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FORORD 

Saman gjer vi det betre

I fjor opna vi Vestlandskonferansen med å 

sitere Bruce Springsteen:

«Forutsetningen for å lykkes, det er å vite 

hva du har, og å vite hva du skal gjøre med 

det du ikke har. En mann må kjenne sine 

begrensinger - for så å glemme dem og 

bare kjøre på!»                                      

xxxxxxxFrå sjølvbiografien «Born to run»

I år tar Vestlandskonferansen Bruce 

Springsteen på ordet. For at vi som lever 

liva våre i denne regionen skal kunne

lukkast i vårt arbeid med å skape ei god 

framtid for vestlendingane som kjem etter

oss, treng vi eit felles, tydeleg bilete av kva

for ressursar og moglegheiter som faktisk

finst i vår region. 

Vi må vite kva vi har. 

På same måte som vi treng å vite kva vi skal

gjere med det vi ikkje har. 

Difor har ei gruppe analytikarar frå

konsulentselskapa Zynk, PwC og

SenseNet fått i oppdrag å utarbeide ei

perspektivmelding for Vestlandet. 

Meldinga skal klart og konsist få fram

kva for potensiale som finst i vår region, 

og kva som skal til for å realisere dette

potensialet.

Vestlandsmeldinga er den aller første

rapporten i sitt slag, og har som mål å 

skape eit felles referansepunkt for den 

viktige diskusjonen om korleis vi saman

kan gjere kloke val for framtida. 

Meldinga er eit oppdrag løyst av

sjølvstendige fagmiljø. Det er ikkje

Vestlandskonferansen eller partnarane

bak konferansen som legg fram sine 

standpunkt i rapporten. 

Vestlandsmeldinga er sett saman av

analyse og kvalifiserte synspunkt, til bruk

for den som skal ta tydelegare
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Denne vinteren har over ein million 

menneske sett NRK-serien LYKKELAND, ei

dramatisering av det norske oljeeventyret. I 

nest siste episode seier Arne Rettedal (spelt 

av Vegard Hoel): 

Vi lever på det mest spennende stedet. 

I den mest spennende tiden, i verden. 

Akkurat nå.

standpunkt. Om du er rivande ueinig, om du 

meiner Vestlandsmeldinga manglar noko

vesentleg: 

Sei det! Skriv det! Og ikkje minst: 

Få fram nye, kvalifiserte synspunkt.  Bruk

meldinga til å løfte blikket. Les, tenk og

diskuter med andre:  Kva skal til for at 

nettopp Vestlandet kan bli ein del av

løysinga på nasjonale og globale

utfordringar?



FORORD 

Replikken er framleis svært treffande. 

Og no, nærmare femti år etter at 

gassflammen vart tent på Ekofisk, veit vi alt 

om kva petroleumsindustrien har skapt og 

skapar av velstand for det norske 

samfunnet. Samtidig veit vi så mykje meir

om dei katastrofale kostnadane

oljeeventyret får for kloden vår.

Aldri før har vi menneske, både her på 

Vestlandet og i verda rundt oss, stått 

ovanfor ei vanskelegare, viktigare oppgåve: 

Å endre vårt næringsliv, vårt samfunn og 

vårt eige tankesett, tidsnok til å stoppe 

øydelegginga som følgjer med global 

oppvarming.

Denne viktigaste oppgåva av alle kan ikkje

delegerast bort.

Det er opp til oss å forstå at Vestlandet har 

alle føresetnader for å skape eit nytt og 

bærekraftig energieventyr. 
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Jan Erik Kjerpeseth Siren Sundland
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Det er opp til oss å tru på at 

vestlendingar kan vise veg i overgangen 

til lavutslippssamfunnet. Det opp til oss 

å dekke matmangel i verda med 

bærekraftig produksjon av marine 

protein. 

Det er opp til oss å sikre at Vestlandet 

vinn posisjonen som verdsleiande

eksportør av maritim kompetanse og 

teknologi. 

Det finst ingen andre å peike på. 

Det er vi vestlendingar som må gjere 

den viktigaste jobben av alle:

Å halde fast ved trua på at vi kan skape 

noko betre. 

Saman.
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SAMMENDRAG 

SAMMENDRAG

Sammendrag

Vestlendingen har alltid levd tett på og av naturen – i nærhet 

med havet. Menneskene og naturressursene har lagt grunnlaget 

for den unike kompetansen og næringene her på Vestlandet. Vi 

kommer også i fremtiden til å leve av våre naturressurser, men 

vi må forvalte dem bærekraftig innenfor naturens tålegrenser. 

Vestlandets utvikling vil defineres av globale megatrender og 

nasjonale rammebetingelser. Vi må løfte blikket og se hvordan 

regionen vår kan være en del av løsningen på nasjonale og 

globale utfordringer. 

Det krever at vi evner å ta i bruk og utvikle ny teknologi i møte 

med digitalisering av markedsplasser, robotisering, 

automatisering og kunstig intelligens. Vi må i tillegg tiltrekke 

oss, utvikle og beholde den kompetansen vi trenger for å lykkes 

med omstilling. Vi må være attraktive for investorer, og vi er 

avhengig av rammebetingelser som gjør det lønnsomt å 

investere på Vestlandet. Vi trenger et tettere samarbeid innad på 

Vestlandet, og med resten av Norge. Vår ambisjon må være 

global. Det krever at vi bygger tettere bånd internasjonalt. Det er 

en ambisiøs visjon: Vi skal bli verdens fremste havregion.

Denne meldingen beskriver Vestlandets 

unike fortrinn, hvilke muligheter og 

utfordringer vi kommer til å møte, og 

hvordan vi best kan sikre at vi evner å 

utnytte det potensialet som ligger i denne 

landsdelen. Et viktig svar er å satse videre 

på våre naturgitte fortrinn som har lagt 

grunnlaget for våre basisnæringer og som 

sammen med arbeidskapitalen danner 

ryggraden i den norske nasjonalformuen. 

Dette er spesielt Marin, Maritim, Olje og 

Gass, Fornybar og Reiselivsnæringen, 

hvor Vestlandet bidrar stort i nasjonal 

sammenheng, både hva gjelder 

sysselsetting og verdiskaping. Vi mener 

derfor dette ikke kun er en regional 

oppgave, det er en nasjonal oppgave. 

Norge må lykkes med å realisere dette 

potensialet. Vår fremtidige velferd er 

avhengig av det!
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SAMMENDRAG
Hva er unikt med Vestlandet?

En del vil kanskje spørre: Hva er så unikt 

med Vestlandet? Er det ikke mange andre 

regioner i Norge som kan vise til en 

historie der en har basert velferd og 

arbeidsplasser på naturressurser? Langs 

hele kysten har nordmenn levd i pakt med 

havet, og av ressursene i havet. Det er 

vannkraftressurser og industri også andre 

steder i Norge, og vettet er rimelig likt 

fordelt over hele landet. Alt det er riktig, 

men det som er unikt med Vestlandet er

kombinasjonen av sterke bysentre med 

sterke utdannings- og forskningsmiljø 

basert på naturbaserte næringer, og en 

nærhet til de samme naturressursene. 

Innovasjoner skjer i nærhet til produksjon, 

og i samspill med forskningsmiljø. Det gir 

et unikt utgangspunkt, men det krever at 

det bor folk der naturressursene er. Derfor 

er utflyttingen, herunder også 

kompetanseflukten, vi ser fra Vestlandet 

en nasjonal trussel. Den må stoppes!
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SAMMENDRAG 

Globale megatrender skaper store muligheter for Vestlandet

De tunge globale megatrendene som 1) 

Klimaendringer 2) En aldrende befolkning 

3) Urbanisering og 4) Det økonomiske 

maktskiftet mot Østen, representerer både 

muligheter og utfordringer for Vestlandet. 

I denne meldingen beskriver vi hvordan 

Vestlandet kan håndtere utfordringene og 

realisere mulighetene.

Klima og miljø

Klimaendringene vil medføre økt etterspørsel 

etter fornybar energi, og industriprodukter 

basert fornybare energikilder. Vestlandet har et 

betydelig potensial for å videreutvikle vår 

fornybarnæring gjennom en kombinasjon av 

mer fleksibel vannkraft, utbygging av vindkraft 

og økt utvekslingskapasitet til kontinentet. 

Lavere priser på vindkraft opphever 

interessemotsetningen mellom kraftproduksjon
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og kraftforedlende industri, og muliggjør en 

utvikling av begge disse industriene. 

Det vil gi økt verdiskaping, arbeidsplasser, og 

mer inntekter til vår felles velferd. Videre vil 

verden trenge mer mat når klimaendringene 

med mer ekstremvær forverrer vilkårene for 

matproduksjon. Norge er et matvare 

eksporterende land. Vi må videreutvikle våre 

marine næringer, og gi verden mat.   
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SAMMENDRAG

Demografi og urbanisering

En aldrende befolkning vil medføre et økt 

press på vår velferd. Vestlandet opplever 

en netto fraflytting fra regionen, og det er 

de unge som flytter. Den demografiske 

utfordringen er derfor større for 

Vestlandet, enn for landet som helhet. De 

unge representerer kompetanse og 

arbeidskraft som vi trenger for å realisere 

Vestlandets potensial. Vi er avhengig av 

at det bor folk nær naturressursene og 

produksjonen for at vi skal opprettholde 

og videreutvikle basisnæringene våre. Vi 

tror ikke det er mulig å stoppe 

sentraliseringen, men det er mulig å styre 

den. Vi foreslår derfor å 

styre sentraliseringen mot 20 

ankerkommuner på Vestlandet, som har 

spesielle muligheter for videre vekst. Ved 

å satse på en desentralisert sentralisering 

vil nærliggende småsteder kunne få en ny 

giv fra styrkede regionale sentre for 

nærings- og samfunnsutvikling. 

sammen en mulighet til fortsatt lønnsom 

industriproduksjon i Norge - i nærhet til 

vår kompetanse og naturressurser. 

Økonomisk maktskifte

Kinas fremvekst som økonomisk stormakt 

er det tydeligste symbolet på en verden i 

rask endring. Digitaliseringen 

revolusjonerer videre økonomien og 

akselerer endringene. Digitale plattformer 

som Amazon, Facebook, Airbnb, Uber og 

Alibaba demonstrerer kraften i 

endringene. Skal vi lykkes i møte med 

denne utfordringen må vi evne å ta i bruk

ny teknologi, og vi trenger kompetanse til 

å selv bruke og utvikle teknologiske 

løsninger. Robotisering og automatisering 

reduserer betydningen av lønnskostnader, 

og gjør det mulig å flytte produksjon hjem, 

samt utvikle ny industri. 

Møbelprodusenten Ekornes har nå over 

hundre roboter i sving på sine seks 

fabrikker i Norge. De jobber side om side 

med 1350 ansatte tilknyttet produksjonen, 

og gjør at Ekornes er konkurransedyktig 

globalt med norske lønninger. Hos Kleven 

verft i Ulsteinvik sveiser roboter 90 

prosent av skipets overbygg. Kunstig 

intelligens, 3D printing, avansert 

sensorteknologi, tingenes internett og 

raskere datautveksling representerer 
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SAMMENDRAG

Skal vi realisere mulighetsrommet må Vestlandet ta grep

Om Norge og Vestlandet skal lykkes vil 

avhenge av om vi evner å utnytte de 

unike mulighetene som vår region 

representerer. Det er en oppgave som 

aktørene på Vestlandet må ta ansvar for, 

men vi er avhengig av at nasjonale 

myndigheter også legger til rette gjennom 

å sikre gode nok rammebetingelser. Det 

handler ikke først og fremst om statlige 

overføringer, men om en omlegging av 

utdanningssystemet og et skatte- og 

avgiftssystem som stimulerer til 

investeringer, innovasjon og 

næringsutvikling. 

Skal vi utvikle Vestlandet til verdens 

fremste havregion må vi evne å både 

utnytte og håndtere de globale 

megatrendene som definerer rammene 

for utvikling av regionen. Videre må vi 

operere innenfor naturens tålegrenser, 

gjennom en ansvarlig forvaltning av våre 

naturressurser og en overgang til 

lavutslipps- og nullutslippsløsninger. 

Det vi selv kan styre og stimulere er 

kapitaltilgang, kunnskaps- og 

kompetanseutvikling, strukturer for 

samarbeid, og vår evne til å ta i bruk og 

utvikle ny teknologi. 

Vi kaller dette grepet 

«Vestlandskoden»
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SAMMENDRAG

Vestlandskoden må løses for at Vestlandet skal lykkes

Bærekraft

Vestlandet har både en sterk olje- og 

gassnæring og fornybarnæring. Det gjør 

at Vestlandet er godt posisjonert til å lede 

det grønne skiftet. Det er ikke et spørsmål 

om vi skal satse på fornybar eller olje og 

gass. Det er et spørsmål om hvordan vi 

klarer å ta i bruk den verdensledende 

kompetansen i vår olje- og gassnæring, 

med tilhørende leverandørindustri, inn i 

det grønne skiftet. Vi ser for eksempel 

hvordan offshoreteknologi tas i bruk for å 

bygge havvind. Elektrifisering av sokkelen 

innebærer at vi også bygger et kraftnett 

på havbunnen for havvind i fremtiden. Vår 

olje- og gassnæring kan bli en driver i det 

grønne skiftet, ikke et hinder, men det 

krever vilje.

Vestlandet lever av ressursene på havet, i 

havet og under havet, og vi kommer å 

leve av vår nærhet til havet også i 

fremtiden. Teknologien og kompetansen 

vi har utviklet i tilknytning til vår olje- og 

gassvirksomhet brukes allerede i utvikling 

av nye næringer. Vi ser det i form av 

offshoreteknologi innen havmerder for 

oppdrett, havvind, og subseateknologi for 

mineraluttak på havbunnen. Havet 

rommer enorme ressurser som kan gi oss 

arbeidsplasser og verdiskaping også 

fremover, men vi må forvalte ressursene i 

havet på en bærekraftig måte. 

Grepene er tydelige hver for seg, men de 

fungerer ikke i isolasjon. De bygger opp 

under hverandre, påvirker hverandre 

gjensidig og forsterker hverandre. Anvendt 

riktig, vil de kunne realisere Vestlandskoden 

og hjelpe regionen med å innfri sitt potensial.

Kompetanse 

og kunnskap
Samarbeid

VESTLANDS-

KODEN

Bærekraft
Digitalisering

og teknologi
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SAMMENDRAGKompetanse og kunnskap

Regionen vår besitter unik kunnskap 

innen basisnæringene våre. Spesielt 

innen marin og maritim sektor, samt innen 

olje og gass er klyngene særlig sterke. 

Vi må fremover evne å tiltrekke, ivareta og 

videreutvikle den kompetansen vi trenger. 

Det er der kompetansen er nær 

ressursene hvor vi finner de beste 

forutsetningene for innovasjon og 

bærekraftig vekst.

Norske universiteter og høyskoler 

representerer viktige nasjonale 

kunnskapsmiljøer, men de er ikke de 

beste i verden. Norge har imidlertid 

verdensledende kompetanse innen våre 

basisnæringer. 

Skal vi lykkes med å utvikle et 

utdanningssystem som kan hevde seg i 

en global konkurranse, må vi

lære av hvordan kompetanseutvikling 

skjer i norske bedrifter. Norske ansatte 

arbeider innen flate strukturer med høy 

grad av tillit. Det gjør at vi evner å utvikle 

kompetanse raskere og mer effektivt i 

næringslivet enn det vi ser i en rekke 

andre land. 

Skal vi utnytte dette fortrinnet er vi 

avhengig av et tettere samarbeid mellom 

utdanningsinstitusjoner, forskning og 

næringsliv. 

Vi må utvikle erfaringsbasert kunnskap 

der elever fra videregående utdanning og 

inn i høyere utdanning får praksis i 

næringslivet. Det kan blant annet gjøres 

gjennom å etablere «universitetsbedrifter» 

som gis kvalifiserende myndighet i 

utdanningen av studenter innen de 

sentrale klyngene på Vestlandet, slik vi 

kjenner fra offentlig 

sektor med Universitetssykehus.

På samme måte er det behov for et 

tettere samarbeid mellom videregående 

opplæring og universitetene. Ordningen 

med universitetsskoler der det inngås 

forpliktende samarbeid mellom skoler og 

universitet bør utvides, og samarbeidet 

mellom nasjonale utdanningsmyndigheter 

og fylkeskommuner må styrkes for å sikre 

en mer samordnet overgang fra 

videregående skole til høyere utdanning.
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SAMMENDRAG

Samarbeid

Nye strukturer for samarbeid er i hele tatt 

en nøkkel for å lykkes med å realisere 

ikke bare Vestlandets, men Norges 

potensial. Vestlandet huser blant annet 

flere nasjonale og globale 

kompetansesentre (NCE’er og GCE'er), 

forskningsgigantene NORCE og Sintef, 

samt 11 statlige institusjoner for høyere 

utdanning. I tillegg kommer ledende 

bedrifter og klynger. 

Vestlandet har med andre ord et meget 

godt utgangspunkt for økt samarbeid og 

kompetansedeling mellom de ulike 

kunnskapsmiljøene og næringslivet. 

At samarbeid er bra og viktig kan virke 

selvsagt, men realiteten er at det skjer i 

for liten grad. Samfunnets verdi av mer 

samarbeid og samhandling, avspeiles 

ikke i den enkelte virksomhets utbytte. 

Dette gjelder både offentlig og privat 

sektor. Mikrointeressene møter ikke 

makrointeressene. Skal vi evne å endre 

dette kommer vi ikke utenom at det 

offentlige må ta et økt ansvar for å legge 

til rette for denne type samarbeid, og 

kreve det mellom ulike offentlige 

institusjoner.

Videre må offentlige støtteordninger i 

større grad rettes inn mot å støtte 

innovasjoner i møtet/krysset mellom 

klyngene, ettersom det er her vi kommer 

til å se de mest banebrytende 

innovasjonene. Slik vi nå ser i møtet 

mellom offshoreteknologi, og de andre 

basisnæringene på Vestlandet.

Til slutt er det viktig å styrke samarbeidet i 

aksen mellom Stavanger og Bergen. 73 

prosent av Vestlandets befolkning bor i 

Hordaland og Rogaland. Det er i denne 

aksen vi finner de største universitets- og 

høyskolemiljøene i regionen og flere av 

de største bedriftene på Vestlandet. 

Ettersom regionsreformen etablerer en 

fylkesgrense mellom Bergen og 

Stavanger, er det her avgjørende at det 

bygges opp andre strukturer som kan 

sikre samarbeid og samhandling mellom 

disse to sentrene på Vestlandet og samlet 

få mer påvirkningskraft nasjonalt. 

Den nye regioninndelingen svarer således 

ikke på det som er det største behovet for 

samhandling på Vestlandet.
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Digitalisering og teknologi

Digitalisering skaper nye 

forretningsmodeller og endrer måten vi 

lever på. Ifølge Sintef ligger Norge langt 

fremme i å ta i bruk digitale løsninger og 

vi har en velutviklet digital infrastruktur. 

Effektiv og sikker utnyttelse av de 

mulighetene som digitaliseringen gir vil 

kunne styrke Vestlandets posisjon og 

konkurransefortrinn. Her ligger blant annet 

nøkkelen til effektivisering, 

automatisering, robotisering, sirkulær 

økonomi og nye forretningsmodeller 

basert på digitale plattformer.

Økt satsning på digitalisering og ta i bruk 

ny teknologi sies ofte i festtaler, og er 

ganske selvsagt, på samme måte som at

samarbeid er det. Det er like fullt slik at 

ikke alle evner å endre seg raskt nok. 

Mange virksomheter forstår betydningen 

og gjør riktige investeringer, mens andre 

ikke på samme måte ser behovet, eller er 

usikker på om tidspunktet for digital 

omstilling er rett. Det er mange historier 

om dem som satset for tidlig på umoden 

teknologi og tapte stort. 

For et lite miljø, som Vestlandet er i en 

global sammenheng, er det helt 

avgjørende å dele erfaring og kunnskap 

om digitalisering – det enkelte miljø er ofte 

ikke stort nok til å hente inn nok kunnskap 

til å treffe de riktige teknologiske 

beslutningene. Videre er det viktig at vi 

evner å tiltrekke, utvikle og beholde digital 

teknologikompetanse på Vestlandet. 

Dette er avgjørende for at vi skal lykkes. 

Her trenger vi et tettere samarbeid med 

ledende digitale fagmiljøer internasjonalt, 

og vi må stimulere norske studenter, 

forskere og næringslivsaktører til å lære 

av de beste i verden. Dette er nok et 

område der mikrointeressene ikke møter 

makrointeressene. For den enkelte blir 

investeringen for stor, mens samfunnet 

opplever manglende effektivitet og 

konkurransekraft. Den enkelte virksomhet 

møter konsekvensen ved i økende grad å 

tape i konkurransen. 

Vi må integrere digitalisering i 

forretningsutvikling, næringsutvikling, 

utdanning, forskning og forvaltning, og 

investeringer i digitalisering og digital 

kompetanseutvikling må stimuleres 

gjennom regulatoriske ordninger. Et godt 

eksempel på et investeringsstimulerende 

skattesystem ser vi innen olje- og gass. 

Det har tjent Norge godt at vi har sikret 

kapital til investeringer som vi visste var 

viktige for landets fremtidige inntekter. 

Norge står nå foran et tilsvarende 

paradigmeskifte som vi opplevde først 

med vannkraften og industrialiseringen, 

og deretter med olje- og gasseventyret, 

og nå med den digitale revolusjonen. 

Vi har lang tradisjon for å ta 

nasjonale grep for å sikre at vi 

realiserer interesser som 

fellesskapet er avhengig av. Det må 

vi også gjøre nå. Vi trenger en 

Vestlandsoffensiv!

VESTLANDSMELDINGEN  S.14
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SAMMENDRAG

Det behøves en Vestlandsoffensiv

I en verden preget av rask endring og sterkere konkurranse skal regionen vår ivareta og 

styrke sin posisjon som verdens fremste havregion. Mens mulighetene er 

internasjonale, er det mobiliseringen og tiltakene på hjemmebane i Norge som avgjør 

om visjonen kan realiseres. Vestlandskoden viser hva dette dreier seg om: Mer og bedre 

kompetanse, tydeligere og tyngre samarbeidsmodeller, tettere på den digitale 

innovasjonsprosessen og alt tuftet på nødvendigheten av bærekraftige løsninger. Det 

må satses over en bred front.

å legge en brems på utviklingen av de to 

viktigste aksene på Vestlandet; hele 

aksen Rogaland – Møre og Romsdal, og 

den sentrale aksen Bergen – Stavanger. 

Denne utfordringen må også adresseres 

som del av det strategiske arbeidet 

framover.

Det er et behov for en sterk 

Vestlandsoffensiv; en koordinert kraft og 

et tettere samarbeid mellom sentrale 

bedrifter, forskningsmiljøer og 

utdanningsinstitusjoner på Vestlandet. 

Vestlandets visjon og ambisjoner må 

forankres i regionens identitet. Her må 

alle bidra til å skape et sterkere samspill 

på Vestlandet; mellom 

vestlandsinteressene og statsmakten, og 

mellom næringslivet og kompetansen i 

vest og de internasjonale markedene. 

Med dette som bakteppe må Vestlandet 

definere sine gjøremål. 

Det betyr at fellesforståelsen bak visjonen 

og samarbeidet for å realisere 

Vestlandskoden må gis et løft. Mye er på 

gang, mange aktører ligger i fremste 

rekke på sine områder. Rapporten viser at 

her er det fremragende krefter som 

utvikler Vestlandet, men skal regionen 

løfte seg, trengs en offensiv for få flere til 

å løfte sammen. Fokus må rettes mot 

koordineringen på tvers av næringer, 

klynger, kunnskapsmiljøer og 

samfunnsaktører. 

De statlige virkemidlene, kapital, de 

økonomiske insentivene og de offentlige 

investeringsoppgavene må bringes tyngre 

og mer effektivt inn bak realiseringen av 

Vestlandets potensial. Et viktig formål 

med regions- og kommunereformen er å 

desentralisere makt til laveste mulige 

nivå. Det vil bidra til å tiltrekke og beholde 

talenter, bygge tillit samt forbedre 

samarbeid og innovasjon. 

Den nye regioninndelingen er i denne 

sammenheng ikke egnet for å realisere 

det fulle potensialet som ligger i 

Vestlandet. Paradoksalt nok bidrar den til 
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Vestlandets vei videre

Visjonen er at Vestlandet skal bli verdens viktigste havregion. 

Regionen må løfte seg til et nytt nivå; gripe mulighetene, ta 

internasjonale posisjoner, lede an i omstillingen til 

lavutslippssamfunnet, styrke verdiskapingen. Varslingen ligger i 

hva som også kan skje: kompetansen flykter, posisjoner svekkes, 

landemerkene forringes, for sakte tempo. Det hele er i 

virkeligheten som et Vestlandets og dermed også som et norsk 

drama; mulighetene er store, fallhøyden er betydelig.

Vestlandsmeldingen konkluderer med et enkelt budskap:

Det handler om å øke sannsynligheten for Visjonen og redusere 

sannsynligheten for Varslingen! For vestlendingene handler det om å 

måtte lykkes, men de står ikke alene. Vestlandet og Norge er to sider 

av samme sak: norsk økonomi er avhengig av at Vestlandet lykkes.
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HANDLINGSROMMET
Vestlandet må posisjonere seg for fremtiden
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Fallhøyden er stor, men mulighetene er enda større

Meldingen beskriver Vestlandets unike 

egenskaper. Den ser nærmere på 

landsdelens sammensetning, dens 

demografi, hvor vestlendingene bor og 

på befolkningens kompetanse. De 

sentrale basisnæringene og deres 

posisjoner er analysert, og hoved-

konklusjonen er klar: det er et 

betydelig potensial for økt 

verdiskaping og vekst på Vestlandet.

Samfunns- og næringsutviklingen vil 

påvirkes av globale trender som vil slå inn 

med full kraft på Vestlandet. De fire tunge 

trendene vektlagt i denne rapporten: 

befolkningsutviklingen i verden, 

urbaniseringen, det økonomiske makt-

skiftet og utviklingen innen klima og miljø, 

former det internasjonale handlings-

rommet Vestlandet befinner seg i. 

HANDLINGSROMMET

Vi har vist hvordan disse trendene, 

sammen med en rekke andre 

internasjonale krefter, både representerer 

utfordringer, men også muligheter for 

Vestlandet – og for Norge.

Situasjonen er selvsagt ikke ny. Den er et 

resultat av flere hundre års utvikling. 

Vestlendingene er godt vant med både å 

befinne seg i og å operere i dette 

internasjonale handlingsrommet. 

Men ingenting kan tas for gitt. En viktig 

lærdom er at varig suksess avhenger av 

mestring og omstillingsevne.

Det er god grunn til 

fremtidsoptimisme, god grunn 

til å stake ut en offensiv visjon: 

Vestlandet skal bli verdens 

fremste havregion. 

Strategier og handling må lene seg på 

årvåkenhet, klokskap og smarte løsninger. 

På den måten styrkes sannsynligheten for 

Visjonen og sannsynligheten for Varslingen 

reduseres. Varslingen er også en del av det 

totale mulighetsbildet. 

Kompetanselekkasjen østover, nedgangen 

som kommer på norsk sokkel, kvalitets-

slitasjen på naturgitte reisemål, økologiske 

utfordringer og miljøtrusler mot 

havressursene eksemplifiserer varslinger 

som ikke kan overses. Mens de ytre 

kreftene peker på hvilke behov og markeder 

Vestlandet kan strekke seg etter, peker 

varslingene på hvordan landsdelen gjennom 

egne handlinger må styrke forutsetningene 

for å lykkes. Det hele er som et 

virkelighetens drama. Mulighetene for våre 

næringer og for landsdelen er store. 

Fallhøyden dersom vi ikke tar grep og 

posisjonerer oss, er betydelig.
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Megatrendene setter rammene

En viktig erkjennelse er at handlingsrommet

vårt vil være definert av globale trender, 

internasjonale reguleringer og konjunkturer. 

Dette er forhold som vi ikke selv direkte kan

påvirke, men det betyr ikke at Vestlandet

står uten muligheter til å styre egen

utvikling.

