
som også er de kommunene som har størst tilflytting til Vadsø kommune siste 10 år.
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Figur 29. Nettoinnflytting til Vadsø kommune. Kilde: PANDA.

Boligbehov

Dersom man forutsetter at befolkningsutviklingen skjer i tråd med prognosen der man
legger middels, nasjonal vekst til grunn, vil det i 2028 vær behov for 2700 antall boliger,
mot 3071 boliger i 2018. Med en potensiell nedgang i boligbehovet i 2028 på 12,1 % vil
kommunen kunne komme i den situasjonen at flere boliger vil stå tomme. I tillegg til
dette er 58 % av boligmassen bygget mellom 1955 og 1990. Gitt at prognosen treffer, vil
husholdningene «aleneboende» og «par uten barn» ha nærmere 70 % av boligmassen i
2028, som henger delvis sammen med aldrende befolkning. Et raskt søk viser at det per
januar 2020 er 56 boliger til salgs i Vadsø. Boligbehovet vil øke og minke i takt med innog utflytting til kommunen, men slik det ser ut i dag vil det ikke være behov for nye boliger frem mot 2028.
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Boligmassen i Vadsø kommune per 2017 etter byggeår
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Figur 30. Boligmassen i Vadsø kommune etter når de er bygget. Kilde: PANDA
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Figur 31. Diagram – boligbehov 2018 og fremskrevet boligbehov 2028. Kilde: PANDA.
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Oppsummering og konklusjon
I samfunnsmessig konsekvensanalyse for Vadsø kommune har en sett på ulike indikatorer for næring og demografi for å vurdere omstillingsbehovet i kommunen. Analysen er
fremstilt gjennom en næringsdel og en del basert på demografi der man, gjennom indikatorene, har vist statistikk og prognoser for utviklingen. Oppsummert dokumenterer konsekvensutredningen Vadsø kommunes nærings- og sysselsettingsutvikling. Prognosene
er utarbeidet med bakgrunn i historiske data, og sier noe om hvordan utviklingen kan
bli i fremtiden dersom man ikke gjør noe med dagens situasjon. Som nevnt tidligere gir
ikke framskrivningene noe fasitsvar, men det viser en mulig retning for utviklingen gitt
diverse forutsetninger.
Næring