Vestlandet består av viktige

byggeklosser

Naturressurser og innovasjon har vært med 

å skape de sterke næringene og klyngene vi 

har på Vestlandet. Dette er som vi har vært 

inne på blant annet olje og gass, fornybar 

energi, marin industri, maritim industri, 

mineral industri, reiseliv og kraftforedlende 

industri. Sammen med menneskene på 

Vestlandet, kaller vi disse næringene og 

klyngene byggeklossene våre. Det er 

gjennom disse, og i samarbeid mellom dem, 

vi skal bygge fremtidens Vestlandsregion.

HANDLINGSROMMET

De er avhengig av et sterkt fundament

Flere av byggeklossene er tuftet på 

naturgitte fortrinn. Dette er fortrinn som alltid 

har definert næringsgrunnlaget og 

verdiskaping på Vestlandet. Vestlendingen 

lever med og av naturen. Det er i nærhet til 

den faktiske produksjonen at innovasjon 

skjer, og det er i nærhet til de naturbaserte 

næringene de viktigste innovasjonene på 

Vestlandet

har skjedd. Det er vestlendingenes unike 

kompetanse, deres erfaring, innstilling og 

forvaltningskultur som er Vestlandets 

kjennemerke. Slik blir det fortsatt. 

Naturen representerer imidlertid også en 

ramme som vi må forholde oss til. Vi kan 

ikke selv sette naturens grenser. Vi må 

derfor operere innenfor og i samspill med 

naturens tåleevne; vår verdiskaping og bruk 

av naturen må være bærekraftig. 

Byggeklossene gir oss grunnlaget for vår 

verdiskaping, prinsippet om bærekraft

legger de fundamentale premissene for 

hvordan vi tar ressursene i bruk.

Dette gir oss et langsiktig perspektiv som 

også skal ivareta fremtidige 

generasjoners mulighetsrom.

Flere innsatsfaktorer er avgjørende for 

suksess

Suksess kommer ikke av seg selv. 

Innenfor de definerte rammene, er det 

noen sentrale innsatsfaktorer som vil 

bidra til å realisere Vestlandets visjon.  

Dette inkluderer gode 

samarbeidsstrukturer, riktig kunnskap og 

kompetanse, evne til å digitalisere og ta i 

bruk ny teknologi, i tillegg til tilgang på 

både statlig og privat kapital. 

For å lykkes er det sentrale deler av 

modellen som må løftes frem og jobbes 

med fremover. Dette bringer oss over på 

det vi har valgt å kalle Vestlandskoden.
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VESTLANDSKODEN
Vestlandet må ta grep for å sikre suksess
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Nøkkelen til å løfte Vestlandet fra god til enestående ligger i 
Vestlandskoden

I et globalt konkurransebilde hvor 

endringer skjer raskt vil det ikke 

nødvendigvis være de som er gode i 

dag, som også er gode i morgen. 

Vestlandet må derfor alltid strekke seg fra 

å være god til å bli stadig bedre. For å 

sikre at både Vestlandet og Norge har en 

sterk posisjon fremover, kreves det at vi 

tar grep. Figuren til høyre illustrerer fire 

sentrale deler fra modellen i det vi har 

valgt å kalle Vestlandskoden.

Gode strukturer for samarbeid

Vi er avhengig av å realisere et tettere 

samarbeid mellom aktørene på 

Vestlandet, og utbygging av sterke 

nettverk mellom Vestlandet og nasjonale 

og internasjonale aktører. Regions- og 

kommunereformens målsetting om å 

desentralisere makt vil være et viktig 

verktøy i den forbindelse. 

Vestlandet trenger et partnerskap med 

klynger, kapitalmiljø, utdannings- og 

forskningsmiljø, og nasjonal forvaltning 

dersom vi skal lykkes med å realisere 

visjonen vår.

Bærekraftig forvaltning og 

verdiskaping

Bærekraft må være et styrende prinsipp 

for Vestlandets forvaltning, verdiskaping 

og velferd. Det er også helt kritisk for 

ansvarlig bruk av våre naturgitte fortrinn 

for å operere innenfor naturens 

tålegrenser. Dette vil sikre fortsatt 

verdiskaping også i overgangen til et mer 

moderne og bærekraftig samfunn.

Riktig kunnskap og kompetanse

Vi må beholde, tiltrekke og utvikle den 

kompetansen vi behøver for å evne å lede 

den utviklingen vi ønsker. Vi trenger

en tettere integrering av arbeidsliv, 

utdannings- og forskningsinstitusjoner. Å 

lære å anvende kunnskap er kompetanse. 

Fokus på kompetanseutvikling kan slik 

kun gjøres i samarbeid med arbeidslivet. 

Evne til å digitalisere og ta i bruk ny 

teknologi

Som et land med høye lønnskostnader er 

vi helt avhengig av å ligge i front i bruk av 

ny teknologi. Digitalisering vil være helt 

gjennomgripende for samfunnsutviklingen 

og alle samfunnssektorer. 

Vi må derfor evne å være i front av den 

digitale utviklingen. Det krever at vi 

tilegner oss, og tiltrekker oss, riktig 

kompetanse, og at vi våger å ta i bruk 

teknologien. 

VESTLANDSKODEN

Kilder: NHO (2018)

Vestlandskoden må løses for at 

Vestlandet skal lykkes

Grepene er tydelige hver for seg, men de 

fungerer ikke i isolasjon. De bygger opp 

under hverandre, påvirker hverandre 

gjensidig og forsterker hverandre. 

Anvendt riktig vil de kunne realisere 

Vestlandskoden og hjelpe regionen å 

innfri sitt potensial.

Kompetanse 

og kunnskap
Samarbeid

VESTLANDS-

KODEN

Bærekraft
Digitalisering

og teknologi
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Fra kompetanseflukt til kompetansevekst - menneskene og kompetansen 
er avgjørende 

Vestlandet opplever en 

kompetanseflukt blant personer i 

arbeidsdyktig alder, i stor grad til 

landets hovedstad. Regionen vår 

besitter på flere områder unik 

kunnskap innen basisnæringene, 

spesielt innen marin og maritim sektor, 

og innen olje og gass er klyngene 

spesielt sterke. 

Nøkkelutfordringer som skal løses er 

knyttet til å tiltrekke, ivareta og 

videreutvikle den riktige kompetansen på 

Vestlandet. Det er her virksomhetene og 

kompetansen er nær ressursene som gir 

de beste forutsetningene for innovasjon 

og bærekraftig vekst. Dette er ikke bare 

viktig for Vestlandet. Det er viktig for 

Norge!

VESTLANDSKODEN

Kilder: Lid, Glasser & Hamberg (2016), Kunnskapsdepartementet (2017A, 2017B), Partnership for Young London (2015)

Samarbeid
Kompetanse 

og kunnskap

Bærekraft
Digitalisering

og teknologi

Mer utdanning i bedriftene

Bedriftene kan bidra mer til 

kunnskapsutvikling. Sammen med 

utdanningssektoren kan de muliggjøre 

mer integrerte utdanningsløp hvor studenter 

og elever i større grad får lengre og mer 

praktisk erfaring i bedrifter underveis i 

utdanningsløpet.

Sikre de gode hodene

Å sikre at regionen tiltrekker seg, utvikler og 

beholder kompetansen er essensielt for 

Vestlandets vekstkraft. Dette vil kreve en 

strukturert innsats, både fra næringslivet, men 

også i utdanningssektoren. Her vil også 

klyngene kunne spille en viktig rolle for å øke 

attraktiviteten til arbeidsmarkedet på 

Vestlandet.

Mer relevant kompetanse

Utdanningsløpene må sikre at relevant 

kunnskap formidles, og er spisset for de 

kompetansebehovene Vestlandet har, og vil 

komme til å få fremover. Dette kan oppnås 

gjennom tettere samhandling og koordinering 

mellom næringsliv, forskning og 

utdanningsinstitusjoner.

Styrke kompetansen i distriktene

Innovasjon skjer i nærhet til produksjonen, den 

skjer på Vestlandet i nærhet og samspill med 

naturressursene. Vekst i 

basisnæringene krever at personene er der 

ressursene er og derfor må ikke kompetansen 

kun tiltrekkes og forbli i regionen, men også 

tiltrekkes der produksjonen faktisk skjer.

VESTLANDS-

KODEN
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Samarbeid
Kompetanse 

og kunnskap

Bærekraft
Digitalisering

og teknologi

VESTLANDS-

KODEN

Sterke regionale nettverk og intensivt samarbeid bygger Vestlandets 
posisjoner - nasjonalt og internasjonalt

Vestlandet huser blant annet flere 

nasjonale og globale 

kompetansesentre (NCE’er og GCE'er), 

forskningsgigantene NORCE og Sintef, 

samt 11 statlige institusjoner for 

høyere utdanning. I tillegg kommer 

ledende bedrifter og klynger. 

Vestlandet har med andre ord en sterk 

posisjon og et godt utgangspunkt for økt 

samarbeid og kompetansedeling mellom 

de ulike kunnskapsmiljøene og 

næringslivet. 

VESTLANDSKODEN

Sterkere nasjonal forankring

Fremtidens nasjonale verdiskaping vil være 

knyttet til de unike naturressursene på 

Vestlandet. Det blir derfor viktig for Vestlandet 

og myndighetene å bygge et tett partnerskap 

basert på en større desentralisering av makt. 

Dette sikrer god koordinering, lokalisering og 

sikker forvaltning. Slik vil Norge styrke sin 

verdiskaping, konkurransekraft og posisjon 

internasjonalt.

Sterkere internasjonal forankring

Vestlandet har et sterkt internasjonalt nettverk 

innenfor alle våre sentrale klynger. Skal vi 

lykkes med å utnytte det nasjonale potensialet 

på Vestlandet, trenger vi sterkere koblinger til 

kunnskapsmiljøer, næringsliv og 

utdanningsinstitusjoner internasjonalt. Vi 

trenger å tiltrekke oss de beste hodene, og vi 

trenger å lære av erfaringer fra andre deler av 

verden.

Tettere nettverk på Vestlandet

Nye fylkesgrenser tegnes opp på tvers av 

sentrale akser på Vestlandet slik som Bergen -

Stavanger. En regional utvikling på Vestlandet 

er avhengig av et tettere samarbeid mellom 

Bergensregionen og Stavanger-regionen. 

Derfor blir det viktig å videreutvikle det gode 

samarbeidet innad i hele Vestlandsregionen 

og samtidig skape nye samarbeidsarenaer.

Tettere samarbeid mellom forskning og 

næringsliv

Tettere kontakt mellom forskning, næringsliv 

og akademia fasilitert av GCE/NCE-er kan 

bidra til å stimulere og styrke 

innovasjonsarbeidet, samt sikre tempo og kraft 

i både økonomisk- og teknologisk utvikling. 

Det er nemlig i møtet mellom ulike klynger, 

kapital og ledende FOU-miljø fremtidens 

innovasjoner vil bli skapt.
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Samarbeid
Kompetanse 

og kunnskap

Bærekraft
Digitalisering

og teknologi

For å ligge i front må Vestlandet digitalisere mer og raskere

Digitalisering skaper nye 

forretningsmodeller og endrer måten vi 

lever på. Ifølge Sintef ligger Norge 

langt fremme i å ta i bruk digitale 

løsninger og vi har en velutviklet 

digital infrastruktur. 

Effektiv og sikker utnyttelse av de 

mulighetene som digitaliseringen gir vil 

kunne styrke Vestlandets posisjon og 

konkurransefortrinn. Her ligger blant annet 

nøkkelen til effektivisering, 

automatisering, robotisering, sirkulær 

økonomi og nye forretningsmodeller 

basert på digitale plattformer.

VESTLANDSKODEN

Sterkere og dypere digitalisering

Digitalisering er ikke noe som kan skje på 

siden av den øvrige virksomheten, det må 

settes i sentrum av innovasjon og utvikling. 

Det krever en dypere integrering av digitale 

løsninger, innen forretningsutvikling, 

produksjon, kompetanse- utvikling, verdikjeder 

og i transaksjoner. Digitalisering åpner en 

rekke nye muligheter, men krever at digitale 

løsninger integreres i utviklingen av de 

sentrale klyngene på Vestlandet.

Tettere samarbeid om digital innovasjon

Vestlandet har et sterkt internasjonalt nettverk 

innenfor alle våre sentrale klynger. Skal vi 

lykkes med å utnytte det nasjonale potensialet 

på Vestlandet, trenger vi sterkere koblinger til 

kunnskapsmiljøer, næringsliv og 

utdanningsinstitusjoner internasjonalt. Vi 

trenger å tiltrekke oss de beste hodene, og vi 

trenger å lære av erfaringer fra andre deler av 

verden.

Digital kompetansevekst

Uten tilgang på relevant digital kompetanse vil 

ikke Vestlandet kunne være en sentral driver 

for utvikling. Det blir viktig å sikre at digital 

kompetanse blir en integrert del i utdanningen 

på tvers av fagområder. Videre må 

virksomhetene gis insentiver for å investere i 

nye digitale løsninger, samt etter- og 

videreutdanning. Det må også knyttes tettere 

bånd til ledende digitale miljøer internasjonalt.

Raskere anvendelse av digitale løsninger

Den teknologiske utviklingen inne digitale 

løsninger går ekstremt raskt. Løsninger vi for 

få år siden så som utopiske er i dag en realitet. 

Digitalisering har allerede radikalt endret 

samfunnet vårt, og endringene vil fremover 

kun akselerere og være enda mer 

dyptgripende. Dersom vi ikke evner å raskt ta i 

bruk digitale løsninger vil vi miste muligheten 

vi har til å gjøre Vestlandet til en motor for 

nasjonal verdiskaping.

VESTLANDS-

KODEN
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Samarbeid
Kompetanse 

og kunnskap

Bærekraft
Digitalisering

og teknologi

Bærekraftig ressursforvaltning og verdiskaping blir Vestlandets viktigste 
langsiktige suksessfaktor

Fremover må det tas betydelige grep 

for å nå de globale målene som 

fremkommer av Paris-avtalen og FNs 

bærekraftsmål. Tiltak for å sikre en god 

utvikling av et bærekraftig nærings- og 

samfunnsliv vil derfor stå helt sentralt. 

På Vestlandet blir dette spesielt viktig, da 

grunnsteinene i vårt livsgrunnlag består av 

naturgitte fortrinn. Regionen kan tilby 

viktige løsninger for en verden som trenger 

å løse klimautfordringen, samt håndtere de 

klimaendringene som vil komme. Derfor 

må det utvikles en fremtidsrettet 

næringsstruktur og kompetanse som vil 

bidra til å løse disse utfordringene.

VESTLANDSKODEN

Ressurseffektiv verdiskaping

Sirkulærøkonomien er stikkordet for 

bærekraftig ressursbruk; flere sirkulære 

produksjonsprosesser og ressurseffektiv 

verdiskaping. Innen alle næringer og 

verdikjeder er det muligheter for grønnere 

verdiskaping. Med mangfoldet, kompetansen 

og innovasjonsevnen vi har i næringslivet på 

Vestlandet, kan landsdelen ta en ledende rolle 

i det grønne skiftet.

Videre satsing på fornybarnæringene

Verden trenger mer fornybar energi og 

produkter som produseres miljøvennlig. Det 

må skje raskere. Fornybarnæringen og den 

kraftforedlende industrien på Vestlandet kan 

være drivende for en ny industrialisering i 

Norge. Derfor satses det sterkt på forskning og 

utvikling. Denne satstingen må stimuleres 

enda kraftigere slik at store og avgjørende 

investeringer gjennomføres.

Bærekraftig forvaltning av hav

Vestlandet er havet, en lang kystlinje og et 

fjordlandskap der menneskene og næringslivet 

har uløselige bånd til naturressursene. 

Fremtiden stiller store krav til fortsatt 

bærekraftig forvaltning av disse ressursene. 

De må forvaltes på en måte som muliggjør 

varig verdiskaping, samtidig som vi leverer 

løsninger som den globale klimaomstillingen 

krever.

Mer lokal kunnskap og forankring

Vestlandet har verdensledende kompetanse 

på havbruk. Nærheten til havet har gitt oss 

kompetanse og ferdigheter innen marin, 

maritim og olje- og gass. Det viser at 

innovasjoner skapes i nærhet til lokale 

produksjons-prosesser. Folk må bo der 

naturressursene er. Nasjonen er helt avhengig 

av lokalmiljøene og sterk involvering av disse i 

beslutningsprosesser.

VESTLANDS-

KODEN
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VESTLANDSOFFENSIVEN
Vestlandet må ta grep for å sikre suksess
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En Vestlandsoffensiv for å sikre at Norge får verdens fremste havregion 

I en verden preget av rask endring og 

sterkere konkurranse skal regionen vår 

ivareta og styrke sin posisjon som 

verdens fremste havregion. 

Mulighetene er internasjonale, men det er 

mobilisering og tiltak på hjemmebane som 

avgjør om visjonen kan realiseres. En 

desentralisering av politisk og administrativ 

makt til regioner, kommuner og lokalsamfunn 

vil her bli viktige tiltak.

Vestlandskoden viser hva dreier seg om: mer 

og bedre kompetanse, tydeligere og tyngre 

samarbeidsmodeller, tettere på den digitale 

innovasjonsprosessen og alt tuftet på 

nødvendigheten av bærekraftige løsninger. 

Det må satses over en bred front. Det betyr at 

fellesforståelsen bak visjonen og samarbeidet 

for å realisere Vestlandskoden må gis et løft. 

Mye er på gang, og mange aktører ligger i 

fremste rekke på sine områder. Rapporten

viser at her er fremragende krefter på hver sine 

områder med å bygge. Men skal regionen løfte 

seg, trengs en offensiv for få flere til å løfte 

sammen. Fokus må rettes mot koordineringen 

på tvers av næringer, klynger, kunnskapsmiljøer 

og samfunnsaktører. De statlige virkemidlene, 

kapital, de økonomiske insentivene og de 

offentlige investeringsoppgavene må bringes 

tyngre og mer effektivt inn bak realiseringen av 

Vestlandets potensial.

Den nye regioninndelingen er i denne 

sammenheng ikke egnet for å realisere det fulle 

potensialet som ligger i Vestlandet. Paradoksalt 

nok bidrar den til å legge en brems på 

utviklingen av de to viktigste aksene på 

Vestlandet; hele aksen Rogaland – Møre og 

Romsdal, og den sentrale aksen Bergen –

Stavanger. Denne utfordringen må også 

adresseres som del av det strategiske arbeidet 

framover.

Det er et behov for en sterk 

Vestlandsoffensiv; en koordinert kraft og 

et tettere samarbeid mellom sentrale 

bedrifter, forskningsmiljøer og 

utdannings- institusjoner på Vestlandet. 

Vestlandets visjon og ambisjoner må 

forankres i regionens identitet. Her må 

alle bidra til å skape et sterkere samspill 

på Vestlandet; mellom 

vestlandsinteressene og statsmakten, 

og mellom næringslivet og kompetansen 

i vest og de internasjonale markedene. 

Med dette som bakteppe må Vestlandet 

definere sine gjøremål. 

SOGN OG
FJORDANE

ROGALAND

MØRE OG
ROMSDAL

HORDALAND

VESTLANDSOFFENSIVEN



VESTLANDETS VEI VIDERE VESTLANDSMELDINGEN  S.29

En Vestandsoffensiv forener kreftene - Vestlandskoden former 
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Samarbeid på tvers vil gjøre de sterke næringsklyngene på Vestlandet 
enda mer innovative og kraftfulle

Vestlandet er i en lederposisjon innen 

flere næringer og kunnskapsområder 

internasjonalt. Dette har ført til at vi har 

flere godt etablerte kunnskapsmiljøer og 

næringsklynger, slik som NCE'ene og 

GCE'ene er gode eksempler på.

Dagens NCE'er og GCE'er er en del av 

Norwegian Innovation Clusters 

programmet som i dag eies i et samarbeid 

mellom Siva, Innovasjon Norge og 

Forskningsrådet. Kunnskapsmiljøene og 

klyngene er optimalt posisjonert mellom 

de ulike grepene som bidrar til å skape 

Vestlandskoden. At disse øker 

samhandling og bidrar inn i en 

Vestlandsoffensiv sikre kraft og fremdrift i 

utviklingen i regionen, og legge til rette for 

nye innovasjoner.

Vi har sett at flere globale trender og 

teknologiske utviklingstrekk treffer 

Vestlandet på tvers av både bransjer og 

fagmiljøer. For å motvirke 

fragmentering i forskning, innovasjon 

og utvikling, er det hensiktsmessig å 

knytte tettere bånd mellom allerede 

eksisterende næringsklynger.

Det ligger et stort potensiale i å sikre 

samhandling og kompetansedeling, ikke 

bare innad i næringsmiljøer, men også på 

tvers, for å legge til rette for en raskere 

utvikling og sterkere innovasjonskraft på 

Vestlandet. Innovasjonskraften i utviklingen 

av nye virksomheter ligger i møtet mellom 

våre viktigste klynger. Vi ser for eksempel 

hvordan teknologi utviklet innen olje- og 

gassvirksomheten nå kan benyttes i 

utviklingen av havvind, havbruk, og 

mineralvirksomhet på havbunnen mv. 

VESTLANDSOFFENSIVEN
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Hele Norge er tjent med sterkere satsning og tyngre finansiering av 
innovasjonsarbeidet på Vestlandet

Vestlandet favner om næringer og 

kompetansemiljøer av grunnleggende 

betydning for norsk økonomi. Det er 

derfor viktig at Norge evner å identifisere 

og finansiere prosjekter i de kryssene 

hvor flere næringer og kunnskapsmiljøer 

samarbeider for å utvikle og skape nye 

teknologier og forretningsmodeller.

Det er her den fremste nasjonale 

innovasjonskraften ligger. Mange av 

premissene for den nasjonale 

omstillingspolitikken må av den grunn legges 

på Vestlandet. Det betyr at viktige statlige 

tiltak og virkemidler må finne sin form og 

iverksettes i tett kontakt med næringslivet, 

kompetansemiljøene og 

innovasjonsprosessene på Vestlandet.

En mer koordinert Vestlandsoffensiv vil 

skape store merverdier på tvers av næringer 

i regionen, men vil også 

muliggjøre raskere avdekking, mobilisering, 

samhandling og kommunikasjon av 

problemstillinger og løsninger som vil kunne 

styrke norsk næringsliv.

I dag gjennomføres det flere gode og 

suksessrike samarbeidsinitiativ på tvers av 

næringer innen enkelte klyngemiljøer, slik 

som for eksempel mellom marin og maritim 

næring. Dette er viktig - nye løsninger, 

produkter, produksjonsprosesser og 

forretningsmodeller må oppdages, prøves 

ut og iverksettes i frontlinjene. 

Skal Norge evne å identifisere og finansiere 

innovasjon og nyskaping på tvers av disse 

sentrale næringene, må det skje i tett 

samarbeid med aktører på Vestlandet. En 

progressiv og sterk Vestlandsoffensiv vil 

skape nye forretningsmuligheter og styrke 

verdiskapingen i regionen og nasjonen.

VESTLANDSOFFENSIVEN

2

Stimulere 

innovasjonsprosessen 

mellom næringene



VESTLANDETS VEI VIDERE VESTLANDSMELDINGEN  S.32

De praktiske utdanningsløpene må styrkes for å videreutvikle Vestlandets 
kompetansegrunnlag

Dette innebærer en utvikling av lengre 

utdanningsløp som gir praktisk og 

relevant erfaring helt fra studiestart. I 

andre land finnes det eksempler på 

teknologistudier som er mer 

praksisorienterte. Tyskland er et slikt 

eksempel, hvor såkalte “Dual 

programmes” tilbyr muligheten til å 

studere og få yrkeserfaring på samme tid. 

Dette har resultert i en lav andel 

arbeidsledige blant unge tyskere i 

arbeidsdyktig alder. Dette vil være et 

nasjonalt kompetansegrep som må 

gjennomføres, men det vil bli ekstra viktig 

for Vestlandet å realisere.

Generelt er våre 

utdanningsinstitusjoner gode, men få 

plasseres øverst i internasjonale 

rangeringer. Våre fagarbeidere, 

ingeniører og akademikere har ikke 

den beste kunnskapen i verden når de 

går ut fra norske utdannings-

institusjoner, men de har 

verdensledende kompetanse etter 

noen få år i norsk næringsliv. 

Grunnen er den norske modellen med 

flate strukturer og små forskjeller som gir 

den enkelte ansatte stor frihet, og hvor 

den blir lyttet til i utviklingen av 

virksomheten. Denne erkjennelsen må 

ligge til grunn for hele vårt utdannings- og 

forskningssystem.

Spesielt blir det viktig å sikre at norske 

studenter får mer praktisk og yrkesrettet 

arbeidserfaring gjennom studiene. 

VESTLANDSOFFENSIVEN

3
Tydeligere og mer 

forpliktende 

samarbeid mellom 

utdanning og 

næringsliv



VESTLANDETS VEI VIDERE VESTLANDSMELDINGEN  S.33

De praktiske utdanningsløpene må styrkes for å videreutvikle Vestlandets 
kompetansegrunnlag

Det blir da sentralt å satse på 

kunnskapsutvikling innen de områdene og 

næringene hvor vi allerede er 

verdensledende, og at vi bygger tettere 

relasjoner til de fremste forsknings- og 

utdanningsmiljøene både nasjonalt og ut i 

verden på disse områdene. 

Flere norske studenter må også sikre seg 

mer internasjonal erfaring med en tydelig 

kobling til norske virksomheter. Slik kan 

de komme tilbake med den beste 

kunnskapen i verden fra ledende 

utdanningsinstitusjoner inn i en norsk 

næringslivsstruktur som dernest vil gi dem 

verdensledende kompetanse. Dette 

krever at næringslivets internasjonale 

nettverk involveres i denne strukturen slik 

at bedrifter hjelper studentene ut i verden.

The Dale Oen Experience (TDOE) og YouExplore lar barn og unge 

oppleve kunnskap i praksis

Initiativet startet med tanken om å la ungdom føle praktisk mestring. I dag 

har TDOE’s initiativ internasjonal anerkjennelse og støtte. I 2018 

gjennomførte de for andre gang Europas største forsknings- og 

utviklingskonferanse for barn og ungdom, YouExplore. 

TDOE har også etablert faget ‘Teknologi og forskning i praksis’ som 

har blitt tatt opp ved flere skoler i Hordaland. Aktiviteten utvides stadig, 

blant annet er en ettårig skole som skal være et mellomår mellom 

videregående skole og høyere utdanning under planlegging. Hovedfokus 

skal være anvendt forskning.

Finansiering skjer gjennom organisasjonens samarbeidspartnere og gaver 

fra bedrifter og privatpersoner. Blant dem finner vi Equinor, NTNU, BKK, 

UiB, UniResearch og Sparebanken Vest. 

Tekniske og Allmenne fag (TAF) på Knarvik Vgs

Knarvik videregående skole var den første skolen i Norge til å etablere 

TAF-program i 1992. Siden den gang har seks andre skoler på Vestlandet 

blitt TAF-skoler. TAF-elevene får både fagbrev og studiekompetanse. 

Videre får de støtte til utdanningen fra en TAF-bedrift og går i lære under 

utdanningen. Ordningen har fått høy status og nåløyet for å komme 

gjennom har blitt svært trangt. FRAMO, TechnipFMC og Equinor er 

eksempel på TAF-bedrifter tilknyttet Knarvik videregående.

VESTLANDSOFFENSIVEN
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For å lykkes må det politisk og økonomisk stimuleres til utvikling og 
investering i fremtidens næringer

Det blir derfor avgjørende at Vestlandet 

samarbeider med myndigheter for å sikre et 

statlig virkemiddelapparat som understøtter 

og tilrettelegger for denne ambisjonen. Dette 

understreker også viktigheten av å 

desentralisere reell beslutningsmyndighet. I 

dette perspektivet er det behov for en tydelig 

holdningsdreining i den statlige 

reformtenkningen; fra å tenkes som et 

distriktspolitisk tiltak til å være en omlegging 

og styrking av den nasjonale 

næringspolitikken.

Virkemidler og finansieringsordninger som 

for eksempel rettes mot de 20 identifiserte 

ankerkommunene, er ikke «automatisk» 

distriktspolitikk, men ledd i en nasjonal 

næringspolitikk. Dette er hjørnesteiner, 

ankersteder og mulige utviklingsarenaer for 

den nasjonale verdiskapingen.

Vestlandet må samarbeide tett med 

myndigheter for å skape et tilpasset 

finansielt virkemiddelapparat, som legger 

til rette for ønsket næringsutvikling. 

Lykkes Vestlandet med å få finansiert og 

realisert det mulighetsrommet som 

eksisterer i regionen vil dette skape store 

fremtidige inntektsmuligheter for Norge. 

Flere av de kraftigste fremtidskonseptene 

for ny verdiskaping på Vestlandet krever 

store kapitalinvesteringer. Velger Vestlandet 

og Norge å gå offensivt ut og ta store løft og 

viktige posisjoner, kreves et skatte- og 

avgiftssystem som i større grad stimulerer til 

investering i innovasjon og næringsutvikling. 

Oljeeventyret viste betydningen av gode 

skattemessige incentivordninger, som har 

tjent landet godt. Nå gjelder det å sikre at vel 

så gode muligheter gis i de næringene vi 

skal satse på i fremtiden.

VESTLANDSOFFENSIVEN
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Vestlandet må styrke forbindelsene og samkjøre kontakten med de 
fremste utenlandske kompetansemiljøene

Vestlandet er rettet mot globale markeder, 

eksportmuligheter og skarp internasjonal 

konkurranse. Signaler, informasjon og 

kunnskap om globale trender og 

endringskrefter er sentrale for aktørenes 

evne til å ligge i front. Vi må bygge 

sterkere internasjonale forbindelser til 

næringsliv, forsknings- og 

utdanningsinstitusjoner.

I dag støtter mange enkeltaktører seg på 

egne observasjoner og tolkninger. Hver for 

seg vet de derfor mye. Det betyr samtidig at 

de gjennom kontakt, informasjonsutveksling 

og felles drøftinger av sentrale 

utviklingstrekk, kan få en enda sterkere føling 

med den globale pulsen.

Kartleggingen og analysen i del 2 viser at 

Vestlandet har sterke kort på hånden når 

det gjelder å møte sentrale globale 

utfordringer, som for eksempel klimakrisen 

som er under utvikling. Vestlandet må 

derfor være spesielt offensiv og synliggjøre 

sine posisjoner og muligheter for det 

internasjonale samfunn.

Det blir også sentralt å involvere 

nøkkelpersoner i norske internasjonalt 

rettede virksomheter og organisasjoner. 

Dette er kompetansepersoner med en unik 

posisjon og med strategisk innsikt som er 

globalt forankret. Ved å mobilisere deres 

kunnskap og forståelse i formelle strukturer, 

vil man kunne dra nytte av denne innsikten 

og dele denne innover i klyngemiljøene.

VESTLANDSOFFENSIVEN
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Internasjonale utdannings- og 

forskningsmiljøer:

Flere av forsknings- og 

utdanningsmiljøene langs kysten har en 

sterk posisjon internasjonalt på sine felt. I 

tillegg har flere tette samarbeid med 

fagmiljøer i utlandet, og har mulighet til 

hente kunnskap derfra. Innenfor sine 

respektive fagfelt vil de derfor besitte 

oppdatert og forskningsbasert kunnskap 

utover Norges grenser. Universitetet i 

Bergen og Norges Handelshøyskole er 

gode eksempler, i tillegg til sterke 

forskningsorganisasjoner slik som 

SINTEF, Havforskningsinstituttet og 

NORCE. 

Nettverkstilknyttede 

kompetansebedrifter:

I Norge og på Vestlandet opererer flere 

kompetansebedrifter som er tilknyttet et 

større, internasjonalt nettverk. Disse 

selskapene sitter ofte på bred 

fagkompetanse, og har muligheten til å 

benytte sitt internasjonale nettverk for å 

hente unik markeds- og bransjekunnskap 

fra hele verden. Et typisk eksempel på 

slike bedrifter er de fire store rådgivnings-

og revisjonsselskapene, som leverer 

bedriftstilpassede tjenester.

Norske bedrifter med global 

tilstedeværelse:

Flere av de norske selskapene med 

aktivitet på Vestlandet har en global 

utstrekning, med virksomhet i flere land og 

verdensdeler. Selskapene sitter på unik 

kunnskap om lokale markedsforhold, samt 

utvikling i bransjespesifikke og 

internasjonale rammevilkår og trender. 

Ledere av slike selskaper på Vestlandet 

har derfor en helt unik posisjon. 

Eksempler på slike selskaper er Equinor 

og Mowi.

På Vestland eksisterer det allerede flere internasjonalt rettede miljøer som en kan dra bedre nytte av

Vestlandet må styrke forbindelsene og samkjøre kontakten med de 
fremste utenlandske kompetansemiljøene

5

Samkjøre og styrke 

forbindelsene til 

internasjonale 

kompetansemiljøer



VESTLANDETS POTENSIAL VESTLANDSMELDINGEN  S.37

Del 3
Vestlandets 

identitet

- Basisnærignene

- Kompetansen

- Menneskene

- Stedene

Innhold

Del 2
Vestlandets 

potensial

- Effekter

- Muligheter

- Megatrender

Del 1
Vestlandets vei 

videre

- Handlingsrommet

- Vestlandskoden

- Vestlandsoffensiven

Del 4
Appendiks

- Litteraturliste

- Distriktsstatistikk



VESTLANDETS POTENSIAL VESTLANDSMELDINGEN  S.38

Vestlandets potensial

Verden er i stadig endring og utviklingen er kraftigere og raskere 

enn noen gang tidligere. Implikasjonene av endringene er store 

og treffer bredt, også på Vestlandet. Trendene skaper fremtidige 

utfordringer, men også store muligheter som verken Norge eller 

Vestlandet kan la passere.

I dette kapitlet presenterer vi fire sentrale trender som vil forme vår 

verden og som vil påvirke både Vestlandets og Norges fremtid. Dette 

inkluderer store demografiske endringer, sterk urbanisering, et 

økonomisk maktskifte og et stadig press på klima og miljø. Med 

utgangspunkt i et utvalg næringer forsøker vi å se inn i krystallkulen og 

fremheve noen av effektene av dette og de mulighetene som skapes i 

regionen.
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EFFEKTER OG MULIGHETER 
FOR VESTLANDET

Fornybar  |  Olje og gass  |  Marin  |  Maritim  |  Reiseliv  |  Mineraler  |  Kraft
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For at en skal ha en mulighet for å nå klimamålene og samtidig 
opprettholde vekst behøver verden mer fornybar energi

Klimautfordringene, kombinert med økt 

energibehov fra en stadig større og mer 

urbanisert befolkning, gjør at verden 

behøver tilgang på fornybare energikilder, 

både til husholdningsstrøm, men også 

som innsatsfaktor i grønnere 

produksjonsmetoder av mat, varer og 

tjenester. Samtidig opplever vi mer 

ekstremvær i form av nedbør og vind. Det 

vil følgelig bli nødvendig med en vridning

Kilder: Equinor (2019A, 2019B), Stockholm Resilience Centre (2018), IEA (2018), NHO (2018), Klima- og miljødepartementet (2017), Olje- og energidepartementet (2016)

fra olje og gass til fornybare ressurser og 

fornybar produksjonsteknologi. Dette vil 

blant annet kreve store utbygginger av 

energinett og infrastruktur internasjonalt 

for å koble de fornybare energikildene til 

verdensmarkedet. På Vestlandet har vi 

muligheten til å skape en vekstindustri 

innen fornybar kraftproduksjon dersom 

man sikrer økonomisk handlingsrom til å 

gjennomføre nødvendige infrastruktur-

investeringer.

FORNYBAR 
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Vestlandet har alle forutsetninger til å skape et nytt og bærekraftig 
energieventyr

Eksempler på muligheter for Vestlandet

Elektrisitet er den raskest voksende kilden til 

energietterspørsel globalt, og i Norge går vi 

mot et fullelektrisk samfunn, hvor bruken av 

fossile brensler og drivstoff minimeres. I 

Norge er de mest nærliggende 

energikildene som vil erstatte olje og gass, 

vann- og vindkraft. Her ligger det et stort 

potensial for Vestlandet til å utnytte sine 

naturgitte fordeler og kompetanseområder. 

Det vil også kunne skape en ny stor vekst 

innen norsk kraft-industri som vil bidra 

positivt til verdiskaping, sysselsetting og 

klima. 

Vestlandsk vannkraft vil bli viktig da den 

vil kunne tilføre balansekraft til Europa

I Europa satses det på sol- og vindkraft som 

er variable energikilder som det er 

vanskelige å balansere. I følge SINTEF 

utgjør Norske vannkraftanlegg ca. 50 %

av Europas eksisterende lagrings-

kapasitet for elektrisk energi. Dersom det 

bygges ut tilstrekkelig kapasitet og 

infrastruktur, kan Norge og Vestlandet 

derfor ta store deler av balansemarkedet i 

Europa og hente ut enda mer 

verdiskaping fra norsk vannkraft. IEA 

poengterer også at det blir viktig å bygge 

fleksibilitet i kraftsystemene for å 

muliggjøre overgangen til et mer 

elektrifisert samfunn. Fornybarnæringene 

på Vestlandet har derfor et stort 

vekstpotensial i en verden som behøver 

mer ren energi.

Store muligheter skapes innenfor 

vindkraft 

Kostnaden på blant annet turbiner blir 

stadig lavere, noe som bidrar til billigere 

produksjon. Dette muliggjør lønnsom 

vindkraftproduksjon uten subsidier. 

Vestlandet har en unik mulighet til å bli 

verdensledende innen biogass

Ved å i større grad utnytte avskjær og 

reststoffer innen fiskeri og akvakultur, som 

har et svært høyt energinivå, kan 

Vestlandet produsere biogass. Dette er et 

klimanøytralt drivstoff, uten fossiler med 

et stort potensiale til å bli en del av den 

utslippsfrie løsningen innen maritim 

sektor.

Norge og Vestlandet har noe av Europas 

beste vindressurser, som er spesielt gode 

til havs og i kystnære strøk. Det ligger 

derfor et stort potensial for norsk vindkraft 

i å lykkes med industrialiseringen av 

havvind og spesielt flytende installasjoner, 

som ifølge SINTEF regnes å ha 3-4 

ganger større potensial enn den 

bunnfaste produksjonen. 

Havvind - en del av løsningen 

Havvind kan minske utslippene av 

klimagasser for eksempel fra 

produksjonen av olje og gass ved å 

forsyne offshore installasjonene med 

elektrisitet, og bidra til en helelektrifisering 

av den norske sokkelen. Dette vil riktignok 

kreve betydelige investeringer og 

utbygging av infrastruktur på havbunnen. 

Her har vi unik kompetanse på 

dypvannsteknologi som kan benyttes.

Offshore-teknologi blir grønn energikilde: 

Equinor har i 2017 bygget verdens første flytende 

vindpark utenfor Skottland. Prosjektet er et 

eksempel på at ved å benyttet seg av sin 

offshorekompetanse, kombinert med storskala 

prosjekterfaring, har Equinor lykkes med å lage en 

av morgendagens grønne energiløsninger. 

Selskapet regner med å investere 100 mrd. NOK i 

fornybar energi frem mot 2030.

FOTO: Equinor

Kilder: Equinor (2019A, 2019B), Stockholm Resilience Centre (2018), IEA (2018), NHO (2018), Klima- og miljødepartementet (2017), Olje- og energidepartementet (2016)
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Økt energibehov kombinert med klimautviklingen skaper økt kompleksitet 
i energietterspørselen

Den tiltagende hastigheten på utviklingen 

innen global oppvarming, samt 

befolkningsveksten, gjør at det vil bli 

nødvendig å gjøre dramatiske kutt i CO2-

utslippene globalt. Bruken av fossile 

energikilder vil måtte reduseres for å nå 

FNs klimapanels anbefaling og Paris-

avtalens ambisjon om å begrense jordas 

temperaturstigning til 1,5 grader 

innen 2030. Samtidig vil en økende 

befolkning og større velstand bidra til å 

øke etterspørsel etter energi og 

kraftintensiv produksjon, og følgelig 

forbruket av ikke-fornybare 

naturressurser. Knappheten av dyrebare 

naturressurser vil også kunne føre til økt 

konkurranse og politiske drakamper, både 

på nasjonalt og internasjonalt nivå.
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Vestlandet kan lede an i overgang til lavutslippssamfunnet

Eksempler på muligheter for Vestlandet

Det ligger en betydelig klimagevinst globalt 

i å erstatte kull med naturgass for 

elektrisitetsproduksjon. Prognosene til IEA 

viser også at gass vil være den eneste 

fossile energikilden som vil ha økt 

etterspørsel frem mot 2040 både i et 

lavutslipps scenario, som er i tråd med 

Parisavtalen, og i et mellomscenario som 

er ansett som det mest realistiske. 

Produksjon av LNG på Vestlandet har i dag 

et lite omfang, men etter hvert som 

produksjonen blir rimeligere, vil det gi store 

muligheter. 

også vil bidra til store kutt i CO2-utslipp 

fra prosessindustri slik som aluminium, 

stål, sement og gasskraftverk, og dermed 

øke vår konkurransekraft for 

energieffektive produksjonsmetoder.

Hydrogen kan bli en ettertraktet 

energibærer når etterspørselen etter 

lavkarbon og nullutslipps energiløsninger 

øker, da den ved bruk ikke slipper ut 

annet enn vanndamp. Hydrogen uten 

utslipp kan for eksempel produseres fra 

LNG kombinert med karbonfangst. 

Etterhvert som etterspørselen øker og 

teknologien utvikles vil dette derfor kunne 

skape et stort potensiale for en fremtidig 

industri på Vestlandet, men også som 

utslippsfri drivstoff og innsatsfaktor i marin 

og maritim sektor.

Selv om det ligger muligheter innen 

fortsatt produksjon av fossil energi, 

må arbeidet med å skifte over til 

lavutslippsteknologi intensiveres

En nøkkelløsning som er identifisert for å 

effektivt redusere klimautslipp, og å 

omstille til lavutslippssamfunnet, er 

karbonfangst- og lagring (CCS). Her har 

man i Norge allerede gjort store steg 

innen forskning, utvikling, og bygging av 

anlegg, og det er stor enighet 

internasjonalt om at CCS må tas i bruk i 

stor skala for å nå de globale 

klimamålene. Mulighetene for Vestlandet 

ligger i å lykkes med en kostnadseffektiv 

teknologi for CCS, da denne teknologien

Kilder: IEA (2018), KonKraft (2016), Norsk Olje og Gass (2016), Klima- og miljødepartementet (2017)
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Befolkningsvekst og klimautfordringer skaper et stort behov for 
bærekraftig og næringsrik mat

Befolkningen i verden vokser raskt, og 

samtidig blir vi eldre, rikere og mer 

urbane. Nye markeder vokser frem og 

kjøpekraften i befolkningen stiger. Dette 

medfører økt etterspørsel etter mat, der 

også behovet for proteiner vokser. 

Samtidig skaper konsekvensene av 

klimaendringene svekkede 

produksjonsvilkår for mat flere steder på 

kloden. Den maten vi skal produsere 

fremover må derfor i mye større grad 

også fremstilles på en bærekraftig og 

energieffektiv måte. Dette skaper også et 

behov for nye produksjonsmetoder og 

teknologier som kan muliggjøre denne 

ambisjonen. I Norge har vi et stort 

overskudd av matvareproduksjon og vi er 

en netto-eksportør av mat til verden. På 

Vestlandet har vi en unik posisjon for å 

møte dette behovet gjennom å produsere 

næringsrike proteiner i havet.

EFFEKTER OG MULIGHETER MARIN 
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Vestlandet vil forsyne verdens matfat ytterligere gjennom å videreutvikle 
en bærekraftig produksjon av marine proteiner

EFFEKTER OG MULIGHETER MARIN 

Eksempler på muligheter for Vestlandet

På Vestlandet har vi kompetansen, 

teknologien og naturgitte forhold som gjør 

at vi kan bidra til løsningen på den globale 

matvareutfordringen. Dette kan vi gjøre ved 

å i stor skala produsere sunne, marine 

produkter på en miljøvennlig og bærekraftig 

måte. Videreutviklingen av disse 

konkurransefortrinnene vil gi oss flere 

muligheter til å styrke denne posisjonen 

ytterligere. 

Bærekraftig fiskeriforvaltning og 

akvakultur

Dette forutsetter at vi fortsetter med 

bærekraftig fiskeriforvaltning og klarer å 

videreutvikle havbruksnæringen og løse 

biologiske og miljømessige forhold. 

Allerede utvikles det ny produksjons-

teknologi innen akvakultur slik som 

offshoreproduksjon, samt lukkede-

og semilukkede produksjonssystemer. 

Teknologier på land, eksempelvis post-

smolt produksjon, har også vist seg å ha 

et stort potensial. Hvordan vi klarer å 

utnytte denne teknologien samtidig som vi 

bevarer vår konkurranseevne kan bli en 

nøkkelfaktor for å sikre økt verdiskaping 

og grønn vekst i den marine næringen.

Økt satsning på forskning, utvikling av 

kompetanse og nye teknologier blir 

sentralt i denne sammenheng. Dette kan 

skape store muligheter også for 

leverandørindustrien og de marine og 

maritime kompetansemiljøene på 

Vestlandet. Kunnskaps- og 

teknologioverføring vil også kunne føre til 

at norsk sjømatnæring kan bidra til å 

utvikle og forbedre effektiviteten og 

bærekraften i fisker- og 

akvakulturnæringer i andre land.

foredlingsprosesser i Norge. 

Høste lenger ned i næringskjeden

Dette vil i tillegg kunne skape nye næringer 

på Vestlandet. Allerede er det

flere som er i gang med blant annet alge-

og tareproduksjon langs kysten. 

Mesopelagiske fisk er en annen organisme 

rikt på marint protein og fett, som er 

identifisert i regjeringens 

bioøkonomistrategi som en sentral 

mulighet i utviklingen av norsk bioøkonomi. 

Utvikling av slike næringer bidrar til å nå 

målsettingen om en effektiv og bærekraftig 

marin ressursutnyttelse.

Økt bearbeidingen av marine ressurser 

lokalt i Norge og på Vestlandet

Økt foredling og bearbeiding vil gi høyere 

verdiskaping i næringen. På denne måten 

vil en også bidra til en bærekraftig 

sirkulærøkonomi, gjennom bevaring og 

utnyttelse av restråstoffene fra 

produksjonen. Disse kan brukes i flere 

områder, slik som i fôrproduksjon, som 

innsatsfaktor i helseprodukter, og til 

produksjon av bioenergi. Denne muligheten 

gjøres enda større gjennom utviklingen 

innen automatisering og fjernstyring i 

foredlingsleddet, som kan gjøre det mer 

kostnadseffektivt å drive 

Kilder: Nærings- og fiskeridepartementet (2016), Norsk Industri (2018), PwC (2017), Sjømat Norge (2018), Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet (2017), FAO (2018B)

Stort potensial i tang og tare:

Grunnet knapphet på fiskeolje globalt, vil kommersiell alge- og tare-

produksjon kunne eksplodere frem mot 2050. Denne typen marin produksjon 

binder også til seg CO2, nitrogen og fosfor og bidrar dermed til å redusere 

forekomsten av klimagasser. Disse artene har optimale vekstvilkår langs 

kysten og behøver ingen innsatsmidler som fôr, gjødsel, eller medisiner.
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Verden behøver økt tilgang på kompetanse og bærekraftige løsninger 
innen maritim transport og infrastruktur

Sammen med den store 

befolkningsveksten og den globale 

urbaniseringstrenden med bosetting i 

kystnære byer og megabyer, vil det bli økt 

behov for utbygging av energieffektiv, 

moderne og kystnær infrastruktur. Dette 

inkluderer både prosjekter som kan 

beskytte byene mot mer ekstremvær, men 

også stigende havnivåer. Det vil også bli 

økt etterspørsel etter bærekraftige 

maritime transportløsninger 

og mer internasjonal varetransport på 

havet ettersom verdens befolkning og 

kjøpekraft øker. Samtidig vil internasjonal 

handel og varestrømmer påvirkes av 

endringene i den globale økonomien, 

internasjonal politikk og handelsavtaler. 

Dette vil spesielt være aktuelt i 

nordområdene som vil oppleve økt 

aktivitet, et landområde som 

kystregionene i Norge har særskilt 

kompetanse på. 
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I møte med sterk urbanisering og befolkningsvekst kan Vestlandet bli en 
ledende eksportør av maritim kompetanse og teknologi

EFFEKTER OG MULIGHETER MARITIM 

Eksempler på muligheter for Vestlandet

Maritim næring i Norge har en sterk 

posisjon globalt gjennom hele sin 

verdikjede. Mye av utviklingen og 

mulighetsrommet for maritim sektor og 

kompetanse på Vestlandet er uløselig 

knyttet til havnæringene, inkludert marin, 

energi og mineraler. Mulighetene som er 

identifisert innen offshoreoppdrett, 

hydrogenproduksjon, offshorevind m.m. vil 

for eksempel kunne påvirke den maritime 

næringen positivt gjennom økt etterspørsel 

etter maritim teknologi og kompetanse.

Mellom 80 % og 90 % av internasjonal 

handel fraktes i dag med skipsfart

Ifølge OECD vil transporten øke i tråd med 

utviklingen i global BNP, men der transport 

av LNG/LPG, passasjertrafikk og 

cruisetrafikk vil øke mest. Her har 

Vestlandet gode muligheter for å få en

skipsflåte i verdensklasse, da regionen 

allerede er ledende på å ta i bruk grønn 

maritim teknologi, også innen skipsfart. 

Flere rederier langs kysten har alt 

investert i alternativ energi og øvrige 

metoder for reduksjon av utslipp, for 

eksempel ved bruk av hybriddrift, LNG, 

batteriteknologi, hydrogen og 

brenselceller. Også i regjeringens 

maritime strategi understrekes det at 

denne satsingen har gjort oss til en 

foretrukken samarbeidspartner for EU og 

viktige sjøfartsnasjoner slik som Kina, 

Japan, Sør Korea og Singapore. 

Autonome skip og systemer

Autonome fartøy vil spille en stadig større 

rolle, både innenfor skipsfart, men også 

innenfor marin sektor og innen subsea, 

hvor autonome farkoster (f.eks. ROV) kan 

benyttes til operasjoner som er risikofylte

eksportvare. For å lykkes vil det blant 

annet kreves at vi klarer å bevare og 

videreutvikle kompetansemiljøene og 

beholde den unike ingeniør- og 

teknologikunnskapen som kreves. 

for mennesker å utføre, eller hvor vi ikke 

kommer til med bemannede fartøy. Her 

ligger det store muligheter for de maritime 

klyngene på Vestlandet, som har sterke 

og innovative forsknings- og 

kompetansemiljøer på dette området. 

Spesielt stort potensiale ligger det i å 

utvikle denne teknologien for 

passasjerferger som går over kortere 

strekninger, noe som er godt tilpasset det 

vestlandske veilandskapet, men også i 

økende grad i store byer og kystsamfunn 

globalt, som følge av økende urbanisering 

og behov for maritime og smarte 

transportløsninger på hav. Kombinert med 

elektrifisering av passasjertrafikken kan 

dette by på store muligheter innen 

utslippsreduksjon, effektivisering og trygg 

sjøfart. Denne kompetansen og 

teknologien kan i tillegg bli en sentral 

Kilder: Nærings- og fiskeridepartementet (2015), ilaks (2018), Lloyd’s Register (2015), OECD (2016), Grønt Kystfartsprogram (2016), Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet (2017)

Seiler på død fisk: 

Hurtigruten er det første rederiet i verden som tar 

i bruk biogass når de bytter ut dieselmotorer med 

batteri og gassmotorer på flere av skipene sine. 

Selskapets ambisjon er at minst seks av deres 

skip skal benytte en blanding av biogass og LNG 

innen 2021. Samtidig skal selskapet investere 

over sju milliarder kroner på teknologi og 

bærekraftige løsninger.

FOTO: Ulf Hansson/Hurtigruten
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Økt klimabevissthet sammen med den demografiske utviklingen byr på 
unike muligheter for reiselivsnæringen på Vestlandet

EFFEKTER OG MULIGHETER REISELIV 

Vi blir flere og mer mobile. Samtidig er det 

en velstandsøkning og økt kjøpekraft 

blant befolkningen globalt. Dette vil kunne 

føre til økning i reiseaktivitet og gi en 

større andel av befolkningen muligheten 

til å ta seg lengre feriereiser. Samtidig 

bidrar klimaendringene til at det stilles 

strengere krav til klimanøytralitet i 

reiselivet, og de reisende blir i økende 

grad bevisst sitt klimaansvar. Videre blir 

urørte naturperler slik vi har på Vestlandet 

unike og ettertraktede reisemål i en 

verden med økt urbanisering. Det blir 

viktig å balansere økt turisme med en 

bærekraftig og miljørettet reiselivsnæring 

som evner å ivareta naturattraksjonene 

samtidig som man ønsker å dele de med 

flere og flere.
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Verdiskapingsvekst i reiselivet bringer også med seg et ansvar og en 
forpliktelse til å ta vare på naturen og attraksjonene

EFFEKTER OG MULIGHETER REISELIV 

Eksempler på muligheter for Vestlandet

I følge Innovasjon Norge er naturen den 

viktigste grunnen til at turister velger Norge 

som reisemål. Med klimaendringene som 

blant annet gir lengre somre, dårligere 

snøforhold og mer ekstremvær, også i 

Norge, vil det bli helt sentralt for norsk og 

vestlandsk reiseliv å sikre at den økende 

populariteten ikke går på bekostning av 

verdien av våre naturgitte attraksjoner. 

Tilrettelagt reiseliv

Ifølge regjeringens stortingsmelding nr. 19 

vil en aldrende befolkningen i verden gi et 

økt krav til tilrettelegging i reiselivet, både 

av infrastruktur og aktiviteter. Vestlandet har 

en unik mulighet til å øke helårsturismen 

dersom man klarer å tilrettelegge for eldre 

reisende, som ofte har høyere krav til 

kvalitet og komfort enn 

gjennomsnittsturisten, men som også

reiser hyppigere da de har mer fritid og 

fleksibilitet i hverdagen. 

“High yield - low impact”

Flere aktører i bransjen, fremhever at en 

“High yield - low impact”- modell er veien 

å gå for reiselivet, også på Vestlandet, til 

fordel for såkalt “volumturisme”. Dette 

trekkes også frem i reiselivets eget veikart 

for et bærekraftig reiseliv i 2017. En slik 

modell fremmer tanken om høy 

avkastning, men lav miljøpåvirkning, og vil 

kunne hjelpe å bevare Vestlandets 

naturgitte konkurransekraft. Dette fordrer 

at reiselivet har en koordinert og spisset 

markedsføring mot utvalgte strategiske 

målgrupper.

Bærekraftig reiseliv

Et annet område hvor det ligger store 

muligheter for et bærekraftig reiseliv er 

Teknologi og reiseliv

Teknologi og digitalisering vil også bli et 

viktig virkemiddel i utviklingen av et 

“grønt” reiseliv. I følge SINTEF ligger 

Norge langt fremme i å ta i bruk digitale 

løsninger og vi har en velutviklet digital 

infrastruktur. Dette kan bidra til å styrke 

Vestlandets posisjon i turistmarkedet 

gjennom digital markedsføring, nettbasert 

kjøp og salg av reiser og opplevelser, og 

at turister enkelt kan dele opplevelsene 

sine  på sosiale medier. Videre vil også 

delingsøkonomien kunne gi et potensiale 

for effektiviseringsgevinster, verdiskaping 

og økt forretnings- og næringsutvikling 

innen reiseliv.

utviklingen av klimavennlige 

transportløsninger. Her har vi i Norge 

allerede kommet langt, med en av 

verdens mest elektrifiserte bilparker. 

Ytterligere utvikling av klimavennlig 

transport, innen ferjesektoren, buss, tog 

og elektrifisering av kortdistansefly, vil 

kunne styrke norsk reiseliv og redusere 

fotavtrykket til turistene betraktelig. Mange 

turister gjennomfører ofte en lang 

transportetappe med fly til Norge. Å 

redusere det totale utslippet fra 

turisttransporten er derfor en kritisk faktor 

for å både redusere klimapåvirkningen, 

men også opprettholde Vestlandets status 

som et bærekraftig reisemål. 