I følge Kommunal- og moderniseringsdepartementet er kriterier for statlig ekstra innsats
at reduksjonen i den direkte sysselsettingen i hjørnesteinsbedrifter/næringen bør være
meget betydelig over en 3 års periode. Reduksjonen bør som hovedregel utgjøre minst
15 % av den totale sysselsettingen i kommune.
For Vadsø kommune viser denne analysen at sysselsettingen har hatt en nedgang på 7,6 %
siste 10 år. Analysen viser også en svak nedgang i sysselsettingen siden 2016 i kommunen.
Reduksjonen siste 10 år skyldes hovedsakelig flytting av statlige arbeidsplasser ut av kommunen, og statlige arbeidsplasser i kommunen hvor man har åpnet opp for å kunne velge
arbeidssted utenfor Vadsø kommune. I tillegg til dette har det også vært en stor nedgang
i innvandring, som har påvirket sysselsettings- og demografisk utvikling i kommunen.
Flytting av statlige arbeidsplasser og nedgang i innvandring er en ønsket nasjonal politikk, og vanskelig å påvirke som sådan. Vadsø kommune opplever sysselsettingsnedgangen som vesentlig, og som negativt for utvikling av kommunen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i utgangspunktet et høyere krav til reduksjon i sysselsetting,
enn funn i analysen.
Analysene viser videre at det skjer en forvitring av næringslivet over tid uavhengig av bransjer. De to største næringene ut over offentlig sektor, er varehandel, hotell- og restaurant
virksomhet og finans og forretningsmessigtjenesteyting. Disse opplever nedgang i sysselsetting, på lik linje med øvrige næringer. Det er kun næringen kraft- og vannforsyning som
har hatt en oppgang i sysselsetting siste 10 år, og vil ifølge prognoser fortsette å vokse frem
mot 2028. På den andre siden viser analysene at man samtidig med sysselsettingsnedgang
også har hatt en økning i antall virksomheter. Fra 2011 til 2015 ser vi en betydelig økning
i antall virksomheter. Dette er interessant, da vi i omtrent samme periode ser en nedgang i
antall sysselsatte. Innenfor tidsrammen for analysen, har det ikke vært mulig å gå dypere inn
i hvilke virksomheter økningen gjelder for, og hvor stor aktivitet disse virksomhetene har.
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I forhold til sammensetningen av de ulike næringene i Vadsø kommune, ser vi at kommunen ikke er særlig ensidig, sammenlignet med andre kommuner i Troms og Finnmark, i den forstand at næringslivet er fordelt på flere bransjer. Dette bildet er todelt, da
fordeling på flere bransjer i næringslivet gjør det mindre sårbart i forhold til konjunkturer og svingninger i markeder. På den andre siden kan næringslivet likevel karakteriseres
som sårbart, da privat sektor i all hovedsak er enkeltmannsforetak og SMBer, samtidig
som kommunen har en stor offentlig sektor. Selv om næringslivet i Vadsø kommune ikke
er ensidig, er det fortsatt sårbart i forhold til potensiell vekst og marked.
Analysen viser at Vadsø kommune også har svært lite naturbaserte- og konkurranseutsatte næringer. Dette tilsier at man naturligvis ikke er sårbar i forhold til rasjonaliseringer eller svingninger i markeder, på den andre siden er det svært ønskelig med bedrifter
innenfor disse næringene for å skape vekst. Her har Vadsø kommune et mulighetsrom.
Når vi ser på offentlig sektor, preges kommunen av å være administrasjonssenter med
flere statlige arbeidsplasser. Utfordringen i dette er at en stor offentlig sektor blir den
største sysselsettingsaktøren, og på den måten styrer arbeidsmarkedet. Om veksten i
offentlig sektor øker som framskrevet, vil dette kunne påvirke og hemme næringsutvikling i privat sektor. Utviklingsarbeid som tilrettelegger for etablering av nye bedrifter,
vekst i etablerte bedrifter og økning i antall sysselsatte i privat sektor vil ha en positiv
effekt. I tillegg til dette viser analysen at kommunen ikke har konkurranseutsatte næringer og få naturbaserte næringer.
Kommunen påpeker selv at virksomhetene i Vadsø i stor grad er knyttet til et lokalt marked, med et uttalt behov om å kunne ta en større del av et regionalt og nasjonalt marked.
Vadsø kommune nevner også at det er en relativt stor handelslekkasje i kommunen, noe
som påvirker næringsstrukturen. En eventuell handelsanalyse kan gi svar på omfanget og
ringvirkninger av mulige handelslekkasjer.
Arbeidsmarkedsintegrasjon er et mål på hvor godt arbeidsmarkedet i Vadsø kommune
er integrert med arbeidsmarkedet utenfor. Vadsø kommune har en relativt lav arbeidsmarkedsintegrasjon, i form av at man har større innpendling enn utpendling. Ut fra et
pendlerperspektiv, kan større innpendling enn utpendling være en indikator på at Vadsø
er mer attraktiv som arbeidssted enn omkringliggende kommuner, sett bort fra pendling
ut av regionen. Større innpendling enn utpendling skyldes nok i hovedsak at man har en
stor offentlig sektor i Vadsø kommune. I og med at arbeidsledigheten i kommunen er
lav, må arbeidskraften i all hovedsak komme utenfra kommunen ved opprettelse av flere
arbeidsplasser. Når det kommer til pendlere vil det i et skatte- og inntekstperspektiv for
Vadsø kommune vil det være hensiktsmessig å tilrettelegge for at pendlere med arbeidssted Vadsø, også ønsker å bosette seg i kommunen. Dette vil også skape ringvirkninger
for næringslivet. Derfor er det svært viktig at kommunen tilrettelegger for attraktivitet
både når det gjelder bedrifter og befolkning. Samhandlingen mellom Vadsø og omkringliggende kommuner i et arbeidsmarkedsperspektiv krever ytterligere analyser.
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Demografi