Kilder: Innovasjon Norge (2017), SINTEF (2015), NHO Reiseliv (2016), Nærings- og fiskeridepartementet (2017), Skipsrevyen (2016)

Verdiskaping og miljø i skjønn forening:

Mellom Flåm og Gudvangen går verdens første hybridskip i 

karbon på fornybar energi. Det lavtstøyende, miljøvennlige 

skipet med en kapasitet på 400 passasjerer, har bidratt til 

høyere lønnsomhet for rederiet The Fjords.
FOTO: Sverre Hjørnevik



VESTLANDETS POTENSIAL VESTLANDSMELDINGEN  S.50

Ny teknologi og økt velstand vil skape en kraftig etterspørselsvekst for 
mineralindustrien

EFFEKTER OG MULIGHETER MINERALER 

Global befolkningsvekst, klimautfordringer 

og økt kjøpekraft bidrar til et økt behov for 

grønn teknologi. Øvrig teknologisk 

utvikling skaper også nye behov og 

etterspørselen etter kritiske 

innsatsfaktorer, slik som metaller og 

mineraler øker. Verdens tilgang på slike 

ressurser er likevel begrenset. Det kreves 

derfor at vi lykkes med både gjenbruk og 

mer effektiv uthenting fra gjenværende

reserver. Dette vil likevel ikke være nok 

for å opprettholde dagens forbruk og den 

teknologiske utviklingen, og det blir også 

nødvendig å identifisere nye kilder. 

Metaller og mineraler på havets bunn har 

blant annet blitt utpekt som en mulig 

løsning på denne ressursutfordringen, 

noe som både gir muligheter, men også 

miljømessig og geopolitiske utfordringer 

som må tas hensyn til. 
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Uthenting av mineraler fra havets bunn vil skape store muligheter, men 
bringer også med seg et stort forvaltningsansvar

EFFEKTER OG MULIGHETER MINERALER 

Eksempler på muligheter for Vestlandet

Norges berggrunn er ifølge Norsk Industri 

en av verdens eldste, og er unik på mange 

måter. Mineralbedriftene i Norge er blant 

annet verdensledende innenfor utvinning av 

industrimineraler. I tillegg er vi i Norge rike 

på flere av bergartene og mineralene som 

behøves for å bygge den grønne 

teknologien og de fornybare energikildene 

for fremtiden. Her ligger det flere muligheter 

også for Vestlandet til å bidra til at denne 

næringen kan få ut sitt potensial i årene 

fremover. 

Robotisering og automasjon

Robotisering og automasjon gir et stort 

vekstpotensiale for mineralnæringene. 

Vestlandet har flere ledende miljøer innen 

dette området. “Menneskeløse” gruver kan 

øke effektiviteten samtidig som man 

reduserer miljøpåvirkningen. Ved robotisert

Gruvedrift hevder næringen selv at 

presisjon og kvalitet kan øke. En robot vil 

også ha muligheten til å komme til i 

områder hvor det vil være for farlig for en 

gruvearbeider å være, og man kan 

samtidig minimere risikoen for skade-

forekomster på arbeidere som jobber med 

sterk varme, kjemikalier eller bevegelige 

deler i gruvedriften.

Sirkulærøkonomi og “urban mining”

Økt ressursknapphet og strengere 

miljøkrav skaper også muligheter innen 

sirkulærøkonomien og “urban mining”. 

Norsk Bergverksindustri peker på at en 

økt forskningsinnsats knyttet til 

gjenvinning og utnyttelse av mineral-

ressurser, vil gi store økonomiske, 

strategiske og miljømessige forbedrings-

gevinster. Blant annet ligger det et stort 

potensial i forbrukeravfall, og i å gjenvinne

bunnen, samtidig som enkelte reserver på 

land nærmer seg uttømt. Dette skaper 

store muligheter for klyngene på 

Vestlandet, som har verdifull kompetanse 

og sterke forskningsmiljøer innen hav-

forskning, økosystemer, og mineral-

utvinning under vanskelige geologiske 

forhold. 

Dypvannsteknologi og kompetanse

Kompetanse innen offshore dypvanns-

teknologi vil også kunne bli avgjørende for 

å realisere det store potensialet som 

ligger i mineralutvinning på havbunnen. 

Både i Norge, men også globalt, vil denne 

kompetansen bli svært etterspurt og 

ettertraktet. I følge regjeringens hav-

strategi er dette en stor mulighet for 

fremtidig verdiskaping, og flere områder 

på norsk sokkel er under kartlegging. 

metaller fra dette. Videre kan gjenvinning 

av metallavfall som foreløpig eksporteres 

til land med svakere miljøkrav enn Norge 

gi en stor miljøgevinst, men også utløse et 

potensiale for dyrking av sirkulær-

økonomien inn i mineral-næringer og i 

foredlende prosessindustri på Vestlandet. 

Bruk av autonome farkoster 

Autonome farkoster vil også kunne 

muliggjøre mineraldrift på havets bunn. I 

følge analyser gjennomført av Lloyd’s vil 

vi kunne se en omsetningsvekst globalt 

innen utvinning av mineraler på hav-

bunnen fra tilnærmet null til over ti 

milliarder Euro innen 2030, og man 

estimerer at nær 10% av verdens 

mineraler i fremtiden vil hentes fra 

havbunnen. Mye av årsaken er at 

etterspørselen etter mineralene øker, og 

da spesielt metaller som finnes på hav-

Kilder: Norsk Bergindustri (2016), Lloyd’s Register (2015), Oljedirektoratet (2017), Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet (2017)
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Kraftforedlende industrier vil oppleve økte krav til miljøeffektiv produksjon 
og produkter

EFFEKTER OG MULIGHETER KRAFTFOREDLING

Den globale befolkningsøkningen, 

sammen med klimautfordringene og økt 

urbanisering vil medføre økt etterspørsel 

etter produkter og materialer med lavt 

karbonavtrykk, men også et behov for 

produkter til produksjon og lagring av 

fornybar energi. 

Prosessindustrien (inkl. petrokjemisk 

industri) vil i denne sammenheng spille en 

avgjørende rolle i overgangen til et 

lavutslippssamfunn, da denne 

produksjonsformen er svært 

energikrevende med et stort potensiale for 

videre utslippsreduksjoner. 
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Kraftforedlende industri kan spille en nøkkelrolle i utviklingen av en 
velfungerende sirkulærøkonomi

EFFEKTER OG MULIGHETER KRAFTFOREDLING

Eksempler på muligheter for Vestlandet

Norsk kraftforedlende industri har i dag et 

stort konkurransefortrinn basert på 

tilgangen til rimelig fornybar energi, noe 

som også gjør den svært klimavennlig i en 

global sammenheng. Med utviklingen av ny 

teknologi vil fornybar energi, og da spesielt 

sol- og vindkraft, snart kunne produseres 

rimelig over hele verden. 

Konkurransefortrinnet med rimelig kraft vil 

derfor kunne svekkes fremover. 

Vannkraften vil kunne få en ny rolle som 

balansekraft for Europa 

Dette åpner opp for et nytt interesse-

fellesskap mellom kraftbransjen og 

kraftforedlende industri. Ramme-

betingelsene for kraftforedlende industri i 

Norge fremover vil være tettere knyttet til 

forhold som CO2- kompensasjon, el-avgift, 

nett-tariffer og lignende, og i mindre grad

av prisen på kraft. Konkurransekraften vil 

derfor bestå av vår kompetanse og grønn 

teknologiutvikling. 

Lykkes vi med å utnytte den unike 

kompetansen til den norske fagarbeideren 

og ingeniøren, norsk prosessteknologi, og 

nærheten til naturressursene, vil vi sitte 

på noen av de sentrale nøklene for å 

utvikle fremtidens kraftforedlende industri. 

Sirkulærøkonomien en mulighet også 

for kraftforedlende industri

Når vi ser at presset på naturressursene 

øker, er det avgjørende at vi får god 

økonomi i å utnytte reststoffer og 

ressurser mer effektivt. Dette er også et 

satsingsområde for EU og kraftforedlende 

industri må forberede seg på stadig 

strengere krav til ressurseffektivisering-

og styring gjennom hele sin verdikjede, 

og gjennomføring. Alt dette ligger også i 

Norge og Vestlandets konkurransekraft, 

og vil kunne gjøre regionen til et 

ettertraktet investeringsområde også for 

andre typer kraftforedlende industri. Dette 

forutsetter forutsigbarhet i politiske og 

økonomiske rammevilkår.

fra sitt største og nærmeste 

eksportmarked. I flere kraftforedlende 

industrier vil dette bety at bedre utnyttelse 

av sidestrømmene og reststoffer vil få en 

høy verdi. Videre forskning og utvikling vil 

kunne gi store gevinster og økt fremtidig 

konkurransekraft. 

Datasentre og prosessorkapasitet

Nordisk Ministerråd kartla i 2018 

markedet for datasentre og anslo en 

kraftig vekst i investeringene på dette 

området i Norden, som de mener vil ligge 

på mellom 20 og 40 milliarder kroner i 

året frem til 2025. Rapporten deres peker 

på flere nøkkelfaktorer for hvorfor Norden 

vil få en stor andel av nye 

datasenteretableringer; lave strømpriser, 

politisk stabilitet, pålitelig kraftforsyning, 

god tilgang på fornybar energi og generelt 

kort tid mellom investeringsbeslutning 

Kilder: Norsk Industri (2016), Hydro (2016), Viseth (2018), Nærings- og fiskeridepartementet (2018) 

Energieffektiv aluminium: 

Hydros forskere har utviklet en 

elektrolyseteknologi som skal kunne redusere 

energiforbruket i aluminiumsproduksjonen med 

15%. Selskapet har investert 4,3 mrd. NOK 

(inkludert 1,6 mrd. NOK fra Enova) i en 

teknologipilot på Karmøy som skal industrialisere 

denne teknologien. Prosjektet skal gjøre Hydros 

aluminiumsproduksjon til den mest klima- og 

energieffektive i verden.

FOTO: Norsk Hydro
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Befolkningsveksten legger press på naturressursene, samtidig som en 
aldrende befolkning skaper utfordringer for statsfinansene

Innen 2025 kommer vi til å være over 

en milliard flere mennesker på jorden

I 2025 kommer vi til å være 8 milliarder 

innbyggere. Dette er en ekstrem 

befolkningsvekst fra år 1900 da vi kun var 

1,6 milliarder mennesker på jorden. 

Samtidig som vi blir flere, lever vi også 

lengre, og vi får færre barn. Et resultat av 

dette er at det raskest voksende 

segmentet av befolkningen fremover vil 

være de over 65 år.

Befolkningens helsemessige 

forutsetninger er svært ulike

Antall overvektige i verden er på sitt 

høyeste noensinne med to milliarder, men 

samtidig er antallet rammet av sult begynt 

å stige igjen de siste tre årene, og ligger 

nå på 821 millioner, hvor majoriteten 

befinner seg i Asia.

Eksplosiv befolkningsvekst i enkelte 

områder mot lav vekst i andre

Den ulike utviklingen i befolkningsvekst 

bidrar til alt fra skift i økonomiske 

maktforhold til forandringer i sosiale 

normer. Videre vil den samlede økende 

Kilder: PwC (2019), UN (2017), Our World in data (2015), WHO (2018), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO; 2018A), World Bank (2017)

Kilde: FN (2017)

befolkningen skape mer ressursknapphet 

og et økt behov for mat globalt. Verdens 

land har svært ulike utviklingsbaner, hvor 

enkelte lands befolkning eldes raskt, og 

det legges et sterkt press på arbeids-

styrken for å opprettholde vekst

og verdiskaping i samfunnet. Andre land 

er unge og vokser, og vil få større 

arbeidsstyrke og forbrukermarkeder enn 

noen gang. 

Alle land vil behøve å 

implementere drastiske politiske 

tiltak for å imøtekomme den 

aldrende befolkningen, Norge 

inkludert. I Europa, Asia og Latin-

Amerika, vil det blant annet 

behøves høyere 

arbeidsdeltakelse fra kvinner og 

eldre, sammen med høyere 

immigrasjons-nivåer for å 

opprettholde produktivitet nok til å 

finansiere det økte behovet for 

offentlige tiltak. 

Afrika på sin side vil oppleve en 

sterk demografisk avkastning, men 

vil måtte gjøre ting på nye måter for 

å få mest mulig ut av sin unge 

befolkning. De fremvoksende 

økonomiene har også liten tid til å 

gjøre disse grepene. Der det tok 

deler av Europa over 100 år å 

doble andelen av de over 60 år i 

arbeidsstyrken, vil det til 

sammenligning ta under 30 år før 

man har den samme situasjonen i 

Kina, India og Brasil.

Et yngre Afrika og en aldrende verden
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En kraftig urbaniseringstrend påvirker infrastruktur, miljø og sosiale 
forhold i de byene som vokser mest

På 1950-tallet bodde mindre enn 30 % 

av verdens befolkning i byer

Dette tallet har nå steget til 50 % og 

forventes å øke til 60 % innen 2030. Dette 

vil si at nær 5 milliarder mennesker 

kommer til å bo i byer i 2030 ifølge FNs 

beregninger.

Tettsteder Innbyggere

Oslo 1 000 467

Bergen 255 464

Stavanger/Sandnes 222 697

Trondheim 183 378

Drammen 117 510

SUM 1 779 516

Mye av den urbane befolkningsveksten 

vil foregå i Asia og Afrika

I Afrika og Asia er store migrasjons-

strømmer fra utkantstrøk en drivkraft bak 

utviklingen. I Norge bor allerede 60 % av 

befolkningen i byene, noe som indikerer 

at Norge i stor grad er urbanisert

sammenliknet med verden forøvrig. Dette 

illustreres ved at 1,8 millioner nordmenn 

er bosatt i landets fem største tettsteder: 

Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes, 

Trondheim og Drammen.

Den sterke befolkningsveksten legger 

et stort press på eksisterende 

infrastruktur, miljø og sosiale forhold

Siden 1990 har tallet på beboere i de 

urbane slummene økt med en tredjedel, 

og selv om byer per i dag kun opptar 0,5 

% av jordas overflate, så står de for 75 % 

av det globale forbruket av 

naturressurser. Urbaniseringsveksten vil 

også kreve investeringsevne og 

gjennomføring av store forbedringer og 

prosjekter innen kritisk infrastruktur, 

transport, vann, avløp og lignende.

Over halvparten av verdens befolkning bor nå i urbane strøk

Kilde: FN (2018)

Store deler av Norges befolkning er 

bosatt i urbane strøk

Kilde: SSB
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Sør-Amerika

- Lima

- Rio de Janeiro

- São Paulo

- Buenos Aires

Nord-Amerika

- New York

- Los Angeles

- Mexico City

Afrika og 

Midtøsten

- Lagos

- Kairo

- Tehran

Utviklingsland dominerer 

urbaniseringsveksten

Ifølge Euromonitors undersøkelse 

fra 2017, lå 26 av verdens 33 

megabyer i utviklingsland, hvor også 

fem av de seks megabyene som vil 

oppstå innen 2030 (Bogota, 

Chennai, Luanda, Chicago, Dar es 

Salaam og Baghdad) ligger. De 

raskest voksende områdene i 

verden ligger med andre ord 

geografisk fjernt fra Norge og våre 

nærmarkeder. 

Det er i megabyene i Afrika og i 

øvrige utviklingsland at 

befolkningsveksten framover vil 

være størst. Likevel er det 

megabyene i allerede utviklede land 

Kilder: Our World in Data (2017), PwC (2019), Euromonitor International (2017), SSB, UN (2018), World Bank (2017), UN Habitat (2013)

Europa

- Paris

- Istanbul

- London

- Moskva

Asia 

- Manila

- Jakarta

- Dhaka

- Bangkok

- Karachi

- Ho Chi Minh

- Seoul

- Tokyo

- Osaka

Kina

- Beijing

- Shanghai

- Shenzhen

- Guangzhou

- Tianjin

- Wuhan

India

- Mumbai

- Delhi

- Bangalore

- Kolkata

Verdens nåværende megabyersom fortsatt har størst økonomisk 

rikdom og kjøpekraft, også i 2030. I 

følge Euromonitors analyse vil 

disponibel inntekt fortsatt være 

større i alle de utviklede 

megabyene, sammenlignet med de i 

utviklingslandene.

Megabyene er sentrale drivere for 

økonomisk utvikling og 

innovasjon 

De tilbyr blant annet arbeids- og 

utdanningsmuligheter til sine 

innbyggere. I tillegg finnes det store 

muligheter for ressurseffektivisering 

og energiutnyttelse når mange 

mennesker er samlet.

Kilde: Euromonitor International (2017)
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Samtidig som posisjonen til økonomisk liberalisme svekkes, ser vi at det 
foregår et økonomisk maktskifte fra vest til sør-øst

MEGATRENDER ØKONOMISK MAKTSKIFTE

Tyngdepunktet i den globale veksten 

har endret seg 

Vestlige økonomiers dominans er et 

relativt nytt historisk fenomen som nå 

reduseres, og vi ser en utvikling mot 

større balansering i den globale 

økonomien. 

Innen 2030, estimeres det at E7-landenes 

(Kina, India, Russland, Brasil, Mexico, 

Tyrkia og Indonesia) kjøpekraft vil 

passere G7-landene (USA, Japan, 

Frankrike, Tyskland, Storbritannia og 

Canada). 

Etter hvert som inntekten stiger, vil E7-

landene utgjøre en økende andel av den 

globale middelklassen. Asia og 

Stillehavslandene nærmer seg allerede en 

middelklasse som er større enn Europas 

og Nord-Amerikas til sammen. 

Kilder: PwC (2015), IMF (2018), WEF (2016), OECD (2018), PwC (2019)

G7

$34,1 
trillioner i 

BNP

G7

$69,3
trillioner i BNP

2015

E7

$18,8
trillioner i 

BNP

E7

$138,2
trillioner i BNP

2050

103%

635%

Et skifte fra vest til sør-øst

Utviklingen i Kina og de øvrige 

fremvoksende økonomiene er også i ferd 

med å forandre det økonomiske og 

politiske verdenskartet, med nye globale 

maktsentre, nye premissgivere og nye 

spilleregler. Asia, og spesielt Sørøst-Asia, 

er på fremmarsj og Europa står i fare for å 

bli økonomisk- og politisk marginalisert.

Videre ser man at handelen mellom E7-

landene vokser fem ganger raskere enn 

handelen mellom G7-landene. I tillegg blir 

det tildelt tre ganger så mange 

utdanningsgrader i E7-landene årlig 

sammenlignet med G7-landene. Dette 

illustrerer at det foregår et globalt skifte 

både i hvor fremtidige handelsmuligheter 

vil oppstå, men også hvor den største 

kompetansekapitalen globalt vil ligge i 

fremtiden. 

E7 landene vil ha seks ganger så stor vekst som G7 landene innen 2050

Vekst
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Usikkerhet og økt proteksjonisme 

preger verdenshandelen

Selv om velstanden øker globalt, og flere 

land tar et stort steg inn i 

verdensmarkedet, har likevel politiske 

Kilder: PwC (2015), IMF (2018), WEF (2016), OECD (2018), PwC (2019)

seg i hendelser slik som Brexit, usikkerhet 

rundt USAs handelspolitikk og en 

bevegelse mot handelskrig mellom 

sentrale økonomier i verdenshandelen. 

Nye stridslinjer tegnes opp, samtidig som 

nye avtaler inngås på tvers av de 

tradisjonelle alliansene.

uroligheter, større ulikheter, et mer 

polarisert samfunn og økt populisme 

bidratt til en vridning fra økonomisk 

liberalisme til økt proteksjonisme og 

nasjonalisme i flere land. Dette har utartet 

Handelen har stagnert for flere store økonomier de siste par årene Usikkerheten i global finanspolitikk øker

Kilde: Davis (2016)Kilde: Verdensbanken (2016)
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Det må store systemiske endringer til for å kunne minske de dramatiske 
konsekvensene av klimaendringene

Klimaendringer skaper utfordringer

Ressursknapphet og påvirkningen fra 

klimaendringene skaper utfordringer og 

bekymring verden over, både i 

statsapparatet, i bedrifter og i 

befolkningen. Etterspørselen etter energi 

er forespeilet å øke med 50 % innen 

2030, mat-etterspørselen med 35 % og 

vannbehovet med 40 %. På samme tid 

må vi skifte fokuset over på en mer

Kilder: Our World in Data (2017), PwC (2019), FNs Klimapanel (2018), National Intelligence Council (2012)

bærekraftig forvaltning og utnyttelse av 

naturressursene. Vi ser allerede at 

klimaendringene, med høye CO2-nivåer i 

atmosfæren og høyere temperaturer, 

fører med seg en økning i ekstremvær, 

surere hav og høyere havnivå. Dette vil 

blant annet gjøre tradisjonell 

matvareproduksjon, jakt og fiske svært 

utfordrende, og også umulig enkelte 

steder i verden.

50%
mer energi

40%
mer vann

35%
mer mat

Med en befolkning på 8,3 milliarder innen 2030, vil vi behøve:

De siste hundre årene har de globale CO2-utslippene vokst eksponentielt
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Strategiske samarbeid vil bli viktig 

både for nasjoner og bedrifter 

Nye bransjer vil kunne oppstå, og 

eksisterende vil revolusjoneres som et 

resultat av klimaendringene og ressurs-

knapphet, hvorpå teknologi vil kunne 

akselerere denne utviklingen. 

Ressursknapphet kan også føre til økt 

konflikt og politisk spenning etterhvert 

som tilgang på mat, vann og energi 

endrer seg, noe som igjen vil kunne føre 

til økning i klimaflyktninger og 

bosettingsmønster globalt. 

Kilder: Our World in Data (2017), PwC (2019), FNs Klimapanel (2018), National Intelligence Council (2012)

45%

Økt regulering både nasjonalt og 

internasjonalt er en naturlig konsekvens 

av klimaendringene, både direkte og 

indirekte gjennom endring i skattepolitikk 

og regulatoriske forhold. Dette vil også 

spille over i den internasjonale handelen 

hvor makt og investeringer vil kunne

flyttes mot ressursrike nasjoner med gode 

klimatiske forutsetninger.

I følge FNs klimapanel, må vi 

redusere klimagassutslippene 

med rundt 45% innen 2030 

sammenlignet med 2010 for å 

klare å begrense den globale 

oppvarmingen til 1,5 grader, noe 

som vil begrense 

konsekvensene av den globale 

oppvarmingen betydelig.

Uten handling vil konsekvensene bli råere og kravene strengere

I følge FNs klimapanels rapport fra oktober 2018 vil det være en betydelig økt 

risiko for alvorlige konsekvenser forbundet med to graders oppvarming til 

forskjell fra 1,5. 

Når vi ikke målet, vil det medføre større påvirkning på mennesker, samfunn 

og økosystemer verden over. Med de frivillige løftene landene har gjort i 

Paris-avtalen, styrer vi i dag mot en oppvarming på 3,5 grader. 

Det er dermed å forvente at Norge og Vestlandet må iverksette enda mer 

kraftfulle tiltak og at vi vil møte enda strengere klimakrav i nær fremtid. 
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Vestlandets identitet

Vestlandet strekker seg fra Rogaland i sør til Møre og Romsdal i 

nord. Regionen er en unik sammensetning av de stedene, 

menneskene og næringene den rommer. Vårt livsgrunnlag er i 

stor grad tuftet på naturen og gir oss flere fordeler som vil skape 

muligheter og vekst fremover, både for regionen, men også for 

Norge og verden.

I dette kapitlet søker vi å bli bedre kjent med hele Vestlandet og å 

skape et bilde av hva regionen består av, inkludert dens styrker, men 

også dens utfordringer. Her presenteres sentrale steder, 

kompetanseområder, befolkningsdata og viktige næringer. Summen 

av dette gir oss Vestlandets identitet. Dette er det utgangspunktet vi 

har å jobbe med for å sikre kommende generasjoners muligheter, 

samt regionens fremtid både i en nasjonal og en global kontekst. 
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BASISNÆRINGENE PÅ 
VESTLANDET

NÆRINGENE

Fornybar energi  |  Olje og gass  |  Marin  |  Maritim  |  Reiseliv
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Fornybar energi

Olje og gass

Maritime produkter

Reiseliv

Marine ressurser

Næringslivet i Norge og på Vestlandet er avhengig av sentrale 
basisnæringer 

Eksportledet vekst i basisnæringene 

som forklaringsfaktor for regional 

utvikling i Norge

I Kommunal- og moderniserings-

departementets (KMD) rapport fra 2018 

om regionale utviklingstrekk, trekkes 

eksportledet vekst frem som en sentral 

forklaringsfaktor for regional vekst. I 

Norge står tjenesteytende sektor for 

nesten 80 % av sysselsettingen, og landet 

kategoriseres følgelig som en service-

økonomi.

Næringsstrukturen beskrives av KMD 

som en sammensetning av basisnæringer 

og avledede næringer, hvor 

basisnæringer forenklet består av 

virksomheter som i hovedsak har sine 

markeder utenfor egen region, og de 

avledede næringene retter seg mot behov 

og markeder innenfor egen region. 

Basisnæringene er ofte i stor utstrekning 

knyttet til ressursbaserte næringer med en 

stor eksportbase, slik som marine og 

maritime næringer, reiseliv og enkelte 

kunnskapsintensive næringer. Disse 

danner dermed et viktig fundament for 

etterspørselen etter lokale varer og 

tjenester, og dermed sysselsetting i de 

avledede næringene. I henhold til teorier 

om eksportledet vekst, vil økte inntekter i 

basisnæringene derfor også ha en positiv 

effekt på de avledede næringene.

KMDs definisjon av basisnæringene 

inkluderer primærnæringene, industrien, 

olje og gass, utenriks sjøfart, kunnskaps-

intensiv forretningsmessig tjenesteyting 

(KIFT) og overnatting og servering 

(reiseliv). 

NÆRINGENE

Kilder: KMD (2018), SSB

Dette kapittelet vil rette fokuset mot 

fem sentrale basisnæringer på 

Vestlandet; fornybar energi, olje og 

gass, marin, maritim og reiseliv. 

Senere kapitler vil også rette fokus på 

hvilke muligheter som finnes innen 

mineraler og kraftforedlende industri 

på Vestlandet.
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Vestlandsfylkene fra Hordaland og nordover 

har spesialisering innen primærnæringer, 

inklusive fiske, fangst og mineralutvinning. 

Industri, inkludert olje og gass er sterkt 

representert i Agder og langs kysten til og 

med Møre og Romsdal. 

Maritim og teknologi- industri (verftsindustri 

og produksjon av elektrisk utstyr og 

maskiner) er sterkt representert i nye 

Viken** fylke og fra Vestfold og langs kysten 

til Møre og Romsdal.

Videre vil disse næringene (marin, maritim, 

olje og gass) beskrives nærmere, i tillegg til 

fornybar energi og reiseliv, som i økende 

grad blitt viktige nasjonale og regionale 

basisnæringer. 

NÆRINGENE

Hordaland og 

Sogn og 

Fjordane

Møre og Romsdal

Troms og Finnmark

52%

40%

27%

38%

Oslo står i en 

særklasse innen KIFT 

og privat tjenesteyting 

(inklusiv overnatting)

Kilde: KMD (2018)
Rogaland

52%

På Vestlandet er det flere sentrale basisnæringer som fungerer som primus motor for økonomien 

ellers i regionen

Kartet viser en oversikt over 

basisnæringens andel av 

bruttoproduktet for 

Vestlandsfylkene og fylkene 

med høyest og lavest andel av 

dette, hhv. Oslo og Troms og 

Finnmark basert på KMDs 

definisjon av basisnæring

Basisnæringene som inngår i KMDs 

definisjon står samlet for 38,6 % av 

verdiskapingen i alle Norges fylker, 

men det er store forskjeller mellom 

fylkene. For de fire Vestlandsfylkene 

er snittet 43 %, primært drevet av 

Rogaland hvor olje- og gass-

næringen står for nær en fjerdedel 

av fylkets bruttoprodukt*.

*angir SSB’s definisjon av bruttoprodukt (Bruttoprodukt = produksjon - produksjonsinnsats). Bruttoprodukt publiseres i basisverdi, dvs. at produktsubsidier er inkludert, men ikke merverdiavgift eller andre produktskatter. I offentlig 

forvaltning og annen ikke-markedsrettet virksomhet bestemmes bruttoprodukt som sum lønnskostnader, netto produksjonsskatter og kapitalslit. **som en del av regionreformen skal fylkene Buskerud, Akershus og Østfold slåes sammen 

til én ny region, Viken 

VESTLANDSMELDINGEN  S.66



VESTLANDETS IDENTITET 

77 %

9 %

8 %
6 %

Olje og gass Marin Maritim Fornybar

Basisnæringene på Vestlandet bidrar stort i nasjonal sammenheng

Som vi allerede har beskrevet, er 

basisnæringene fornybar energi, olje og 

gass, marin, maritim og reiseliv næringer 

hvor Vestlandet har en sterk posisjon 

nasjonalt. Samlet sett er det ikke 

overraskende olje og gass som er den 

største av disse på Vestlandet målt både i 

verdiskaping og i landsdelens andel av 

den totale verdiskapingen i bransjen 

nasjonalt. Alle bransjene har likevel sterke 

nasjonale posisjoner, og i enkelte 

segmenter også internasjonalt. 