Når det kommer til demografi, har Vadsø kommune flere utfordringer. Vadsø kommune
har de siste årene hatt en nedgang i folketilveksten. Fra 2009 til 2019 har befolkningen
hatt en nedgang på -3 %, og ifølge prognosene vil nedgangen fortsette også frem mot
2029. Bare de to siste årene har befolkningen hatt en nedgang på 280 personer. Samtidig
med nedgangen ser vi også at det vil bli færre innbyggere i alle aldersgrupper, foruten
aldergruppen 60 år og oppover. I oversikten over endring i alderssammensetningen i
kommunen ser vi eldrebølgen tydelig frem mot 2028. Det vil også bli færre unge og unge
voksne. Dette gir et klart utfordringsbilde i forhold til forsørgelsesbyrden, og forholdet
mellom yrkesaktiv og yrkespassiv i kommunen. Befolkingen i aldergruppen 20–30 år vil
ifølge prognosene reduseres betydelig sammenlignet med 2009 og 2019. Dette gir oss et
bilde på utfordringen kommunen vil få i forhold til økt forsørgelsesbyrde i fremtiden.
En annen indikator for vekst er fødselsoverskuddet (antall levendefødte minus antall
døde). Analysen viser at Vadsø kommune har den siste 10-årsperioden hatt et fødselsoverskudd på 91 personer. I tillegg til dette ligger Vadsø kommune på landsgjennomsnittet
i forhold til andelen kvinner i fruktbar alder. Dette er positive tall for kommunen, og
viser en trend i forhold til folketilvekst.
Vadsø kommune har et høyt utdanningsnivå. For kommunen sin del henger dette
hovedsakelig sammen med stor offentlig sektor, som krever høyt utdanningsnivå. Dette
innebærer en risiko i form av at dersom offentlige arbeidsplasser legges ned eller flyttes
vil det, ifølge Vadsø kommune, erfaringsmessig medføre at denne arbeidsstyrken flytter
etter. På den andre siden er det behov for gründere og rett og anvendbar kompetanse som
næringslivet etterspør. I et utviklingsperspektiv blir det viktig fremover for Vadsø kommune og andre offentlige instanser å tilrettelegge for koblinger mellom etterspørsel og
tilbud i næringslivet når det gjelder kompetanse.
Konklusjon

Oppsummert har Vadsø kommune utfordringer i form av vesentlig nedgang i sysselsetting over en 10-årsperiode. Mye kan tyde på at dette kan skyldes flytting av statlige
arbeidsplasser eller åpning for valg av arbeidssted utenfor kommunen. I tillegg er det i
Vadsø kommune, som i Norge for øvrig, en nedgang også i antall flyktninger og innvandrere, med de konsekvenser og ringvirkninger dette medfører. Nevnte punkter har
naturligvis også ført til en demografisk nedgang i samme periode.
Av positive funn i analysen ser vi at det er et høyt utdanningsnivå i kommunen, et positivt fødselsoverskudd og en høy andel fruktbare kvinner, sammenlignet med nasjonalt
nivå. Vadsø kommune er også attraktiv som arbeidssted i forhold til positiv nettoinnpendling. I tillegg viser funn i analysen at næringslivet ikke er så ensidig, sammenlignet
med øvrige kommuner i regionen, da de private virksomhetene i kommunen har en relativt god fordeling mellom ulike bransjer. Selv om andelen sysselsatte har hatt en nedgang
de siste 10 årene, ser vi likevel en vekst i antall virksomheter i samme periode. Her er det
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dog uvisst hva som skyldes denne veksten, og hvilken type aktivitet og resultat disse virksomhetene har. Virksomhetene er i all hovedsak enkeltmannsforetak og SMBer.
Om vi ser funn fra analysen opp mot de formelle kriteriene for omstillingsstatus fra
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kan man ikke konkludere med at disse er
oppfylt. Samtidig oppleves disse kriteriene som mer tilpasset et næringsliv- og et befolkningsgrunnlag i mer sentrale strøk.
Basert på tilbakemelding fra Vadsø kommune og funn i analysen har Vadsø over tid opplevd en negativ utvikling i form av nedgang i sysselsetting som påvirker demografien.
Det er behov for i iverksette tiltak for å øke attraktiviteten til Vadsø kommune, både for
næringsliv og befolkning, for å snu denne trenden.
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