For informasjon om datagrunnlag og 

hvordan de ulike næringene er definert 

og avgrenset, se notat på hver enkelt 

side, samt egen faktaboks til høyre.

Verdiskaping angis i datagrunnlaget som 

driftsresultat pluss lønnskostnader 

(målt hos regnskapspliktige 

aksjeselskaper). Man får da et bilde av 

lønnsomheten i bransjen, og unngår noen 

av skjevhetene som oppstår dersom man 

for eksempel utelukkende benytter 

omsetning som lønnsomhetsmål.

NÆRINGENE

Kilder: Bjøru et. al (2018), Hordaland Fylkeskommune (2017)

Om datagrunnlaget

Verdiskaping angis i datagrunnlaget som 

driftsresultat pluss lønnskostnader 

(målt hos regnskapspliktige 

aksjeselskaper). Man får da et bilde av 

lønnsomheten i bransjen, og unngår noen 

av skjevhetene som oppstår dersom man 

for eksempel utelukkende benytter 

omsetning som lønnsomhetsmål.

Den påfølgende analysen knyttet til 

fornybar, olje og gass, marin og maritim 

sektor, tar utgangspunkt i datagrunnlaget 

som rapporten “Nøkkeltall Vestlandet 

2018” bygger på. Den rapporten er 

utarbeidet av Samfunnsøkonomisk 

analyse på oppdrag fra de fire 

fylkeskommunene på Vestlandet. 

Datamaterialet er tilgjengelig på Hordaland 

Fylkeskommunes hjemmesider. 

I datagrunnlaget håndteres blant annet 

hovedkontorsproblematikken. For 

nærmere beskrivelse av forutsetninger og 

oppbygging av datamaterialet, vises det til 

appendiks A - C i ovennevnte rapport og 

til Hordaland Fylkeskommune.

Analysen for reiselivsnæringen er ikke 

utarbeidet basert på samme 

datagrunnlag, og fremstilles følgelig ikke 

sammen med de øvrige bransjene. Den 

delen baserer seg i stedet i stor 

utstrekning på tilgjengelige rapporter og 

data fra Fjord Norge, Innovasjon Norge og 

SSBs satellittregnskap for turisme, hvor 

verdiskapingen er målt i bruttoprodukt.

Fordeling av verdiskaping i sentrale 

basisnæringer på Vestlandet (2017)
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68 %

32 %

Norge for øvrig Vestlandet

NÆRINGENE

Fornybar energiproduksjon dekker i 

denne rapporten næringsaktivitet knyttet 

til energiproduksjon og distribusjon basert 

på fornybare energikilder. Videre 

inkluderer næringen også distribusjon og 

handel med elektrisitet basert på 

fornybare energikilder, inkludert 

støttetjenester. Næringen kan deles inn i 

fire underkategorier*:

• Produksjon

• Distribusjon

• Utstyrsleverandør

• Tjenesteleverandør

Fornybar energi

I 2017 var 5 215 av totalt 16 611

årsverk innen fornybarnæringen 

på Vestlandet 

I 2017 hadde norsk 

fornybarnæring

44 milliarder kroner i 

verdiskaping.

32 % ble skapt på 

Vestlandet

*Bransjedefinisjon som datagrunnlaget er basert på går på tvers av standard næringsgruppering. For nærmere info om bransjeinndeling viser vi til rapport “Nøkkeltallsrapport Vestlandet 2018” utarbeidet på vegne av Vestlandsrådet.

Kilder: Bjøru et. al (2018), Hordaland Fylkeskommune (2017)
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Rogaland er fylket med størst 

verdiskaping i bransjen på Vestlandet

Rogaland har hatt størst verdiskaping av 

de fire vestlandsfylkene de siste ti årene 

frem til 2017. Hovedvekten av 

verdiskapingen innen bransjen i 

Rogaland, som for resten av

Vestlandet står for en tredjedel av verdiskapingen innen fornybar 
energiproduksjon i Norge

NÆRINGENE

Kilder: Bjøru et. al (2018), Hordaland Fylkeskommune (2017)

Vestlandet, består i produksjon av 

elektrisk energi. Det er derimot Hordaland 

som har flest årsverk i bransjen på 

Vestlandet med 2 173 årsverk i 2017, noe 

som utgjør 43 % av alle årsverkene i 

bransjen på Vestlandet.

cirka 14 % siden 2010, og 37 % siden 

2003. Næringen på Vestlandet holder 

jevnt over tritt med verdiskapingen i 

bransjen ellers i landet. Fra 2014 - 2015 

falt likevel verdiskapingen mye på grunn 

av det kraftige fallet i strømprisene og 

følgelig driftsresultatet.

Fornybarnæringen i Norge vokser

På grunn av svært varierende strømpriser 

siste år, har også samlet verdiskaping 

innen fornybar energi variert noe de siste 

fem årene frem til 2017. Vestlandets del 

av den totale verdiskapingen i Norge 

innen bransjen hadde da steget med

Verdiskapingen innen fornybarnæringen på Vestlandet har doblet seg de siste 14 

årene og utgjort en større del av verdiskapingen nasjonalt 

Rogaland er det fylket med høyest verdiskaping innen fornybar energiproduksjon på 

Vestlandet
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Fornybar energiproduksjon har sterkest relativ posisjon i de østligste 
kommunene i landsdelen

NÆRINGENE

*Definisjon og tallgrunnlag kan gjenfinnes i «Nøkkeltall Vestlandet 2018» utarbeidet på vegne av Vestlandsrådet. 

Kilder: Bjøru et. al (2018), Hordaland Fylkeskommune (2017)

Størst tilstedeværelse i de østligste 

kommunene på Vestlandet

I følge Samfunnsøkonomisk analyse, som 

har utarbeidet et mål for relative 

styrkeposisjoner1, befant i overkant 

av 1,3 % av sysselsatte årsverk på 

Vestlandet seg innen fornybar energi i 

2016.

I Norge for øvrig var til 

sammenligning 0,9 % av alle årsverk 

sysselsatt i bransjen. Dette gir en relativ 

sysselsettingsandel på 1,44, og en kan 

følgelig ikke si at regionen som helhet har 

en klar relativ styrkeposisjon innen 

næringen. Likevel kan man se fra kartet til 

høyre at tilstedeværelsen til 

undernæringene i bransjen er stor i flere 

av kommunene på Vestlandet.

Utstyrsleverandører og distribusjon har 

størst relativ sysselsettingsandel blant 

undernæringene med hhv. 3,43 og 1,56. 

Flest kommuner med relativ 

styrkeposisjon finnes dog innen 

produksjon og distribusjon, med 

henholdsvis. 21 og 14 kommuner markert 

på kartet.

BKK, Statkraft og Lyse er eksempler på 

store aktører i næringen målt i antall 

årsverk.

Oversikt over relative styrkeposisjoner innen fornybarnæringen i de ulike 

kommunene på Vestlandet (2016)

1)Relative styrkeposisjoner defineres 

som sysselsettingsandelen per 

undergruppe per kommune delt på 

undergruppenes sysselsettingsandel 

nasjonalt. Verdier over 1 tilsier en 

styrkeposisjon. Kun største verdi per 

kommune og verdier over 1 vises i kartet. 

Alle kommuner med færre enn 50 

sysselsatte i den aktuelle undergruppen 

utelates også.* 

Fordeling av årsverk innen 

fornybar på Vestlandet (2017)

FORNYBAR

=  Distribusjon  

=  Produksjon  

=  Tjenesteleverandør  

=  Utstyrsleverandør  
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30 %

42 %

12 %

16 %

Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Kilde: Bjøru et. al (2018) 
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Olje og gass dekker næringsaktivitet 

knyttet til utvinning og produksjon, 

inkludert videreforedling og støttetjenester 

knyttet til dette. Næringen kan deles inn i 

fem underkategorier*:

• Utvinning

• Foredling

• Distribusjon

• Utstyrsleverandør

• Tjenesteleverandør

Bensinstasjoner og maritime tjenester er 

ikke inkludert som en del av 

distribusjonsleddet i datagrunnlaget som 

denne rapporten bygger på. 

Olje og gass

I 2017 var 65 993 av totalt 104 515

årsverk innen olje og gass 

på Vestlandet 

I 2017 hadde norsk 

olje- og gassindustri

265 milliarder kroner 

i verdiskaping.

71 % ble skapt på 

Vestlandet

*Bransjedefinisjon som datagrunnlaget er basert på går på tvers av standard næringsgruppering. For nærmere info om bransjeinndeling viser vi til rapport “Nøkkeltallsrapport Vestlandet 2018” utarbeidet på vegne av Vestlandsrådet. 

Notat vedr. årsverk: I følge nøkkeltallsrapporten var 13 200 årsverk registrert med arbeidssted på sokkelen sør for 62 grader nord. Disse inngår i Norge for øvrig, og regnes ikke som årsverk på Vestlandet. Det er likevel rimelig å anta at 

mange av disse er bosatt på Vestlandet, og sysselsettingstallene for Olje og Gass kan følgelig sees på som et minstemål for denne bransjen på Vestlandet

Kilder: Bjøru et. al (2018), Hordaland Fylkeskommune (2017)

OLJE OG GASS VESTLANDSMELDINGEN  S.71
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VESTLANDETS IDENTITET 

Rogaland er det fylket med desidert høyest verdiskaping innen olje og gass på 

Vestlandet 

Utvinningsaktiviteten står for 

størstedelen av verdiskapingen 

I 2003 stod olje og gass for 25 % av den 

totale verdiskapingen (i regnskapspliktige 

foretak) i Norge. I 2016 var dette tallet 

redusert til kun 4 %. I 2017 tok oljeprisene 

seg opp igjen og verdiskapingen økte.

Olje og gass er den desidert største av 

Vestlandet står for over 60 % av verdiskapingen innen olje og gass 
nasjonalt, hvor Rogaland er desidert størst på Vestlandet

NÆRINGENE

Kilder: Bjøru et. al (2018), Hordaland Fylkeskommune (2017)

utvinning er de to underkategoriene med 

størst andel av årsverkene i fylket. 

I Sogn og Fjordane derimot, er olje og 

gass sterkt underrepresentert 

sammenlignet både med Vestlandet og 

med landet forøvrig. Bare 1 % av 

årsverkene i bransjen på Vestlandet var 

sysselsatt i Sogn og Fjordane.

bransjene på Vestlandet, selv etter 

oljeprisfallet som bidro til en kraftig 

reduksjon i verdiskapingen som følge av 

redusert driftsresultat. Landsdelen bidro 

likevel med rundt 70 % av den totale 

verdiskapingen innenfor bransjen 

nasjonalt i 2016 og i 2017, hvor utvinning 

utgjorde størstedelen av dette.

Rogaland er fylket med størst 

verdiskaping i bransjen på Vestlandet

Alle fylkene på Vestlandet merket 

nedgangen i oljeprisen godt. Innenfor olje 

og gass er likevel Rogaland fortsatt størst 

av de fire fylkene, også i antall årsverk, 

med 57 % av årsverkene i bransjen på 

Vestlandet, der tjenesteleverandører og

Verdiskapingen innen olje og gass på Vestlandet hadde doblet seg de siste 12 årene 

før oljeprisfallet

OLJE OG GASS VESTLANDSMELDINGEN  S.72
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VESTLANDETS IDENTITET 

Foredling er feltet innen olje og gass hvor Vestlandet har aller sterkest 
posisjon

NÆRINGENE

Vestlandet har en betydelig 

styrkeposisjon i Norge 

I 2016 var 15 % av alle årsverk på 

Vestlandet sysselsatt innen olje og gass. 

Tilsvarende tall for Norge for øvrig samme 

år var 3,9 %. Dette gir en relativ 

sysselsettingsandel på 3,85, noe som 

indikerer en betydelig styrkeposisjon for 

Vestlandet innen denne næringen i 

Norge.

Undernæringen i bransjen med sterkest 

posisjon nasjonalt på Vestlandet er 

foredlingsindustrien med en relativ 

sysselsettingsandel på over 12 

sammenlignet med resten av landet. 

Equinors raffineri på Mongstad, som 

alene sysselsatte nærmere 850 årsverk i 

2016, bidrar sterkt til denne posisjonen.

En annen undernæring med sterk 

tilstedeværelse på Vestlandet er 

utstyrsleverandørene, hvor 33 kommuner 

hadde en relativ styrkeposisjon i 2016. 

For tjenesteleverandørene på Vestlandet 

sysselsatte Songa Offshore, Beerenberg 

Corp og Aker Solutions alene nærmere 

3 500 årsverk og bidro sterkt til 

regionenes posisjon innen 

undernæringen.

Oversikt over relative styrkeposisjoner innen olje og gass i de ulike kommunene på 

Vestlandet (2016)

1)Relative styrkeposisjoner defineres 

som sysselsettingsandelen per 

undergruppe per kommune delt på 

undergruppenes sysselsettingsandel 

nasjonalt. Verdier over 1 tilsier en 

styrkeposisjon. Kun største verdi per 

kommune og verdier over 1 vises i kartet. 

Alle kommuner med færre enn 50 

sysselsatte i den aktuelle undergruppen 

utelates også.* 

Fordeling av årsverk innen olje og 

gass på Vestlandet (2017)

OLJE OG GASS

*Definisjon og tallgrunnlag kan gjenfinnes i «Nøkkeltall Vestlandet 2018» utarbeidet på vegne av Vestlandsrådet. 

Kilder: Bjøru et. al (2018), Hordaland Fylkeskommune (2017)

=  Utstyrsleverandør 

=  Utvinning  

=  Distribusjon  

=  Tjenesteleverandør  

=  Foredling  

VESTLANDSMELDINGEN  S.73

57 %31 %

1 %
11 %

Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Kilde: Bjøru et. al (2018) 



VESTLANDETS IDENTITET NÆRINGENE

Marine næringer dekker næringsaktivitet 

knyttet til fiskeri og havbruk. Sentrale 

aktiviteter i verdikjeden til 

oppdrettsnæringen defineres her som 

akvakultur. Næringen kan deles inn i seks 

underkategorier*:

• Fiske

• Akvakultur

• Foredling

• Fôrproduksjon

• Utstyrsleverandør

• Tjenesteleverandør

Akvakultur domineres av bedrifter knyttet 

til produksjon av laks, men inkluderer 

også andre marine arter.

Marin sektor

I 2017 var 14 842 av totalt 35 805 

årsverk innen marin sektor 

på Vestlandet 

I 2017 hadde norsk 

marin sektor

57 milliarder kroner i 

verdiskaping.

39 % ble skapt på 

Vestlandet

MARIN

*Bransjedefinisjon som datagrunnlaget er basert på går på tvers av standard næringsgruppering. For nærmere info om bransjeinndeling viser vi til rapport “Nøkkeltallsrapport Vestlandet 2018” utarbeidet på vegne av Vestlandsrådet.

Kilder: Bjøru et. al (2018), Hordaland Fylkeskommune (2017)

VESTLANDSMELDINGEN  S.74
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VESTLANDETS IDENTITET 

Hovedvekten av verdiskapingen innen marin sektor har funnet sted i Hordaland og 

Møre og Romsdal 

Akvakultur har hatt størst vekst i marin 

verdiskaping på Vestlandet

Vestlandet har siden 2003 stått for mellom 

35 % og 50 % av marin verdiskaping 

nasjonalt. Marin næring på Vestlandet har 

vokst med 570 % målt i verdiskaping i 

perioden 2003 til 2017. Til

Vestlandet bidrar med 40 % av verdiskapingen innen marin sektor i Norge 
- der akvakultur er hoveddriveren

NÆRINGENE

Kilder: Bjøru et. al (2018), Hordaland Fylkeskommune (2017)

finner du i Møre og Romsdal og i 

Hordaland, som begge sysselsatte 

nærmere fire av ti årsverk i bransjen på 

Vestlandet og som samlet 

sysselsatte 32 % nasjonalt i næringen i 

2017.

sammenligning har veksten i verdiskaping 

i bransjen i Norge for øvrig vært på 460% 

i samme periode. Det er akvakultur som 

har stått for størstedelen av veksten fra 

2003 til 2017, der kiloprisen på laks 

forklarer store deler av denne, med over 

en dobling i gjennomsnittlig kilopris på 

laks fra 2006 til 2017.

Hordaland og Møre og Romsdal med 

mest verdiskaping på Vestlandet 

Både målt i antall årsverk og i 

verdiskapingen er Hordaland og Møre og 

Romsdal de største fylkene innen 

næringen på Vestlandet. 

Også fest årsverk innen marin sektor 

Verdiskapingen har hatt en sterk positiv utvikling gjennom årene, og utgjør i 

underkant av 40 % av nasjonal verdiskaping i bransjen

MARIN VESTLANDSMELDINGEN  S.75

 -

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

 7 000

 8 000

 9 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

V
e
rd

is
k
a
p
in

g
 i
 m

ill
io

n
e
r 

k
r

Utvikling i verdiskaping innen marin sektor på Vestlandet

Rogaland Hordaland
Sogn og Fjordane Møre og Romsdal

0%

10%

20%

30%

40%

50%

 -

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

V
e
rd

is
k
a
p
in

g
 i
 m

ill
io

n
e
r 

k
r

Fordeling på underbransjer innen marin sektor på Vestlandet 

Fiske Foredling
Fôrproduksjon Akvakultur
Tjenesteleverandører Utstyrsleverandører
Andel av bransjens verdiskaping nasjonalt



VESTLANDETS IDENTITET 

15 %

37 %

11 %

37 %

Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal

Hele Vestlandskysten består av kommuner med sterke posisjoner i den 
marine verdikjeden

NÆRINGENE

Marin sektor er godt representert i ytre 

kyststrøk, særlig innen akvakultur

Sammenliknet med Norge for øvrig har 

Vestlandet 2,3 ganger høyere andel 

årsverk sysselsatt i marin sektor i 2016. 

Akvakultur på Vestlandet skiller seg ut 

med en relativ sysselsettingsandel 

sammenlignet med landet for øvrig på 3,4. 

Som det fremgår av kartet har også de 

øvrige undernæringene i marin sektor 

relative styrkeposisjoner i kommunene på 

Vestlandet.

Hele 40 kommuner har en relativ 

styrkeposisjon innen akvakultur. Mowi, 

Salmar, Grieg Seafood og Lerøy Seafood 

Group står for en stor andel av 

sysselsettingen med jevn tilstedeværelse 

fra Rogaland i sør til Møre og Romsdal i 

nord. Mowi, med hovedkontor i Bergen, 

stod alene for over 1000 årsverk i 2016. 

I foredlingsleddet har 31 kommuner 

relative styrkeposisjoner i Norge, der 

Mowi, Bremnes Seashore, Lerøy Seafood 

Group og Norsk Sjømat er de største 

enkeltaktørene i denne undernæringen.

Oversikt over relative styrkeposisjoner innen marine næringer i de ulike kommunene 

på Vestlandet (2016)

1)Relative styrkeposisjoner defineres 

som sysselsettingsandelen per 

undergruppe per kommune delt på 

undergruppenes sysselsettingsandel 

nasjonalt. Verdier over 1 tilsier en 

styrkeposisjon. Kun største verdi per 

kommune og verdier over 1 vises i kartet. 

Alle kommuner med færre enn 50 

sysselsatte i den aktuelle undergruppen 

utelates også.* 

MARIN

*Definisjon og tallgrunnlag kan gjenfinnes i «Nøkkeltall Vestlandet 2018» utarbeidet på vegne av Vestlandsrådet. 

Kilder: Bjøru et. al (2018), Hordaland Fylkeskommune (2017)

=  Akvakultur  

=  Foredling  

=  Utstyrsleverandør  

=  Fôrproduksjon  

=  Fiske  

=  Tjenesteleverandør

VESTLANDSMELDINGEN  S.76

Fordeling av årsverk innen marine

næringer på Veslandet (2017)

Kilde: Bjøru et. al (2018) 



VESTLANDETS IDENTITET NÆRINGENE

Maritime næringer dekker næringsaktivitet 

knyttet til transport på sjø, og er i Norge i 

stor grad rettet mot transport- og 

støttetjenester til olje- og gassindustrien. 

Næringen kan deles inn i fire 

underkategorier*:

• Skipsverft

• Rederi

• Utstyrsleverandør

• Tjenesteleverandør

I datagrunnlaget som denne rapporten 

bygger på inkluderes også hurtigbåter og 

ferger.

Maritim sektor

I 2017 var 21 077 av totalt 44 963 

årsverk innen maritim sektor 

på Vestlandet 

I 2017 hadde norsk 

maritim sektor

38 milliarder kroner i 

verdiskaping.

48 % ble skapt på 

Vestlandet

MARITIM

*Bransjedefinisjon som datagrunnlaget er basert på går på tvers av standard næringsgruppering. For nærmere info om bransjeinndeling viser vi til rapport “Nøkkeltallsrapport Vestlandet 2018” utarbeidet på vegne av Vestlandsrådet.

Kilder: Bjøru et. al (2018), Hordaland Fylkeskommune (2017)

VESTLANDSMELDINGEN  S.77
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VESTLANDETS IDENTITET 

Hordaland hadde størst vekst i verdiskaping i årene før oljebremsen 

Verdiskapingen halvert 

I 2014 var verdiskapingen i maritim sektor 

i Norge på sitt høyeste (doblet siden 

2003). Lav aktivitet og pressede priser 

som følge av oljebremsen førte så til en 

halvering av verdiskapingen i maritim 

sektor på Vestlandet fra 2015 til 2016, der 

nedgangen var sterkest i rederiene. 

Oljebremsen gav kraftig nedgang i verdiskapingen på Vestlandet i maritim 
sektor i 2016, men trenden er på vei til å snus

NÆRINGENE

Kilder: Bjøru et. al (2018), Hordaland Fylkeskommune (2017)

Posisjonen til fylket er likevel sterkt 

svekket sammenlignet med 2015, med en 

halvering i verdiskapingen i 2016, som tok 

en tilbake til 2012-nivå. I 2017 har 

utviklingen fortsatt negativt for Hordaland 

og Sogn og Fjordane, mens trenden for 

Møre og Romsdal og Rogaland har snudd 

fra 2016 til 2017.

Vestlandet var den regionen som ble 

hardest rammet av nedgangen, da Norge 

for øvrig opplevde en begrenset reduksjon 

i verdiskapingen fra 2015 til 2016. Mye av 

forklaringen på dette ligger i at det ble 

gjort betydelige regnskapsmessige 

nedskrivninger på eiendeler i rederiene på 

Vestlandet i 2016.

Hordaland og Rogaland med størst 

verdiskaping på Vestlandet 

I 2017 stod Hordaland for 42 % av 

årsverkene innen næringen på Vestlandet 

og 38 % av verdiskapingen, noe som gjør 

fylket til det største på området på 

Vestlandet.

Verdiskaping i maritim sektor på Vestlandet halvert fra 2015 til 2017 med svak vekst 

fra 2016-2017 

MARITIM VESTLANDSMELDINGEN  S.78
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VESTLANDETS IDENTITET 

Vestlandet har en betydelig nasjonal styrkeposisjon innen maritim sektor

NÆRINGENE

Styrkeposisjonene i maritim sektor er 

mest dominerende i de tre nordligste 

Vestlandsfylkene

Vestlandet har en betydelig styrkeposisjon 

innen marin sektor i Norge med en relativ 

sysselsettingsandel på 2,81. Innen 

rederivirksomhet skiller Fedje i Hordaland 

seg ut, med nesten all sysselsetting i 

næringsaktivitet innen rederier, drevet av 

BB Crewing med 337 årsverk. Odfjell er 

også en stor aktør på Vestlandet.

Skipsverftsindustrien står spesielt sterkt i 

Sogn og Fjordane og i Møre og Romsdal 

med aktører som Havyard, Myklebust 

Verft, Vard Group, Kleven Verft og Ulstein 

Verft. Tjenesteleverandørene har 

styrkeposisjoner fordelt i alle fylkene.

Blant utstyrsleverandørene er Havyard i 

Sogn og Fjordane, Rolls Royce og Vard i 

Møre og Romsdal og Bergen Engines i 

Bergen eksempler på selskaper som 

bidrar til mange av styrkeposisjonene i de 

ulike kommunene på Vestlandet.

Oversikt over relative styrkeposisjoner innen maritime næringer i de ulike 

kommunene på Vestlandet (2016)

1)Relative styrkeposisjoner defineres 

som sysselsettingsandelen per 

undergruppe per kommune delt på 

undergruppenes sysselsettingsandel 

nasjonalt. Verdier over 1 tilsier en 

styrkeposisjon. Kun største verdi per 

kommune og verdier over 1 vises i kartet. 

Alle kommuner med færre enn 50 

sysselsatte i den aktuelle undergruppen 

utelates også.* 

MARITIM

*Definisjon og tallgrunnlag kan gjenfinnes i «Nøkkeltall Vestlandet 2018» utarbeidet på vegne av Vestlandsrådet. 

Kilder: Bjøru et. al (2018), Hordaland Fylkeskommune (2017)

=  Utstyrsleverandør  

=  Tjenesteleverandør  

=  Skipsverft  

=  Rederi  

VESTLANDSMELDINGEN  S.79

27 %

41 %

5 %

27 %

Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal

Fordeling av årsverk innen maritim 

sektor på Vestlandet (2017)

Kilde: Bjøru et. al (2018) 



VESTLANDETS IDENTITET NÆRINGENE

Reiseliv er en næringen hvor det 

eksisterer flere bransjeglidninger. I denne 

sammenheng defineres reiselivsbransjen 

som næringer som produserer 

reiselivsprodukter og som trolig ikke ville 

eksistert uten etterspørselen fra reisende 

og turister, herunder:

• Hotell og overnatting

• Transport 

• Kultur og underholdning

Merk: under Transporttjenester vil det bli 

noe overlapp med tall fra maritim, da 

persontransport med skip og ferge også 

er inkludert iht. SSBs definisjon.

Reiseliv

I 2015 var 48 300 av totalt 187 500 

årsverk innen reiseliv 

på Vestlandet 

I 2015 hadde norsk 

reiseliv 109 

milliarder kroner i 

bruttoprodukt. 

24 % ble skapt på 

Vestlandet

Kilder: Bjøru et. al (2018), Hordaland Fylkeskommune (2017)

REISELIV VESTLANDSMELDINGEN  S.80
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39 %

Norge for øvrig Vestlandet Oslo og Akershus

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

 -

 20 000

 40 000

 60 000

 80 000

 100 000

 120 000

 140 000

 160 000

 180 000

 200 000

 2 013  2 014  2 015

A
n
ta

ll 
å
rs

v
e
rk

Fordeling av årsverk innen reiseliv

Vestlandet Norge for øvrig Vestlandets andel av bransjens årsverk nasjonalt

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

 -

  1

  1

  2

  2

  3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

M
ill

io
n
e
r 

o
v
e
rn

a
tt

in
g
e
r 

p
e
r 

å
r

Utenlandske hotellovernattinger på Vestlandet

Utenlandske gjesteovernattinger på Vestlandet Markedsandel Vestlandet



VESTLANDETS IDENTITET 

Hordaland og Rogaland produserer størstedelen av bruttoproduktet innen reiseliv på 

Vestlandet

En fjerdedel av bruttoproduktet skapes 

på Vestlandet

Fordelingen mellom de ulike kategoriene 

innen reiseliv på Vestlandet var nokså 

stabil i perioden 2011 til 2015. 

Minste bidrag til bruttoproduktet i 

næringen kom fra Kultur og 

underholdning, mens Transport

En fjerdedel av verdiskapingen fra reiselivsnæringen i Norge 
skapes på Vestlandet

NÆRINGENE

Kilder: Bjøru et. al (2018), Hordaland Fylkeskommune (2017)

sammenlignbare med de øvrige næringene 

studert i denne rapporten. Dette skyldes 

datatilgjengelighet. Bruttoproduktet tilsvarer 

den økonomisk merverdi som er opptjent 

gjennom innenlandsk produksjonsaktivitet i en 

næring eller sektor, avledet og definert som 

produksjon minus produktinnsats. 

holdt seg stabilt høyest med drøyt 50 % 

av bruttoproduktet innen reiseliv på 

Vestlandet i 2015.

Hovedvekten av både produksjon og 

sysselsetting innen næringen har vært i 

Hordaland og Rogaland. Dette er 

gjeldende i alle undernæringene.

For reiselivsnæringen er datagrunnlaget 

basert på SSBs satellittregnskap for turisme 

som sist kom ut i fylkesfordelt versjon i 2015. 

Bransjedefinisjonen er i tråd med SSBs og vil 

ha noen overlapp med maritim sektor jf. 

kommentar. I denne delen benyttes 

bruttoprodukt som mål på verdiskaping og 

størrelsene er derfor ikke direkte

Transport utgjør størstedelen av bruttoproduktet på Vestlandet innen 

reiselivsnæringen 
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Fjord Norge har de siste årene hatt en sterk vekst i besøk av utenlandske 
turister

NÆRINGENE

Utenlandske turister strømmer til Fjord 

Norge

De norske fjordene har gjort Vestlandet til 

en ettertraktet turistdestinasjon med 

internasjonal anerkjennelse. I 2017 hadde 

Vestlandet, også kalt Fjord Norge, flere 

utenlandske gjestedøgn i sommerhalvåret 

enn Østlandet. I 2017 var Fjord Norges 

markedsandel 31,6 % basert på 

utenlandske kommersielle gjestedøgn.

Andelen utenlandske gjestedøgn av totale 

overnattinger på Vestlandet i 2017 lå på 

39 %. Til sammenligning var dette tallet 

30 % for hele Norge. Dette er rekord og 

tilsvarer 3,12 millioner utenlandske 

overnattinger på Vestlandet, en økning på 

32 % siden 2013.

72,7 % av cruisepassasjerene i Norge 

til Fjord Norge i 2017

Fjord Norge er den desidert mest besøkte 

cruise-destinasjonen i Norge og veksten 

fortsetter. Ifølge prognosene var det i 

2018 forventet en økning i antall 

passasjerer, med hele 18 %. Med 307 

anløp i 2017 stod Bergen alene for 27 % 

av alle cruiseanløp til Norge. Stavanger, 

Ålesund, Geirangerfjorden og Flåm står 

også sterkt med over 100 anløp hver årlig. 

Som for landbasert turisme ankommer 

majoriteten av cruiseturistene i 

sommermånedene.

Den massive veksten i cruiseturismen på 

Vestlandet har skapt debatt blant 

lokalbefolkning og miljøforkjempere. 

Regulering av den sterkt voksende og 

sterkt forurensende cruisetrafikken er et 

sentralt tema.

Cruiseanløp i 2017

Fordeling av årsverk innen reiseliv 

på Vestlandet 2015

REISELIV

*Definisjon og tallgrunnlag kan gjenfinnes i «Nøkkeltall Vestlandet 2018» utarbeidet på vegne av Vestlandsrådet. 

Kilder: Bjøru et. al (2018), Hordaland Fylkeskommune (2017)

Utenlandske hotellovernattinger i 2017
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Sterke utdanningsmiljøer tett på sentrale næringer gjør Vestlandet til et 
attraktivt studiested

Utdanningsinstitusjoner, fusjonstrend 

og digitalisering

De store utdanningsinstitusjonene på 

Vestlandet er i hovedsak lokalisert i 

Ålesund, Bergen og Stavanger. Basert på 

utdanningsinstitusjonenes oppgitte tall for 

registrerte studenter studerte cirka 64 000 

studenter ved de offentlige høyere 

utdanningsinstitusjonene og de private 

institusjoner med statlig støtte på 

Vestlandet i 2017. Dette utgjorde 

cirka 23 % av den totale studentmassen 

i Norge samme år. Til sammenligning var 

cirka 47 % av den totale studentmassen 

på Østlandet (hvorav ca. 29 % i Oslo) og 

15 % i Trøndelag. 

I tillegg til å fungere som et komplement til 

de offentlige utdanningsinstitusjonene, 

bidrar de private høy- og fagskolene til å 

skape flere studiealternativer.

BI og NLA står for majoriteten av 

studentmassen ved private institusjoner 

med statlig støtte på Vestlandet (ca. 85 

%). Disse institusjonene er i hovedsak 

sentrert i byene Bergen og Stavanger.

Vestlandet har de siste årene opplevd 

flere fusjoner blant høyere 

utdanningsinstitusjoner. Høgskulen i 

Ålesund ble i 2016 en del av NTNU, 

Norges største utdanningsinstitusjon. 

Tilsvarende fusjonerte Høgskulen i Sogn 

og Fjordane, Høgskolen i Bergen og 

Høgskolen på Stord/Haugesund til 

Høgskulen på Vestlandet (HVL) fra 2017. 

Hovedmålet med sammenslåing av 

utdanningsinstitusjonene er å bygge 

sterkere og mer solide fag- og 

forskningsmiljø enn det de tidligere 

høyskolene ville klart hver for seg. 

Kilder: Database for statistikk om høgre utdanning (DBH; 2017), Regjeringen (2018), SSB

Digitalisering åpner for nye 

undervisningsformer, samtidig som 

nettbaserte studiemuligheter i større grad 

muliggjør desentraliserte studier. En 

konsekvens er enklere tilgang til høyere 

utdanning, både i Norge og internasjonalt.
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Oversikt over antall statlige og private 

utdanningsinstitusjoner med statlig 

tilskudd på Vestlandet og i Norge i 

2017.

Sentrale studiesteder, type 

utdanningsinstitusjon og antall 

studenter på Vestlandet (mørke 

prikker) og i tilstøtende områder 

(lysere prikker).

10

6

5

17

3

2

2

4

VestlandetNorge

Universiteter (U)

Statlige høyskoler (SH)

Vitenskapelige statlige høyskoler (VSH)

Private institusjoner for høyere utdanning med statlig tilskuddA
n

ta
ll

Agder

Hordaland

Rogaland

Møre og Romsdal

11 727

2 537

2 332

1 272

Trøndelag

41 508

Ca. 13 500

4 184

16 217

16 884UiB

HVL

UiS

3 460

Ca. 5 500*

Sum studenter:  9 053

Sum studenter:  12 999

Sum studenter: 42 061

Østlandet

Ca. 131 600

*VID (Vitenskapelig, internasjonal, diakonal) og Bergen Arkitekthøgskole er ikke betydelige i antall, men er inkludert i de ca. 5500 studentene ved private utdanningsinstitusjoner 

i Hordaland da disse skolene også mottar statlig støtte. Kilder: Database for statistikk om høgre utdanning (DBH; 2017), Regjeringen (2018), SSB.
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Arendal

Kristiansand

Skien

Tønsberg

Drammen

Moss

Hamar

Molde

Trondheim

Bergen

Stavanger

Oslo

Ålesund

Kristiansund

Førde

Haugesund

Sandnes

Forskningsgiganter som Sintef og NORCE er sammen med 
utdanningsmiljøene sentrale drivere for nyskaping og omstilling

NORCE – Et samlet forskningsmiljø på 

Sør- og Vestlandet

NORCE består av ulike 

forskningsselskaper. Forskningsmiljøet 

ble opprettet i 2018 på initiativ fra UiB, 

UiS og UiA. Målet er ifølge NORCE å 

skape et kraftsentrum for forskning som 

skal bli ledende på innovasjon, 

verdiskaping og forskning.

Forskningsmiljøet har stor bredde med 

sterke fagmiljøer innen energi, helse, 

klima og miljø, samfunn og teknologi. 

Fusjonen med Nord-Norges største 

anvendte forsknings- og 

innovasjonskonsern, Norut, i siste del av 

2018 styrket den faglige tyngden og 

forsterket den nasjonale tilstedeværelsen. 

Norut har hav og bærekraft som 

strategiske fokusområder. NORCE har 

både private og offentlige eiere,

deriblant UiB, UiS, UiA, Sparebanken 

Vest og Equinor Technology Ventures. 

Inklusiv datterselskaper har NORCE ca. 

900 ansatte, 1500 prosjekter og 

omsetning på cirka 1 mrd NOK. 

Hovedkontoret ligger i Bergen.

SINTEF – Anvendt forskning, teknologi 

og innovasjon 

SINTEF er et av Europas største 

uavhengige forskningsinstitutter med base 

i Trondheim og røtter tilbake til 

etableringen ved NTH i 1950. I dag har 

SINTEF seks institutter og 

fem datterselskaper, inklusive SINTEF 

Ålesund, og er representert med kontorer 

i blant annet Oslo, Bergen og Brussel. 

Forskningssenteret har flerfaglig 

spisskompetanse innen teknologi, natur-

og samfunnsvitenskap. 

Sterkt fokus på samarbeid med 

utdanningssektoren og næringslivet, og 

især partnerskapet med NTNU, har gjort 

SINTEF i stand til å skape betydelig 

innovasjon i norsk industri og samfunnsliv. 

Gjennom SINTEF TTO oppnås et sterkt 

fokus på kommersialisering av ideer og 

forskning. SINTEFs nære samarbeid med 

forskningsaktører i Europa har bidratt til at 

SINTEF også har fått en sterk 

internasjonal rolle innen flere viktige 

fagfelt. 

SINTEF gjennomførte 5700 

forskningsoppdrag for 3700 kunder i 

2017. Totalt har forskningsgiganten 2000 

ansatte og omsatte i 2017 for 3,4 

milliarder kroner, med 450 millioner 

kroner i internasjonalt salg. SINTEF er 

organisert som en uavhengig stiftelse.

Kilder: Forskningsrådet (2017), NTNU, Sintef, NORCE og Norut sine hjemmesider; UiB (2018)

Andre 

datterselskaper

SINTEF Nord

SINTEF Ålesund

SINTEF TTO

SINTEF Molab

SINTEF Helgeland

Institutter

SINTEF Byggforsk

SINTEF Industri

SINTEF Digital

SINTEF Ocean

SINTEF Energi

SINTEF Manufacturing

Tromsø, Bodø Alta
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To av tre globale ekspertisesentre (GCE-klynger) i Norge er lokalisert på 
Vestlandet og blir viktige drivere for styrking av posisjonen globalt

På Vestlandet finner vi to av tre globale 

kompetansesentre i Norge (GCE-

klynger), syv av 13 nasjonale 

kompetansesentre (NCE-klynger) og 

syv av 19 Arena-klynger. Innen alle 

disse klyngetypene finner vi flere 

aktører som jobber spesifikt med 

basisnæringene. I møte med stor 

omstilling i mange bransjer kan 

klyngene spille en vesentlig rolle 

fremover.

Klyngesamarbeidet ledet av Innovasjon 

Norge, Norges Forskningsråd og Siva 

består av de tre nivåene Arena, National-

(NCE) og Global Center of Expertise 

(GCE). Programmene skal bidra til økt 

fokus på innovasjon, konkurransekraft, og 

regional vekst gjennom å skape et økt 

mulighetsrom og tilgang til finansiering. 

Flere av de norske klyngene har sterkt 

globalt og nasjonalt fotfeste med stort

potensial for å styrke ytterligere vekst i 

basisnæringene. GCE-klyngene er 

innovasjonsklustre som har en veletablert 

internasjonal posisjon innenfor sitt 

fagområde. To av de tre norske GCE-

klyngene er plassert på Vestlandet (G1 og 

G2 i kartet til på neste side) og er rettet 

mot basisnæringene maritim (G1) og 

marin og olje og gass (G2). Med slike 

sterke kompetansemiljøer er landsdelen 

godt rustet til å ta ledende posisjoner ikke 

bare nasjonalt, men også internasjonalt. 

Den siste GCE-klyngen, GCE Node (G3) 

på Sørlandet, er også illustrert i kartet.

NCE-klyngene er modne klyngeinitiativ 

med veletablerte nasjonale posisjoner. 

Det er totalt 13 slike klynger, hvorav syv 

er lokalisert på Vestlandet. Disse syv er 

beskrevet nærmere på side 89.

Fire av dem er direkte relevante innen 

basisnæringene marin (N1 og N2), maritim 

(N3) og reiseliv (N4). Utover disse finner vi 

NCE iKuben (N5), NCE Finance (N6) og NCE 

Media (N7) på Vestlandet. Godt samarbeid på 

tvers av klyngene innenfor tilstøtende områder, 

slik som for eksempel NCE Aquatech Cluster i 

Trøndelag, kan bidra til å bedre Norges 

posisjon og konkurransefortrinn for 

basisnæringene.

Arenaklynger er nyetablerte klynger. Bedriftene 

i de 19 Arena-klyngene ønsker å styrke sin 

langsiktige innovasjonsevne gjennom 

samarbeid. Syv er lokalisert på Vestlandet, 

deriblant Arena Smart City, Norwegian 

Offshore Wind Cluster, Norwegian Energy 

Solution og Stiim Aqua Cluster. Disse er viktige 

med tanke på smartby-løsninger, fornybar 

energi og teknologioverføring fra olje og gass til 

havbruk. 

Kilder: GCE-klyngene (2019), NCE-klyngene (2019), Arena-klyngene (2019)
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Oversikt over de norske GCE- og NCE-

klyngene på Vestlandet

GCE Blue Maritime (G1)

Den maritime klyngen i Møre og Romsdal 

består av mer enn 210 bedrifter som 

designer, bygger, utruster og opererer 

avanserte fartøy for den oljebaserte 

industrien globalt. Klyngen har 

internasjonal anerkjennelse og innen ti år 

er målet å være ansett som verdens 

ledende og mest innovative kunnskaps-

og kompetanseklynge innen avanserte 

maritime operasjoner.

G1

G2

G3

Norske GCE’er

Blue Maritime Cluster 

Ocean Technology

NODE

N1

N2

N3

N4

NCE’er på Vestlandet

Seafood Innovation Cluster

Blue Legasea

Maritime CleanTech

Tourism Fjord Norway

N5

N6

N7

iKuben

Finance Innovation

Media

NCE’er på Vestlandet

Kilder: GCE-klyngene (2019), NCE-klyngene (2019)

GCE Blue Maritime Cluster (G1)

GCE NODE (G3)

GCE OCean Technology (G2)

NCE Seafood Innovation Cluster (N1)

NCE Maritime CleanTech (N3)

NCE Tourism Fjord Norway (N4)

NCE Finance Innovation (N6)

NCE Media (N7)

NCE Blue Legasea (N2)

NCE iKuben (N5)

GCE Ocean Technology (G2)

Over 100 virksomheter i Bergensområdet 

danner samlet et av verdens sterkeste 

fagiljøer innen undervanns- og 

havteknologi. Fokus fremover vil inkludere 

fornybar havenergi, teknologi for havbruk 

og mineralutvinning. Klyngen endret navn 

fra GCE Subsea til GCE Ocean 

Technology 01. Januar 2019 for å 

illustrere hva som vil være klyngens 

strategiske fokus fremover og at dette 

ikke er begrenset til den tradisjonelle olje-

og gass-sektoren.

Lokasjonen til de norske GCE’ene og NCE’ene på Vestlandet

Kompetanseklyngene er ‘motorer i 

omstilling av næringslivet.’

Innovasjon Norge

“
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NCE Maritime CleanTech (N3)

Klyngen har størst tilstedeværelse i 

regionen mellom Bergen og Stavanger. 

Virksomhetene i klyngen er fra hele den 

maritime verdikjeden, leverandører av 

fornybar energi, samt forskning og 

utdanning. Målet er å styrke klynge-

deltakernes konkurranseevne gjennom 

innovative og bærekraftige maritime 

aktiviteter.

NCE Blue Legasea (N2)

Rykket opp til NCE-status i 2018. Fokus er 

bærekraftig marin bio-industri og 

deltakerbedriftene er fra hele den marine 

verdikjeden. Målet er å styrke den norske 

konkurransekraften innen fangst, 

prosessutvikling, produktutvikling og 

markedsføring innen sjømatnæringen. I 

likhet med GCE Blue Maritime Cluster, 

driftes NCE Blue Legasea av ÅKP. 

NCE’ene er forankret langs hele Vestlandskysten og har evnen til å løfte 
bedriftene og basisnæringene i regionen ytterligere

NCE Seafood Innovation Cluster (N1)

Klyngen er anerkjent som en av verdens 

mest komplette næringsklynger og 

kunnskapshub’er innen sjømat. Klyngen er 

sentrert i Hordaland og er representert 

langs hele norskekysten og i internasjonale 

sjømatregioner. Fokuset er på bærekraftig 

utvikling gjennom betydelige investeringer i 

forskning og innovasjon.

Kilder: NCE-klyngene (2019)

NCE iKuben (N5)

Hovedfokus for iKuben, som er en tverr-

industriell klynge med hovedsete i Molde, 

er å bidra til kundedrevet innovasjon og 

rask omstilling, og dermed lede Norge 

over i en ny industriell tidsalder. Arbeidet 

med innovasjons- og forretningsutvikling 

blant industri- og teknologibedriftene i 

klyngen fasiliteres av iKubens egen 

innovasjonslab, «ProtoMore».

NCE Finance Innovation (N6)

Fikk NCE-status i 2018. Hovedstikkordet for 

klyngen er «fintech» og målet er å skape nye 

finansielle tjenester og øke eksporten av 

fintech i Europa og verden ellers. Klyngen 

består av markedsledere innen bank, 

forsikring, teknologi og forskning, samt et 

tilknyttet investormiljø. I samarbeid med 

Bergen Teknologioverføring har NCE 

Finance startet inkubatoren «Fintech Room».

NCE Media (N7)

Klyngens mål er å utvikle mediefeltet i 

Bergen til et internasjonalt ledende nivå 

innen innovasjon og kunnskapsutvikling. 

Visualiseringsteknologier har et spesielt 

fokus. Medlemsbasen strekker seg fra 

globale teknologiselskaper til lokale 

aviser, FoU-institusjoner og 

leverandørindustri. 

NCE Tourism Fjord Norway (N4)

Består av over 100 turistbedrifter og 

destinasjonsselskaper i Vestlandsfylkene 

med visjonen om å bli verdensledende 

innen tematurisme. Klyngen bidrar med å 

utvikle og tilrettelegge for tematurisme og 

opplevelsesprodukter gjennom en 

koordinert produkt- og markedsstrategi.

Fire av NCE-klyngene på Vestlandet 

har direkte relevans for utvikling av 

basisnæringene (N1 - N4). 

De øvrige tre (N5 - N7) har potensiell 

overføringsverdi til basisnæringene 

med tanke på omstillingsevne og 

digitalisering. 
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Seafood Trainee - Norges første 

traineeprogram innen sjømat

I 2016 startet NCE Seafood opp Norges 

første traineeprogram innen sjømat. 

Stillingen er et ettårig juniorprogram for 

unge kandidater med bachelor-/ 

mastergrad som kombinerer jobb i et 

sjømatselskap med et felles akademisk 

opplegg over 12 måneder i både Norge 

og utlandet. I 2016 hadde programmet 

400 søkere til 28 plasser.

Nasjonale og globale næringsklyngerNasjonale forskningsgiganterHøyskole- og universitetssektoren

Godt samarbeid mellom næringsliv og utdannings-, forsknings- og 
klyngemiljøene er viktig for å utvikle Vestlandet videre

“Ocean Technology Crossover” / 

Blå teknologioverføring

GCE Ocean Technology og NCE Seafood 

innovation cluster samarbeider for å finne 

løsninger på tvers klyngene. Målet er at 

tett samarbeid mellom representanter fra 

akvakultur og offshore, olje og gass skal 

realisere FoU-prosjekter hvor man 

nyttiggjør seg erfaringene fra begge 

næringene. Her er det et stort potensial 

for teknologi- og kompetanseoverføring.

Kilder: GCE Subsea (2017), NCE Seafood (2017), NCE Seafood Innovation (2017), NTNU (2017), Settsjøbein (2018) 

Tre eksempler på samarbeid mellom 

næringsliv og utdanning, forskning og 

klynger i dag. 

Nye masterprogrammer i havteknologi

Da det ble lansert nye masterprogrammer 

i Havteknologi i 2017 med økt praktisk 

fokus, søkte hele 450 studenter seg til de 

22 plassene. UiB, HVL og Sjøkrigsskolen 

samarbeider om programmene med aktiv 

støtte fra GCE Ocean Technology. Lokalt 

næringsliv og forskningsinstitusjoner 

bidrar med eksterne lærerressurser, 

praksisplasser og masterprosjekter til 

studentene.

GCE Ocean 

Technology

Et utvalg viktige aktører på Vestlandet
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MENNESKENE PÅ VESTLANDET
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Vestlendingen. Hardtarbeidande og 

jordnær, nysgjerrig og utforskande. 

Ingenting for lite, ingenting for stort.

Anne Gine Hestetun, 

Fylkesordfører Hordaland

“

Vestlendingen deler mange trekk med Ivar Aasens «Nordmannen», men 
har også en sammensatt identitet

MENNESKENEVESTLANDETS IDENTITET 

Ein vestlending er 72,8% regn, og 

langtidsvarselet ser heller ikkje 

spesielt lovande ut.

Frode Grytten

Forfatter

“

«Nordmannen»

Mellom bakkar og berg utmed havet

heve nordmannen fenge sin heim,

der han sjølv heve tuftene grave

og sett sjølv sine hus oppå deim.

Han såg ut på dei steinute strender;

det var ingen som der hadde bygt.

”Lat oss rydja og byggja oss grender,

og so eiga me rudningen trygt.”

det

Han såg ut på det bårute havet,

der var ruskut å leggja utpå;

men der leikade fisk nedi kavet,

og den leiken, den ville han sjå.

Fram på vetteren stundom han tenkte:

Giv eg var i eit varmare land!

Men når vårsol i bakkane blenkte,

fekk han hug til si heimlege strand.

Og når liene grønka som hagar,

når det laver av blomar på strå,

og når netter er ljose som dagar,

kan han ingen stad venare sjå.

- Ivar Aasen (1875)

Vestlendingen er ujålete, arbeidssom, 

skeptisk til autoriteter, og har vesentlig mer 

selvironi enn de fleste tror.

Harald Schjelderup, 

Byrådsleder i Bergen

“
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Sunnmøring

Jærbu

Bergenser

Harding

RomsdalingSunnfjording

Stril

Siddis

Nordfjording

Nordmøring

Haugalending

Sunnhordlending

Vossing

På Vestlandet ser vi ut i verden. Vi 

har vært en internasjonal region 

lenge. Vi vestlendinger er kjent for 

god dugnadsånd. Det er typisk oss 

å bygge stein på stein

Christine Sagen Haga

Ordfører i Stavanger Kommune

“

Vestlendingen er forma av veret og av 

landskapet. Vestlendingen er 

individualistisk, hardfør og handlekraftig. 

Nøkkelen til suksess framover er om 

vestlendingane blir gode på samarbeid.

Jenny Føllig, 

Fylkesordfører, Sogn og Fjordane

Vestlendingen er skaperkraft -

den som gjør noe. 

Leif Johan Sevland, 

Direktør ONS

“

“
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73% av befolkningen på Vestlandet bor i Rogaland og Hordaland

Rogaland

474 000 innbyggere i 2018

Hordaland

523 000 innbyggere i 2018

Innbyggerne på Vestlandet utgjør i overkant av én fjerdedel av 
Norges befolkning og mesteparten bor langs kysten

MENNESKENE

1,4 millioner mennesker bor på 

Vestlandet 

På Vestlandet bor det ca. 1,4 millioner 

mennesker, noe som tilsvarer ca. 26 % av 

Norges befolkning. Dette er tilnærmet lik 

andelen som bor på Østlandet eksklusive 

Oslo og Akershus. De to sistnevnte står 

samlet for hele 24 % av Norges 

befolkning. Trøndelag og Nord-Norge på

sin side står begge for 9 % av Norges 

befolkning, mens Sørlandsfylkene samlet 

står for 6 % av befolkningen.

Vestlandet har høyest befolknings-

tetthet i Norge utenom Østlandet

Befolkningstettheten på Vestlandet i 2017 

var i snitt 27 mennesker/km2. Tilsvarende 

tall var 37,9 for Østlandet utenom Oslo og 

Akershus, og 804 mennesker/km2 for 

disse to folkerike fylkene. Nærmest etter 

Vestlandet fulgte Sørlandet med 19 

mennesker/km2. 

Møre og Romsdal

267 000 innbyggere i 2018

19

% av Vestlandets befolkning

Sogn og Fjordane

110 000 innbyggere i 2018

% av Vestlandets befolkning % av Vestlandets befolkning % av Vestlandets befolkning

Kilder: SSB

8 38 35 19 8 38 35 19 8 38 35 19 8 38 35

Innad på Vestlandet finner en flest folk 

langs kysten og særlig i de større byene, 

hvor de to største er Bergen og 

Stavanger. Sogn og Fjordane har en 

gjennomgående lav befolkningstetthet, og 

har ingen kommuner som peker seg ut 

med spesielt høy befolkningstetthet. 
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Store variasjoner mellom vestlandsfylkene i historisk befolknings-utvikling 
der Sogn og Fjordane periodevis har hatt negativ vekst

MENNESKENE

Rogaland og Hordaland har hatt størst 

befolkningsvekst på Vestlandet

Siden 2000 har Vestlandet hatt en samlet 

befolkningsvekst på 18,5 %. Likevel har 

det vært stor variasjon i veksten mellom 

de ulike fylkene. Rogaland er fylket med 

høyest økning og har vokst med 26,9 % i 

perioden. Sogn og Fjordane har kun hatt 

en samlet økning i perioden på 2,5 %. 

Den lave veksten påvirkes av at fylket i 

perioder har opplevd negativ vekst. 

Sammenlignet med den samlede

nasjonale befolkningsutviklingen har 

Hordaland og Rogaland hatt en sterkere 

vekst, mens Møre og Romsdal og Sogn 

og Fjordane har hatt svakere vekst. På 

landsbasis skiller Oslo seg ut med 

gjennomgående høyest vekstrate. Ikke 

overraskende har alle vestlandsfylkene 

hatt en betydelig lavere vekstrate enn 

hovedstaden i hele perioden. En viktig 

forklaringsfaktor for befolkningsveksten de 

siste ti årene frem til 2016 er at det har 

vært en høy nettoinnvandring fra utlandet 

til Norge. 

Kilder: SSB

Siden 2000 har Vestlandet hatt en befolkningsvekst på 18,5%
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Prosentvis befolkningsutvikling i de fire Vestlandsfylkene i perioden 2000-2018

Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal

Prosentvis endring 2000-2010:

Norge:   8,5%

Oslo:     15,6%

Prosentvis endring 

2000-2018:

Norge:   18,2%

Oslo:      32,7%
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Prosentvis befolkningsfremskriving på Vestlandet for 2018-2040

Hovedalternativet Lav nasjonalvekst Høy nasjonalvekst

Estimert prosentvis endring 

2018-2040 (middels vekst):

Norge: 14,4 %

Oslo: 21,1 %

Estimert prosentvis endring 

2018-2030 (middels vekst):

Norge: 8,3 %

Oslo: 12,7 %

Forventet befolkningsvekst på 

Vestlandet frem mot 2040 er 12 %

Grafen til høyre illustrerer tre ulike 

scenarioer for den samlede befolknings-

utviklingen på Vestlandet frem mot 2040 

basert på SSB sine framskrivninger. De 

tre scenarioene avhenger av om 

nasjonalveksten blir høy, middels eller 

lav. Basert på hovedalternativet, som er 

middels nasjonalvekst, vil dette gi en 

samlet befolkningsøkning for Vestlandet 

frem mot 2040 på 12 %.

De store variasjonene i befolknings-

utviklingen som er observert mellom 

Vestlandsfylkene siden årtusenskiftet, vil 

ifølge prognosene fortsette. Sogn og 

Fjordane vil fortsatt ha den svakeste 

veksten på 2,9% i perioden frem til 2040. 

Hordaland er forventet å ha den sterkeste 

veksten med 14,5%. 

Frem mot 2040 er Vestlandet forventet å ha en lavere befolkningsvekst 
enn landsgjennomsnittet

MENNESKENE

Vestlandet 2,4 % under landssnittet

Forventet vekst for Norge som helhet er 

14,4 %, noe som er 2,4 % høyere enn for 

Vestlandet. Prognosene for befolknings-

veksten tilsier at fylkene på Vestlandet 

ligger på landssnittet eller under. Oslo 

forventes å ha en befolkningsvekst på 

21,1 % frem til 2040, noe som er betydelig 

høyere enn den forventede vekstraten for 

alle enkeltfylkene på Vestlandet. De siste 

årene har innvandringen vist en nedgang, 

noe som er en bremsende faktor for 

befolkningsveksten i årene fremover.

Befolkningsfremskriving på Vestlandet fram til 2040 i tre scenarioer – høy, middels og 

lav nasjonalvekst

Kilder: SSB
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De befolkningsmessige framtidsutsiktene er svært krevede for flere av 
kommunene på Vestlandet

MENNESKENE

Sentraliseringen påvirker utviklingen til 

kommunene

I dag bor mer enn halvparten av verdens 

befolkning i byene, og sentraliserings-

tendensen er forventet å fortsette i årene 

fremover. Dette medfører en rekke 

positive effekter i form av blant annet 

effektivisering, men det innebærer også 

en kostnadsside som kan være kritisk for 

mange kommuner. To av kostnadssidene 

er fremhevet i boksene til høyre. Statlige 

inngrep vil være nødvendig for å kunne 

løse disse utfordringene.

Svekket verdiskaping

Økt avstand mellom naturressursene og 

den arbeidsdyktige befolkningen fører til 

redusert innovasjon og redusert 

verdiskaping. Dersom fraflyttingen blir stor 

nok vil den kunne bli en trussel både mot 

kommunene og den totale verdiskapingen 

i Norge. 

Eksempler på kommuner med høy 

befolkningsvekst

De største byene på Vestlandet, samt 

kommuner tett rundt disse byene slik som 

for eksempel Os, Sandnes og Giske, har 

bidratt sterkt til den positive 

befolkningsutviklingen på Vestlandet de 

siste årene, og er også steder som er 

ventet en høy vekst frem mot 2040. 

Eksempler på kommuner med lav 

befolkningsvekst

Utsira, Fedje, Balestrand og Sande er 

kommuner som den siste tiden har hatt en 

høy negativ befolkningsvekst. Videre ser 

det særlig ut som om småkommuner i 

Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane vil 

oppleve en betydelig nedgang. Vanylven

og Fedje er kommuner som peker seg ut 

med en forventet negativ befolkningsvekst 

på henholdsvis 32 % og 24 % frem mot 

2040.

Kartet illustrerer kommuner med med 

høy befolkningsvekst (grønne prikker) 

og høy fraflytting (røde prikker) 

Kilder: SSB, UN

Utsira

Sandnes

Os

Fedje

Balestrand

Sande
Vanylven

Giske

Kilde: SSB

Kommuner med høy positiv befolkningsvekst

Kommuner med høy negativ befolkningsvekst

1

Krevende å løse grunnleggende 

velferdsoppgaver

Når flere av de unge flytter til sentrale 

områder forsterkes effekten av eldre-

bølgen i distriktene. Forholdstallet mellom 

antall i arbeidsdyktig alder og eldre blir 

dermed betydelig lavere i distriktene. 

Dermed oppstår det for eksempel økt 

behov for helsepersonell og annen 

bistand i forbindelse med eldreomsorg. 

2
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Det forventes en betydelig økning i andel eldre på Vestlandet 

MENNESKENE

Betydelig historisk og forventet økning 

i andel eldre på Vestlandet

I perioden 2000 til 2017 har befolkningen 

på Vestlandet som er 65 år og eldre hatt 

en økning på 32,8 %, mens befolkningen 

under 20 år har hatt en økning på 9,8 %. 

Befolkningen mellom 20 og 65 år har hatt 

en økning på 24,6 % i samme periode, 

men ut i fra prognosene vil denne 

økningen avta og det er kun forventet en 

økning på 3,1 % fra 2017 og frem til 

2040.

Basert på prognosene vil veksten i 

befolkningen under 20 år stoppe nærmest 

helt opp, mens for befolkningen over 65 år 

er det forventet en økning på 65,6 % fra 

2017 og frem til 2040. Andelen i 

arbeidsdyktig alder vil dermed synke og 

behovet for arbeidskraft innen helse og 

omsorg vil øke betraktelig.

Snittalder i 2017

Kilder: SSB, NRK (2018), Pensjonistforbundet (2018)

Vestlandet

38,7 år

Oslo 

37,0 år

Norge

39,6 år

Befolkningsfremskriving for Vestlandet 2000-2040, middels nasjonalvekst
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Den aldrende befolkningen skaper 

utfordringer for velferdssamfunnet

NAV anslår at trygdeordningen slik vi 

kjenner den i dag vil koste mellom 20 og 

90 milliarder kroner mer i 2060 

sammenlignet med i dag. Veksten skyldes 

nesten utelukkende økte utgifter til 

alderspensjon. Forsørgerbyrden i Norge, 

det vil si antall personer i yrkesaktiv alder 

mellom 18 og 69 år, fordelt på personer 

over 70 år og barn og ungdom i alderen 0-

17 år, er estimert til å gå fra 2 i dag til 1,6 i 

2060. Ettersom unge ofte flytter til urbane 

strøk, er den økonomiske byrden 

forventet å bli størst i distriktene.

For å redusere de økonomiske 

virkningene av eldrebølgen, vil det være 

enda viktigere å få flere inn i arbeidslivet, 

spesielt kvinner og innvandrere. Redusert 

sykefravær, økt total tid i arbeidslivet, økt 

beskatning og økt bruk av teknologi i 

eldreomsorgen er eksempler på grep for å 

motvirke økonomiske utfordringer som 

følge av den aldrende befolkningen.

Kilder: SSB, NRK (2018), Pensjonistforbundet (2018)

Ingen vekst i andelen nyfødte ...

... kombinert med 

stagnasjon i veksten for 

den arbeidsdyktige 

befolkningen ...

… og betydelig økning i andel 

eldre, skaper krevende oppgaver for 

den norske velferdsmodellen
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Vestlandet

Norge

Oslo

Vestlandet blir i stor grad påvirket av internasjonale konjunkturer

MENNESKENE

Høyere sysselsettingsgrad enn 

landssnittet for nesten hele Vestlandet

Vestlandet hadde en sysselsettingsgrad 

på 67,1 % i 2017, noe som er over 

landssnittet på 66,0 %. Oslo hadde en

sysselsettingsgrad på 68,2 %. Nesten 

samtlige av distriktene på Vestlandet 

hadde en sysselsettingsgrad som var over 

landssnittet i 2017. Det var kun 

Nordhordland og Nordmøre som lå under, 

men dette var marginalt. Voss, Fjordane, 

Jæren og Hardanger hadde de høyeste 

sysselsettingsgradene og var også over 

sysselsettingsgraden for Oslo.

Nedgang i sysselsettingsgraden

Grafen under viser prosentvis vekst med 

2005 som referanseår. Her ser en at 

Vestlandet har hatt en negativ utvikling i 

sysselsettingsgraden siden 2007, selv om 

den gikk noe opp igjen i 2017. Alle 

distriktene opplevde nedgang i perioden 

2007 til 2016, men særlig Romsdal, 

Dalane og Nordhordland bidro til å dra 

snittet ned. Voss peker seg ut med en 

relativt lav nedgang i denne perioden 

sammenlignet med de andre distriktene. 

Det vises til appendiks for en oversikt over 

utvikling i sysselsettingsgrad for hvert av 

de 15 distriktene på Vestlandet.

*Sysselsettingsgrad er andelen sysselsatte mellom 15 - 74 år

Kilder: SSB

67,1%

Sysselsettingsgrad* for Vestlandet

66,0%

Sysselsettingsgrad for Norge

Sysselsettingsgrad i prosent for de ulike distriktene på Vestlandet i 2017

Prosentvis utvikling 

i sysselsettingsgrad 

for Vestlandet, 

Norge og Oslo i 

perioden 2005-2017 

(2005 som 

referanseår)
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64%

65%
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Andel sysselsatte i distriktene sammenlignet med Norge

Vestlandet Norge Oslo

68,2%

66,0%
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Utvikling i fordelingen av gruppene utenfor arbeidsstyrken mellom 15 og 75 år i Norge

Av Norges befolkning i arbeidsdyktig alder mellom 15 og 74 år er i 
overkant av 30% utenfor arbeidsstyrken 

MENNESKENE

Førtids- og alderspensjon, samt 

utdanning holder personer mellom 15 

og 75 år utenfor arbeidsstyrken

Befolkningen under 15 år er antatt utenfor 

arbeidsstyrken grunnet utdanning, mens 

befolkningen over 74 år antas i det store å 

være pensjonister. Figuren til høyre viser 

at hovedårsakene til at befolkningen

mellom 15 og 74 år er utenfor 

arbeidsstyrken i Norge er uføre, førtids-

og alderspensjon, samt utdanning. 

Utviklingen i disse forholdene fra 2006 

viser noen tydelige trender. Blant annet 

har det vært en økning i andelen 

alderspensjonister og i kategorien annet.

Kilder: SSB

Nasjonale tall for fordeling av personer i og utenfor arbeidsstyrken i 

aldersgruppen 15 - 75 år (2017)

1) Prosenten avviker fra snitt på forrige side, da SSBs arbeidskraftundersøkelse er utvalgsbasert og ikke 

registerbasert. Dette gir noe utvalgsusikkerhet sammenlignet med tallet på forrige side.

2) Prosent av personer utenfor arbeidsstyrken  

Kilde: SSBs arbeidskraftsundersøkelse

Personer mellom 15 - 74 år

Arbeidsstyrken
Utenfor 

arbeidsstyrken

Hva gjør de utenfor 

arbeidsstyrken? 2)Sysselsatte

Deltids-

sysselsatte
Heltidssysselsatte

Under 15 år Over 75 år

Utdanning

27%

Uføre/førtids-

pensjon

30%

Alders-

pensjon

31%

Hjemme-

arbeidene

3%

Annet

9%

3 966 000934 000 365 000

100%

70% av personer mellom 15 - 74
30% av personer mellom 15 - 74

67% av personer mellom 15 - 741)

Arbeidsledige

4% av 

arbeidsstyrken

74% av sysselsatte 26% av sysselsatte
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Vestlandet har en høyere andel av total befolkning utenfor arbeidslivet 
enn Oslo og en mindre andel i privat sektor

MENNESKENE

Større andel sysselsatt i privat sektor i 

Oslo enn på Vestlandet i 2017

Basert på registrert sysselsetting fra SSBs 

statistikk er det små forskjeller i andel 

sysselsatte i privat sektor på Vestlandet 

sammenliknet med Norge. Oslo har til 

sammenligning nesten ¾ av de 

sysselsatte i privat sektor.

Privat sektor defineres her som privat 

sektor og offentlig eide foretak, som er 

foretak hvor den offentlige forvaltningen 

eier mer enn 50 %, og inkluderer blant 

annet selskaper som Equinor og Statkraft. 

Offentlig sektor defineres som kommunal 

forvaltning, fylkeskommunal forvaltning og 

statlig forvaltning.

xxx

*Litt nedgang i sysselsettingen i næringer for varehandel, service o.l. samt sekundærnæringer. Næringer for helse- og sosialtjenester samt undervisning har derimot hatt en økning.

**I prosent av arbeidsstyrken

Kilder: SSB, NAV

Norge

Vestlandet

Oslo

68%            32%

70%             30%

72%             28%

Små endringer i sysselsettingen nasjonalt fordelt på næringer

Utvikling i sysselsetting fordelt på ulike næringer*

Sammenlignet med Oslo har Vestlandet en større andel uføretrygdede, yngre og eldre

Befolkningsfordeling i prosent av total befolkning (1000) på Vestlandet Befolkningsfordeling i prosent av total befolkning (1000) i Oslo
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Akershus Østfold Vestfold Sogn og
Fjordane

Hordaland Møre og
Romsdal

Rogaland Oslo

Det er flere mennesker som flytter ut fra Vestlandet til andre steder i 
Norge enn antallet som flytter inn til regionen 

MENNESKENE

Sammenlignet med andre regioner 

hadde Vestlandet lavest netto 

innenlands innflytting* i 2017

I 2017 ble det rapportert om netto innflytting 

på minus 5 266 samlet for Vestlandet basert 

på flyttinger mellom kommuner i Norge. 

Dette er lavest i landet. Det rapporteres 

også med negativ netto innflytting for Oslo 

som er fylket i landet med flest fraflyttinger. 

De høye fraflyttingstallene i Oslo, kan sees i 

sammenheng med tallene for Akershus, 

som er det fylket med høyest netto 

innflytting og trekker derfor til seg 

mesteparten av befolkningen som flytter 

mellom fylkene i Norge. Østfold og Vestfold 

rapporterer også med et relativt høyt 

innflyttingstall.

Det er flest personer i alderen 20 til 29 år 

som flytter ut av Vestlandet

I 2017 flyttet i overkant av 150 000

mennesker mellom fylkene i Norge. 43,9 % 

av disse var i alderen 20 til 29 år. 

Vestlandet hadde i 2017 en høy andel i 

alderen 20 til 29 år som flyttet ut av 

regionen, og endte samlet opp med netto 

innenlands fraflytting i denne aldersgruppen 

på 2 927 personer. Dette utgjorde ca. 

halvparten av den samlede fraflyttingen på 

Vestlandet i 2017.

Oslo er regionen som nasjonalt tiltrekker 

seg mesteparten av den flyttende 

befolkningen i aldersgruppen 20 til 29 år, og 

hadde netto positiv innenlands innflytting for 

denne gruppen på 6 647 personer i 2017.

Selv justert for innvandringstall fra 

utlandet, ender Vestlandet opp med 

større fraflytting enn tilflytting

Alle fylkene i Norge opplevde en positiv 

nettoinnvandring fra utlandet i 2017. For 

Vestlandet rapporteres det om en positiv 

nettoinnvandring fra utlandet på 4 083 

samlet sett, hvor Hordaland og Møre og

Romsdal har den sterkeste tilflyttingen. Oslo 

har landets høyeste innvandring fra utlandet, 

mens Østfold har den laveste. 

I perioden 2002 til 2017 har Vestlandet hatt 

en samlet netto innvandring fra utlandet på 

138 253, der særlig årene 2007 til 2013 har 

vist høy innvandring. I samme periode har 

Oslo hatt innvandring fra utlandet på 82 979. 

Kilder: SSB *Netto innenlands innflytting = Innflyttere til en region fra andre steder i Norge fratrukket de som flytter ut av en 

region til andre steder i Norge. Tallet inkluderer ikke fødsler, dødsfall, inn- eller utvandringstall til og fra utlandet. 

Fylker med høyest og lavest netto innenlands innflytting* i 2017

Samlet har Oslo og Akershus 

en positive netto innenlands 

innflytting på 3 568 i 2017

I perioden 2002 til 2017 har Vestlandet hatt en samlet netto innenlands fraflytting på 32 561. Oslo og Akershus har 

i samme periode hatt en samlet innenlands innflytting på 46 385. Basert på innenlandsk innflytting inklusiv 

innvandring fra utlandet hadde Vestlandet likevel en netto fraflytting på 1 183 personer i 2017.
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Universitets- og høgskolenivå kort Vestlandet Universitets- og høgskolenivå lang Vestlandet Norge Oslo

Utvikling av andel av befolkningen over 16 år med høyere utdanning*

Viktig kunnskap og kompetanse lekker ut av Vestlandet og vi står i fare for 
å ikke kunne utnytte våre naturressurser best mulig

MENNESKENE

Utviklingen i andelen over 16 år med 

høyere utdanning på Vestlandet fra 

2000 til 2017

Andelen med høyere utdanning på 

Vestlandet har økt fra 20,1 % til 31,6 % 

siden 2000. Likevel ligger Vestlandet 

samlet sett noe under landssnittet og 

særlig under Oslo hvor 50,1 % av 

befolkningen har høyere utdanning. Det 

er Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 

som trekker snittet mest ned da andelen 

av befolkningen med høyere utdanning i 

disse fylkene er henholdsvis 27,7 % og 

27,6 %. Hordaland og Rogaland har noe 

høyere andel på henholdsvis 34,1 % og 

32,1 %. Det er befolkningen med mer enn 

fire års universitets - og 

høyskoleutdanning som vokser raskest 

relativt sett, og har vist en økning fra 3,9 

% til 8,6 % i perioden.

Tallene kan tyde på at det er 

befolkningen med høyere utdanning 

som flytter ut fra Vestlandet

Statistikk om innenlandsk flyttemønster 

viser at det er befolkningen mellom 20 og 

29 år i Norge som flytter mest, og at de 

fleste i denne aldersgruppen ender opp i 

Oslo. Det er i denne aldersgruppen de 

fleste avslutter sin grad i høyere 

utdanning, og det kan dermed se ut som 

at mange flytter ut fra Vestlandet for å 

jobbe andre steder i landet. Dermed 

mister Vestlandet verdifull kunnskap og 

kompetanse som er viktig for å utnytte de 

ressursene som finnes i regionen. 

Ettersom Oslo har høyest tilstrømming av 

personer i denne aldersgruppen, er det 

sannsynlig å anta at en stor andel av 

nyutdannede med høyere utdanning 

flytter til hovedstaden. 

Kilder: SSB

Vestlandet opplever netto fraflytting i 

aldersgruppen 20-29 år. 

Kartet viser netto tall fra 2017

Kilde: SSB

Vestlandet har hatt en total netto innenlands 

innflytting på minus 17 658 personer fra 2004 til 

2017 i aldersgruppen 20 til 29 år. Hordaland har 

i denne perioden hatt en netto positiv innflytting 

på 5 156 personer, mens Møre og Romsdal har 

en netto fraflytting på 12 398 personer. Oslo har 

hatt en samlet netto innflytting av denne 

aldersgruppen på 90 258 personer i samme 

periode.

*Årsak til knekk i utdanningsnivået mellom 2013 og 2014 er at SSB fra 2014 fikk begrenset statistikk på utdanningsnivået blant innvandre. Høyere utdanning er definert som universitets- og høyskolenivå både på kort (under 4 år) og lang 

(over 4 år) basis. Andelen for vestlandet vises som et gjennomsnitt av nivået på de ulike fylkene

Oslo

Illustrativt 

flyttemønster 

for alders-

gruppen 

20-29 år

Netto utflytting 

på 2 927 

(20-29 år)

Netto innflytting 

på 6 647 

(20-29 år)
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2001 2017

-5,9%

+55,7%

+44,3%

+34,8%

+55,1%

+49,1%

+234,1%

-12,1%

Næringslivet etterlyser mer ingeniør- og teknologikompetanse, men det er 
andre studieretninger som vokser raskest

MENNESKENE

Bedriftene etterlyser blant annet 

ingeniør- og teknologikompetanse, 

samt fagarbeidere

Tall for 2017 viser at flesteparten av 

studentene i Norge studerer innen 

fagretningene helse, sosial og idrett, samt 

økonomi og administrasjon. Det er også 

et høyt antall studenter som studerer 

naturvitenskap, håndverk og teknisk, samt 

lærer og pedagogikkutdanning. 

Utviklingen fra 2001 til 2017 viser en 

økning av studenter i de fleste fagfelt. 

Likevel har det vært en liten nedgang i 

studiene for humanistiske og estetiske fag 

og for primærnæringene. 

Ifølge NHOs kompetansebarometer for 

2018 etterlyser bedriftene fagarbeidere og 

arbeidstakere med kompetanse innen 

håndverksfag, ingeniør- og teknologifag, 

samt samfunnsfag, juridiske, økonomiske 

og administrative fag. Kompetanse fra 

yrkesfaglig videregående opplæring og fra 

fagskole etterlyses også hos NHO-

bedriftene. Større bedrifter har uttalt et 

stort behov for ansatte med høyere 

utdanning. 

Dette understreker behovet for oversikt og 

analyse av hvilken kompetanse det er 

behov for, og tydelige strategier for 

hvordan satsingen og utbyggingen av 

studietilbudet skal følges opp på 

Vestlandet. Basisnæringene og de tunge 

demografiske tjenestebehovene er 

sentrale i forståelsen av den videre 

utviklingen av forsknings- og 

utdanningsløp i regionen.

Kilder: SSB, NHOs kompetansebarometer, Utdanningsdirektoratet

Utvikling i studievalg blant norske studenter fra 2001-2017 viser lavere vekst for natur-

vitenskap, håndverk og teknisk sammenliknet med andre populære studieretninger

Kompetanse er kunnskap i praksis

Utdanningsdirektoratet definerer kompetanse som «evnen til å løse oppgaver og mestre 

komplekse utfordringer». Kompetanse omfatter mer enn ‘bare’ kunnskap og ferdigheter og 

disse må ofte kombineres for å kunne utøve kompetanse i konkrete situasjoner. Kunnskap 

defineres som evnen til å gjengi innlært stoff, mens ferdighet er lært kapasitet til å utføre 

forhåndsbestemte aktiviteter. 

34,8% vekst for 

naturvitenskap, 

håndverk og 

tekniske fag
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Vestlandet utgjør 15 % av Norges totale areal, samtidig rommer det over 
en fjerdedel av landets befolkning

Inndeling i fylker, distrikt, kommuner 

og ankerkommuner 

Rapporten tar for seg de fire fylkene Møre 

og Romsdal, Sogn og Fjordane, 

Hordaland og Rogaland, som samlet 

utgjør Vestlandsregionen. Fra 1. januar 

2020 vil Sogn og Fjordane og Hordaland 

fusjoneres som følge av regionsreformen 

og får det nye navnet Vestland. Det er 

derfor viktig å presisere at når denne 

rapporten benytter benevningen 

Vestlandet refereres det til alle de fire 

fylkene.

Rangert etter areal er Sogn og Fjordane 

det største fylket med 32 % av 

Vestlandets totale areal på 58 000 km2. 

Dernest følger Møre og Romsdal og 

Hordaland, som hver står for 26 % av det 

totale arealet. Rogaland står for kun 16 % 

av arealet.

Totalt er 121 av de totalt 422 kommunene 

i Norge lokalisert på Vestlandet. For å 

holde analysen på et hensiktsmessig nivå, 

bruker denne rapporten distriktene i 

regionen som utgangspunkt. Distriktene 

dekker til sammen hele Vestlandet og 

anses som et godt sammenligningsnivå 

selv om de ikke utgjør en offisiell inndeling 

av Norge. 

Mange kommuner på Vestlandet fungerer 

som viktige drivere for verdiskaping og 

regionsutvikling i de ulike distriktene. 

Basert på en kvalitativ vurdering, er 20 

kommuner vurdert til å være spesielt 

sentrale og benevnes her som 

ankerkommuner. Dette er ikke en 

uttømmende liste, men et utvalg gjort for å 

illustrere at enkelte sentrale kommuner er 

kritiske for å livnære mindre, nærliggende 

kommuner. 

Hovedvekten av de 20 ankerkommunene 

har sentralitetsnivå 3 og 4 i SSB’s nye 

sentralitetsindeks*, og regnes der som 

mellomstore kommuner.

Noen utvalgte karakteristikker

Vestlandet utgjør ca. 15 % av Norges 

totale areal og, som rapporten senere vil 

ta opp, er de 1,4 millioner Vestlendingene 

primært bosatt i nærhet til knutepunkt og 

sentrale ankerkommuner langs hele 

kysten. Disse er tett knyttet til de 

naturgitte ressursene som landsdelen er 

beriket med og som sentrale næringer 

bygger på. I denne sammenheng utgjør 

Ålesund, Bergen og Stavanger et 

kompetanse-triangel i landsdelen. 

Majoriteten av sysselsetting og 

verdiskaping i regionen finner sted i dette 

triangelet.

*SSB’s nye sentralitetsindeks for kommunene fra 2017 tar utgangspunkt i reisetid til arbeidssted og servicefunksjoner og hver kommune gis en verdi mellom 0 og 1000, hvor 1000 er mest sentral (Oslo) og 0 minst sentral. 

Mest sentrale kommuner tilhører nivå 1 (intervall: 930-1000) og minst sentrale nivå 6 (intervall 295-549). Nivå 3 og 4 er i intervallet 650-869.

Kilder: Offentlig tilgjengelig informasjon om kommuner og fylker i Norge: Kartverket, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD; 2018), SSB (2017)
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Illustrasjon av de fire Vestlandsfylkene 

med tilhørende distrikter og 

ankerkommuner. Utvalgte landemerker 

er også illustrert.

I appendiks finner du oversikt 

befolkningsstatistikk for hver av de 15 

distriktene.

Distrikter: Sunnmøre - Romsdal - Nordmøre

Ankerkommuner: Molde - Ålesund - Kristiansund -

Volda

Møre og Romsdal fylke

Distrikter: Sogn - Fjordane

Ankerkommuner: Flora - Sogndal - Førde - Stryn

Sogn og Fjordane fylke

Distrikter: Hardanger - Sunnhordland -

Midthordland - Bergen - Nordhordland - Voss

Ankerkommuner: Bergen - Stord - Odda – Voss - -

Øygarden - Lindås

Hordaland fylke

Distrikter: Jæren - Ryfylket - Haugalandet

Ankerkommuner: Eigersund - Sandnes - Stavanger -

Haugesund - Strand - Karmøy

Rogaland fylke

TrolltungaHardanger-

fjorden

Preikestolen

Geiranger-

fjorden

Sunnmørs-

alpene

Atlantic 

Road
Trollstigen

NærøyfjordenLoen

Bryggen

Kjeragbolten

UNESCO verdensarv
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Vestlandet er rikt på naturgitte ressurser som skaper konkurransefortrinn, 
men også et viktig nasjonalt og globalt ansvar

Vestlandets næringsvirksomhet er 

bygget på naturgitte fordeler

Rik tilgang på naturressurser og nærhet til 

havet danner grunnlaget for store deler av 

næringsvirksomheten på Vestlandet og 

stiller krav til bærekraftig forvaltning.

De vestlandske fjordene skaper grobunn 

for mye av næringsvirksomheten i 

regionen. I kombinasjon med 

fjellformasjonene, vassdragene, og olje-

og gassressursene, skaper den lang-

strakte kystlinjen et konkurransefortrinn 

innen de viktige basisnæringene marin, 

maritim, fornybar, olje og gass og reiseliv. 

I tråd med Regjeringens rapport om 

«Regionale utviklingstrekk 2018», er disse 

næringene definert som basisnæringer i 

denne rapporten.

Det vil si at de i stor utstrekning er knyttet 

til ressursbaserte næringer med en stor 

eksportbase. En kort oppsummering av 

Vestlandets posisjon i næringene er angitt 

til høyre.

Den rike tilgangen på naturressurser 

skaper også et ansvar som strekker seg 

utover regionens og nasjonens grenser. 

God forvaltning av naturressursene er 

viktig, både for å bidra til å nå viktige 

klimamål og for at en skal kunne nyte 

glede av de naturgitte fordelene på 

Vestlandet også i lang tid fremover. 

*I datagrunnlaget knyttet til den senere analysen av fornybar, olje og gass, marin og maritim regnes verdiskaping som summen av driftsresultat pluss lønnskostnader. 

I øvrige deler, inkludert for reiseliv, benyttes SSBs standard-definisjon av bruttoprodukt som mål på verdiskaping, som tilsvarer den økonomisk merverdi som er opptjent gjennom innenlandsk produksjonsaktivitet i en næring eller sektor, 

avledet og definert som produksjon minus produktinnsats. Kilder: KMD (2018), Bjøru, Flatval & Røtnes (2018), NHO (2018), Innovasjon Norge (2017). 

Kort beskrivelse av de fem basisnæringenes posisjon på Vestlandet

Fornybarnæringen har hatt en betydelig vekst i Norge, både absolutt og 

relativt til andre næringer. Næringen på Vestlandet har bidratt med en 

stadig større del av verdiskapingen* i bransjen i Norge de siste ti årene.

På tross av oljeprisfallet bidrar olje- og gassnæringen på Vestlandet 

fortsatt med over halvparten av den totale verdiskapingen innenfor 

bransjen nasjonalt.

Marin næring på Vestlandet har stått for 35 - 50% av marin verdiskaping 

nasjonalt siden 2003 og har i samme periode hatt en stabilt høyere vekst 

enn Norge forøvrig, hovedsakelig drevet av akvakultur.

Lav aktivitet og pressede priser som følge av oljebremsen har ført til en 

halvering av verdiskaping fra maritim sektor på Vestlandet fra 2015 -

2017. 

De norske fjordene har gjort Vestlandet til en ettertraktet turistdestinasjon 

med internasjonal anerkjennelse. Over 70% av alle cruisepassasjerer i 

Norge besøkte Vestlandet i 2017.

Fornybar energi

Olje og gass

Maritime produkter

Reiseliv

Marine ressurser
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Oppsummering av karakteristikker ved de 15 distriktene på Vestlandet 
rangert fra Nordmøre i nord til Dalane i sør

72,8%

72,8%

61,3%

Fylke Distrikt

Møre og 

Romsdal

Nordmøre

Romsdal

Sunnmøre

Sogn og 

Fjordane

Fjordane

Sogn

Hordaland

Nordhordland

Voss

Midthordland

Bergen

Hardanger

Haugalandet

Antall 

kommuner 

Sunnhordland

Ryfylket

Jæren

Dalane

Rogaland

Innbyggere 
Andel av 

befolkningen* 

Innbyggere / 

km2

Snitt-

alder

Menn | 

Kvinner

Andel privat 

ansatte

Andel 

arbeidsuføre

Andel syssel-

Satte 15-74 år

Andel med høyere 

utdanning

Netto innenlands 

innflytting 2017

Netto inn-

vandring 2017

11

8

17

14

12

9

1

8

1

7

7

6

8

8

4

61 805

60 584

144 996

72 637

37 397

46 901

14 611

99 280

280 203

22 738

59 853 

100 416

33 735

316 552

24 273

SUM / SNITT 121 1 375 98115

4,5%

4,4%

10,5%

5,3%

2,7%

3,4%

1,1%

7,2%

20,4%

1,7%

4,3%

7,3%

2,5%

23,0%

1,8%

6.7%

10,2

15,9

27,7

9,1

3,5

17,5

8,1

75,3

603

3,6

20,9

71,6

7,4

192,8

13,6

72,9

42,0

41,1

39,8

40,2

41,9

39,4

41,4

37,2

38,5

42,9

39,5

38,8

38,9

36,9

39,2

39,8

49,1%

49,3%

48,9%

48,9%

49,1%

48,9%

50,0%

49,1%

49,6%

49,3%

48,9%

49,0%

49,1%

49,3%

49,2%

49,2%

67,0%

64,6%

70,2%

65,5%

69,6%

65,2%

72,0%

68,4%

63,8%

69,3%

71,5%

68,7%

68,2%

7,3%

5,5%

5,2%

5,0%

5,1%

5,9%

4,9%

5,4%

5,0%

6,1%

5,6%

6,3%

5,7%

4,7%

7,1%

5,7%

63,9%

66,6%

67,9%

70,1%

68,5%

65,8%

70,4%

66,8%

66,8%

67,9%

66,1%

65,2%

68,9%

67,8%

66,7%

67,3%

21,8%

23,0%

26,0%

25,9%

27,2%

22,2%

28,9%

24,4%

41,5%

25,4%

24,2%

25,2%

23,8%

30,2%

20,2%

26,0%

-574

-126

-379

-526

-387

-24

-27

369

-820

-227

-347

-495

-437

-1087

-179

- 5 266

412

165

614

438

304

78

68

180

779

105

164

109

103

481

83

4 083

*på Vestlandet Indikerer høyt ytterpunkt Indikerer lavt ytterpunktKilder: SSB (tall per 2. kvartal 2018 med mindre annet er angitt)
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MØRE OG ROMSDAL 
FYLKESKOMMUNE

Nordmøre | Romsdal | Sunnmøre
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Distrikt Nordmøre
Kommuner i distriktet: 11

Kristiansund Eide Averøy Gjemnes Tingvoll Surnadal HalsaSunndal Rindal Smøla Aure

Nøkkelparametre demografi

Regionsenter |

Antall byer

Kristiansund | 1

av Vestlandets 

befolkning

4,5%

Innbyggere/

kvm

10,2

Snittalder

42,0

Menn | Kvinner

50,9% | 49,1%Innbyggere per 

2. kvartal 2018

61 805

Nøkkelparametre arbeidsstokk

Privat vs. 

offentlig ansatte

7,3%

Andel 

arbeidsuføre per 

2. kvartal 2018

63,9%

Andel 

sysselsatte 

15 - 74 

21,8%

Andel med 

høyere 

utdanning

- 574

Netto innenlands

innflytting 2017

412

Netto 

innvandring 2017

67,0% | 33,0%

Knekken i 

befolknings-

utviklingen skyldes 

at SSB ikke har 

rapportert om data 

for Kristiansund før 

2008.

Aldersfordelt befolkningsutvikling

Utvikling i distriktets gjennomsnittlige sysselsettingsgrad (%)

Framskrevet befolkningsutvikling Nordmøre 2000-2040

MØRE OG 

ROMSDAL |

Nordmøre

Sysselsettingsgrad i prosent for Nordmøre 2000-2017

MØRE OG ROMSDAL NORDMØRE 

Kilder: SSB

Trenden med 

betydelig reduksjon i 

sysselsettingsgrad 

fra 2007 i  Møre og 

Romsdal finner en 

også i Nordmøre, 

drevet av utviklingen 

innen maritim sektor.

Kilder: SSB, Melbye, Helseth, & Jacobsen (2018)
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Distrikt Romsdal
Kommuner i distriktet: 8 

Nøkkelparametre demografi

Regionsenter |

Antall byer

Molde | 2

av Vestlandets 

befolkning

4,4%

Innbyggere/

kvm

15,9

Snittalder

41,1

Menn | Kvinner

50,7% | 49,3%Innbyggere per 

2. kvartal 2018

60 584

Nøkkelparametre arbeidsstokk

Privat vs. 

offentlig ansatte

5,5%

Andel 

arbeidsuføre per 

2. kvartal 2018

66,6%

Andel 

sysselsatte 

15 - 74 

23,0%

Andel med 

høyere 

utdanning

- 126

Netto innenlands

innflytting 2017

165

Netto 

innvandring 2017

64,6% | 35,4%

Forventet økning i 

folketall primært 

drevet av vekst i 

antall eldre. 

Dette er i tråd med 

utviklingen for fylket 

og landsdelen som 

helhet.

Aldersfordelt befolkningsutvikling

Utvikling i distriktets gjennomsnittlige sysselsettingsgrad (%)

Framskrevet befolkningsutvikling Romsdal 2000-2040

MØRE OG 

ROMSDAL |

Romsdal

Sysselsettingsgrad i prosent for Romsdal 2000-2017

MØRE OG ROMSDAL ROMSDAL 

Kilder: SSB

Trenden med 

betydelig reduksjon i 

sysselsettingsgrad 

Møre og Romsdal 

finner en også i 

Romsdal. I 

motsetning til de 

fleste distriktene, har 

Romsdal også hatt 

en reduksjon i 2017.

Molde Vestnes Rauma Nesset Midsund Sandøy Aukra Fræna

Kilder: SSB, Melbye et al. (2018)
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Distrikt Sunnmøre
Kommuner i distriktet: 17 

Nøkkelparametre demografi

Regionsenter |

Antall byer

Ålesund | 3

av Vestlandets 

befolkning

10,5%

Innbyggere/

kvm

27,7

Snittalder

39,8

Menn | Kvinner

51,1% | 48,9%Innbyggere per 

2. kvartal 2018

144 996

Nøkkelparametre arbeidsstokk

Privat vs. 

offentlig ansatte

5,2%

Andel 

arbeidsuføre per 

2. kvartal 2018

67,9%

Andel 

sysselsatte 

15 - 74 

26,0%

Andel med 

høyere 

utdanning

- 379

Netto innenlands

innflytting 2017

614

Netto 

innvandring 2017

70,2% | 29,8%

Jevn økning i 

befolkningstall 

forventet også frem 

mot 2040. I likhet 

med landet for øvrig 

øker andelen eldre. 

Antall for de øvrige 

aldersgruppene 

forblir nær uendret. 

Aldersfordelt befolkningsutvikling

Utvikling i distriktets gjennomsnittlige sysselsettingsgrad (%)

Framskrevet befolkningsutvikling Sunnmøre 2000-2040

MØRE OG 

ROMSDAL |

Sunnmøre

Sysselsettingsgrad i prosent for Sunnmøre 2000-2017

MØRE OG ROMSDAL SUNNMØRE 

Kilder: SSB

Sunnmøre og fylket 

for øvrig har hatt 

negativ utvikling i 

sysselsettingsgrad 

siden finanskrisen 

inntraff i 2008. 

Nedgang i 

oljesektoren påvirker 

ytterligere.

Ålesund Vanylven Sande Herøy Ulstein Hareid Volda Ørsta Ørskog

Norddal Stranda Stordal Sykkylven Skodje Sula HaramGiske

Kilder: SSB, Melbye et al. (2018)
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SOGN OG FJORDANE 
FYLKESKOMMUNE

Fjordane | Sogn
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Distrikt Fjordane
Kommuner i distriktet: 14 (13 etter kommunesammenslåing i 2020) 

Nøkkelparametre demografi

Regionsenter |

Antall byer

Førde | 3

av Vestlandets 

befolkning

5,3%

Innbyggere/

kvm

9,1

Snittalder

40,2

Menn | Kvinner

51,1% | 48,9%Innbyggere per 

2. kvartal 2018

72 637

Nøkkelparametre arbeidsstokk

Privat vs. 

offentlig ansatte

5,0%

Andel 

arbeidsuføre per 

2. kvartal 2018

70,1%

Andel 

sysselsatte 

15 - 74 

25,9%

Andel med 

høyere 

utdanning

- 526

Netto innenlands

innflytting 2017

438

Netto 

innvandring 2017

65,5% | 34,5%

Noe negativ 

befolkningsutvikling 

de siste årene. 

Forventet lav vekst 

frem mot 2040, med 

betydelig økning i 

andelen eldre.

Aldersfordelt befolkningsutvikling

Utvikling i distriktets gjennomsnittlige sysselsettingsgrad (%)

Framskrevet befolkningsutvikling Fjordane 2000-2040

SOGN og 

FJORDANE |

Fjordane

Sysselsettingsgrad i prosent for Fjordane 2000-2017

SOGN OG FJORDANE FJORDANE 

Kilder: SSB

Fjordane har hatt 

negativ utvikling i 

sysselsettingsgrad 

siden finanskrisen 

inntraff i 2008. Hatt 

en liten økning inn 

mot 2017. 

Flora  | Vågsøy

Askvoll

Fjaler

Gaular Førde Bremanger

Jølster Naustdal Selje

Eid

Hornhindal

Gloppen

Stryn

Kilder: SSB
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Distrikt Sogn
Kommuner i distriktet: 12 

Nøkkelparametre demografi

Regionsenter |

Antall byer

- | 0

av Vestlandets 

befolkning

2,7%

Innbyggere/

kvm

3,5

Snittalder

41,9

Menn | Kvinner

50,9% | 49,1%Innbyggere per 

2. kvartal 2018

37 397

Nøkkelparametre arbeidsstokk

Privat vs. 

offentlig ansatte

5,1%

Andel 

arbeidsuføre per 

2. kvartal 2018

68,5%

Andel 

sysselsatte 

15 - 74 

27,2%

Andel med 

høyere 

utdanning

- 387

Netto innenlands

innflytting 2017

304

Netto 

innvandring 2017

61,3% | 38,7%

Noe negativ 

befolkningsutvikling 

de siste årene. 

Forventet lav vekst 

frem mot 2040. Stor 

økning i andelen 

eldre. 

Aldersfordelt befolkningsutvikling

Utvikling i distriktets gjennomsnittlige sysselsettingsgrad (%)

Framskrevet befolkningsutvikling Sogn 2000-2040

Sysselsettingsgrad i prosent for Sogn 2000-2017

SOGN OG FJORDANE SOGN 

Kilder: SSB

Sogn har hatt 

negativ utvikling i 

sysselsettingsgrad 

siden finanskrisen 

inntraff i 2008 I 

motsetning til de 

fleste distriktene, har 

Sogn også hatt en 

reduksjon i 2017.

SOGN og 

FJORDANE |

Sogn

Gulen

Solund

Hyllestad

Høyanger

Vik Leikanger Aurland

Balestrand Sogndal Lærdal

Årdal

Luster

Kilder: SSB

VESTLANDSMELDINGEN  S.121



APPENDIKS 

Hordaland fylkeskommune

HORDALAND

HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Nordhordland | Voss | Midthordland | Bergen | Hardanger | Sunnhordland

VESTLANDSMELDINGEN  S.122



APPENDIKS 

Distrikt Nordhordland
Kommuner i distriktet: 9 

Nøkkelparametre demografi

Regionsenter |

Antall byer

- | 0

av Vestlandets 

befolkning

3,4%

Innbyggere/

kvm

17,5

Snittalder

39,4

Menn | Kvinner

51,1% | 48,9%Innbyggere per 

2. kvartal 2018

46 901

Nøkkelparametre arbeidsstokk

Privat vs. 

offentlig ansatte

5,9%

Andel 

arbeidsuføre per 

2. kvartal 2018

65,8%

Andel 

sysselsatte 

15 - 74 

22,2%

Andel med 

høyere 

utdanning

- 24

Netto innenlands

innflytting 2017

78

Netto 

innvandring 2017

69,6% | 30,4%

Jevn økning i 

befolkningstall 

forventet også frem 

mot 2040. I likhet 

med landet for øvrig 

øker andelen eldre. 

Antall for de øvrige 

aldersgruppene 

forblir nær uendret. 

Aldersfordelt befolkningsutvikling

Utvikling i distriktets gjennomsnittlige sysselsettingsgrad (%)

Framskrevet befolkningsutvikling Nordhordland 2000-2040

HORDALAND |

Nordhordland

Sysselsettingsgrad i prosent for Nordhordland 2000-2017

HORDALAND NORDHORDLAND 

Kilder: SSB

Sunnmøre og fylket 

for øvrig har hatt 

negativ utvikling i 

sysselsettingsgrad 

siden finanskrisen 

inntraff i 2008. 

Nedgang i 

oljesektoren påvirker 

ytterligere.

Modalen Osterøy Meland Radøy Lindås Austrheim Fedje MasfjordenVaksdal

Kilder: SSB
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Distrikt Voss
Kommuner i distriktet: 1 

Nøkkelparametre demografi

Regionsenter |

Antall byer

- | 0

av Vestlandets 

befolkning

1,1%

Innbyggere/

kvm

8,1

Snittalder

41,4

Menn | Kvinner

50,0% | 50,0%Innbyggere per 

2. kvartal 2018

14 611

Nøkkelparametre arbeidsstokk

Privat vs. 

offentlig ansatte

4,9%

Andel 

arbeidsuføre per 

2. kvartal 2018

70,4%

Andel 

sysselsatte 

15 - 74 

28,9%

Andel med 

høyere 

utdanning

- 27

Netto innenlands

innflytting 2017

68

Netto 

innvandring 2017

65,2% | 34,8%

Liten endring i 

befolkningstall de 

siste årene. Frem mot 

2040 er det forventet 

noe økning. I likhet 

med landet for øvrig 

øker andelen eldre. 

Antall for de øvrige 

aldersgruppene forblir 

nær uendret.

Aldersfordelt befolkningsutvikling

Utvikling i distriktets gjennomsnittlige sysselsettingsgrad (%)

Framskrevet befolkningsutvikling Voss 2000-2040

Sysselsettingsgrad i prosent for Voss 2000-2017

HORDALAND VOSS 

Kilder: SSB

Sysselsettingsgraden 

på Voss har  blitt like 

påvirket av 

finanskrisen og 

oljeprisfallet som de 

øvrige distriktene, 

selv om vi kan se noe 

nedgang siden 

2007/2008.  

HORDALAND |

Voss

Voss

Kilder: SSB
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Distrikt Midthordland
Kommuner i distriktet: 8 

Nøkkelparametre demografi

Regionsenter |

Antall byer

- | 0

av Vestlandets 

befolkning

7,2%

Innbyggere/

kvm

75,3

Snittalder

37,2

Menn | Kvinner

50,9% | 49,1%Innbyggere per 

2. kvartal 2018

99 280

Nøkkelparametre arbeidsstokk

Privat vs. 

offentlig ansatte

5,4%

Andel 

arbeidsuføre per 

2. kvartal 2018

66,8%

Andel 

sysselsatte 

15 - 74 

24,4%

Andel med 

høyere 

utdanning

396

Netto innenlands

innflytting 2017

180

Netto 

innvandring 2017

72% | 28%

Distriktet har opplevd 

en sterk økning i 

befolkningen siste 

årene, og denne 

utviklingen vil ifølge 

prognosene fortsette 

frem mot 2040.

Aldersfordelt befolkningsutvikling

Utvikling i distriktets gjennomsnittlige sysselsettingsgrad (%)

Framskrevet befolkningsutvikling Midthordland 2000-2040

Sysselsettingsgrad i prosent for Midthordland 2000-2017

HORDALAND MIDTHORDLAND 

Kilder: SSB

Midthordland har 

hatt negativ utvikling 

i sysselsettingsgrad 

siden finanskrisen 

inntraff i 2008.

HORDALAND |

Midthordland

Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Øygarden

Kilder: SSB
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Distrikt Bergen
Kommuner i distriktet: 1 

Nøkkelparametre demografi

Regionsenter |

Antall byer

Bergen | 1

av Vestlandets 

befolkning

20,4%

Innbyggere/

kvm

603

Snittalder

38,5

Menn | Kvinner

50,4% | 49,6%Innbyggere per 

2. kvartal 2018

280 203

Nøkkelparametre arbeidsstokk

Privat vs. 

offentlig ansatte

5,0%

Andel 

arbeidsuføre per 

2. kvartal 2018

66,8%

Andel 

sysselsatte 

15 - 74 

41,5%

Andel med 

høyere 

utdanning

- 820

Netto innenlands

innflytting 2017

779

Netto 

innvandring 2017

68,4% | 31,6%

Jevn økning i 

befolkningstall 

forventet også frem 

mot 2040. I likhet 

med landet for øvrig 

øker andelen eldre. 

Antall for de øvrige 

aldersgruppene 

forblir nær uendret.

Aldersfordelt befolkningsutvikling

Utvikling i distriktets gjennomsnittlige sysselsettingsgrad (%)

Framskrevet befolkningsutvikling Bergen 2000-2040

Sysselsettingsgrad i prosent for Bergen 2000-2017

HORDALAND BERGEN 

Kilder: SSB

Bergen har hatt en 

negativ utvikling i 

sysselsettingsgrad 

siden finanskrisen 

inntraff i 2008. 

Nedgang i 

oljesektoren påvirker 

ytterligere.

HORDALAND |

Bergen

Bergen

Kilder: SSB
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Distrikt Hardanger
Kommuner i distriktet: 7 

Nøkkelparametre demografi

Regionsenter |

Antall byer

Odda | 1

av Vestlandets 

befolkning

1,7%

Innbyggere/

kvm

3,6

Snittalder

42,9

Menn | Kvinner

50,7% | 49,3%Innbyggere per 

2. kvartal 2018

22 738

Nøkkelparametre arbeidsstokk

Privat vs. 

offentlig ansatte

6,1%

Andel 

arbeidsuføre per 

2. kvartal 2018

67,9%

Andel 

sysselsatte 

15 - 74 

25,4%

Andel med 

høyere 

utdanning

- 227

Netto innenlands

innflytting 2017

105

Netto 

innvandring 2017

63,8% | 36,2%

Distriktet har opplevd 

negativ 

befolkningsvekst 

siste årene. 

Prognosene tilsier 

lite endring i årene 

fremover. Likevel vil 

andelen eldre øke 

betydelig.  

Aldersfordelt befolkningsutvikling

Utvikling i distriktets gjennomsnittlige sysselsettingsgrad (%)

Framskrevet befolkningsutvikling Hardanger 2000-2040

Sysselsettingsgrad i prosent for Hardanger 2000-2017

HORDALAND HARDANGER 

Kilder: SSB

Hardanger har hatt 

negativ utvikling i 

sysselsettingsgrad 

siden finanskrisen 

inntraff i 2008. Noe 

økning fra 2016 til 

2017. 

HORDALAND |

Hardanger

Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Kvam

Kilder: SSB
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Distrikt Sunnhordland
Kommuner i distriktet: 7 

Nøkkelparametre demografi

Regionsenter |

Antall byer

Stord | 1

av Vestlandets 

befolkning

4,3%

Innbyggere/

kvm

20,9

Snittalder

39,5

Menn | Kvinner

51,1% | 48,9%Innbyggere per 

2. kvartal 2018

59 853

Nøkkelparametre arbeidsstokk

Privat vs. 

offentlig ansatte

5,6%

Andel 

arbeidsuføre per 

2. kvartal 2018

66,1%

Andel 

sysselsatte 

15 - 74 

24,2%

Andel med 

høyere 

utdanning

- 347

Netto innenlands

innflytting 2017

164

Netto 

innvandring 2017

69,3% | 30,7%

Jevn økning i 

befolkningstall og 

relativt høy forventet 

økning frem mot 

2040.Særlig er det 

økning i den eldre 

delen av 

befolkningen som 

bidrar til vekst. 

Aldersfordelt befolkningsutvikling

Utvikling i distriktets gjennomsnittlige sysselsettingsgrad (%)

Framskrevet befolkningsutvikling Sunnhordland 2000-2040

Sysselsettingsgrad i prosent for Sunnhordland 2000-2017

HORDALAND SUNNHORDLAND 

Kilder: SSB

Sunnhordland har 

hatt negativ utvikling 

i sysselsettingsgrad 

siden finanskrisen 

inntraff i 2008.

HORDALAND |

Sunnhordland

Bømlo Etne Fitjar Kvinnherad Stord Sveio Tysnes

Kilder: SSB
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Rogaland

ROGALAND

ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Haugalandet | Ryfylket | Jæren | Dalane
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Distrikt Haugalandet
Kommuner i distriktet: 6 

Nøkkelparametre demografi

Regionsenter |

Antall byer

| 4

av Vestlandets 

befolkning

7,3%

Innbyggere/

kvm

71,6

Snittalder

38,8

Menn | Kvinner

51,0% | 49,0%Innbyggere per 

2. kvartal 2018

100 416

Nøkkelparametre arbeidsstokk

Privat vs. 

offentlig ansatte

6,3%

Andel 

arbeidsuføre per 

2. kvartal 2018

65,2%

Andel 

sysselsatte 

15 - 74 

25,2%

Andel med 

høyere 

utdanning

- 495

Netto innenlands

innflytting 2017

109

Netto 

innvandring 2017

71,5% | 28,5%

Jevn økning i 

befolkningstall 

forventet også frem 

mot 2040. I likhet 

med landet for øvrig 

øker andelen eldre. 

Antall for de øvrige 

aldersgruppene 

forblir nær uendret. 

Aldersfordelt befolkningsutvikling

Utvikling i distriktets gjennomsnittlige sysselsettingsgrad (%)

Framskrevet befolkningsutvikling Haugalandet 2000-2040

Sysselsettingsgrad i prosent for Haugalandet 2000-2017

ROGALAND HAUGALANDET 

Kilder: SSB

Haugalandet har hatt 

negativ utvikling i 

sysselsettingsgrad 

siden finanskrisen 

inntraff i 2008, og 

særlig nedgangen  i 

oljesektoren i 2014-

2016 gir utslag i 

distriktet. 

ROGALAND |

Haugalandet

Haugesund Bokn Tysvær Karmøy Utsira Vindafjord

Kilder: SSB
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Distrikt Ryfylket
Kommuner i distriktet: 8 

Nøkkelparametre demografi

Regionsenter |

Antall byer

Jørpeland | 2

av Vestlandets 

befolkning

2,5%

Innbyggere/

kvm

7,4

Snittalder

38,9

Menn | Kvinner

50,9% | 49,1%Innbyggere per 

2. kvartal 2018

33 735

Nøkkelparametre arbeidsstokk

Privat vs. 

offentlig ansatte

5,7%

Andel 

arbeidsuføre per 

2. kvartal 2018

68,9%

Andel 

sysselsatte 

15 - 74 

23,8%

Andel med 

høyere 

utdanning

- 437

Netto innenlands

innflytting 2017

103

Netto 

innvandring 2017

68,7% | 31,3%

Relativt god økning 

økning i befolkningstall 

i årene før 2015. 

Fremover er det  

forventet en jevn 

økning frem mot 2040. 

I likhet med landet for 

øvrig øker andelen 

eldre. Antall for de 

øvrige aldersgruppene 

forblir nær uendret.

Aldersfordelt befolkningsutvikling

Utvikling i distriktets gjennomsnittlige sysselsettingsgrad (%)

Framskrevet befolkningsutvikling Ryfylket 2000-2040

Sysselsettingsgrad i prosent for Ryfylket 2000-2017

ROGALAND RYFYLKET 

Kilder: SSB

Ryfylket har hatt 

negativ utvikling i 

sysselsettingsgrad 

siden finanskrisen 

inntraff i 2008, og 

særlig nedgangen  i 

oljesektoren i 2014-

2016 gir utslag i 

distriktet. 

ROGALAND |

Ryfylket

Forsand Strand Hjelmeland Suldal Sauda Finnøy KvitsøyRennesøy

Kilder: SSB
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Distrikt Jæren
Kommuner i distriktet: 8 

Nøkkelparametre demografi

Regionsenter |

Antall byer

Stavanger | 3

av Vestlandets 

befolkning

23,0%

Innbyggere/

kvm

192,8

Snittalder

36,9

Menn | Kvinner

50,7% | 49,3%Innbyggere per 

2. kvartal 2018

316 552

Nøkkelparametre arbeidsstokk

Privat vs. 

offentlig ansatte

4,7%

Andel 

arbeidsuføre per 

2. kvartal 2018

67,8%

Andel 

sysselsatte 

15 - 74 

30,2%

Andel med 

høyere 

utdanning

- 1087

Netto innenlands

innflytting 2017

481

Netto 

innvandring 2017

72,8% | 27,2%

Relativ høy økning i 

befolkningstall de 

siste årene og  

forventet økning 

også frem mot 2040. 

I likhet med landet 

for øvrig øker 

andelen eldre. Antall 

for de øvrige 

aldersgruppene 

forblir nær uendret. 

Aldersfordelt befolkningsutvikling

Utvikling i distriktets gjennomsnittlige sysselsettingsgrad (%)

Framskrevet befolkningsutvikling Jæren 2000-2040

Sysselsettingsgrad i prosent for Jæren 2000-2017

ROGALAND JÆREN 

Kilder: SSB

Jæren har hatt 

negativ utvikling i 

sysselsettingsgrad 

siden finanskrisen 

inntraff i 2008, og 

særlig nedgangen i 

oljesektoren i 2014-

2016 gir utslag i 

distriktet.

ROGALAND |

Jæren

Sandnes Stavanger Hå Klepp Time Gjesdal RandabergSola

Kilder: SSB

VESTLANDSMELDINGEN  S.132



APPENDIKS 

Distrikt Dalane
Kommuner i distriktet: 4 

Nøkkelparametre demografi

Regionsenter |

Antall byer

Egersund | 1

av Vestlandets 

befolkning

1,8%

Innbyggere/

kvm

13,6

Snittalder

39,2

Menn | Kvinner

50,8% | 49,2%Innbyggere per 

2. kvartal 2018

24 273

Nøkkelparametre arbeidsstokk

Privat vs. 

offentlig ansatte

7,1%

Andel 

arbeidsuføre per 

2. kvartal 2018

66,7%

Andel 

sysselsatte 

15 - 74 

20,2%

Andel med 

høyere 

utdanning

- 179

Netto innenlands

innflytting 2017

83

Netto 

innvandring 2017

72,8% | 27,2%

Liten endring i 

befolkningstall de siste 

årene. Frem mot 2040 

er det forventet en jevn 

økning. I likhet med 

landet for øvrig øker 

andelen eldre. Antall 

for de øvrige alders-

gruppene forblir nær 

uendret. 

Aldersfordelt befolkningsutvikling

Utvikling i distriktets gjennomsnittlige sysselsettingsgrad (%)

Framskrevet befolkningsutvikling Dalane 2000-2040

Sysselsettingsgrad i prosent for Dalane 2000-2017

ROGALAND DALANE 

Kilder: SSB

Dalane har hatt 

negativ utvikling i 

sysselsettingsgrad 

siden finanskrisen 

inntraff i 2008. 

Nedgang i olje-

sektoren påvirker 

ytterligere.

ROGALAND |

Dalane

Eigersund Sokndal Lund Bjerkreim

Kilder: SSB
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Denne rapporten er blitt utarbeidet utelukkende på generelt grunnlag og utgjør på ingen måte noen form for profesjonelle råd eller anbefalinger. Innholdet må ikke 

benyttes som beslutnings- eller handlingsgrunnlag uten at man innhenter spesialisert profesjonell rådgivning. Det gis ingen representasjon eller garantier (eksplisitt eller 

implisitt) for fullstendighet eller nøyaktighet av innholdet i denne rapporten. Vestlandskonferansen AS, PwC, SenseNet og Zynk, verken påtar seg eller aksepterer noen 

form for ansvar (også inkludert juridisk og økonomisk ansvar) for konsekvenser av beslutninger eller handlinger som blir gjort eller frastått basert på informasjon gitt i 

denne rapporten.


