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Vedlegg 1: Mandat 

 

Vedtatt av ordførerne i Indre og Midtre Namdal 15.12.2015 

 

1. Mål 
Kommunene skal gjennomføre en felles prosess med kunnskapsinnhenting mot en avklaring om å gå videre 

med konkrete utredninger om eventuelle flere alternativer for endret kommunestruktur. 

2. Hvem 
Kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos, Overhalla, Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Lierne, Grong, 

Flatanger og Osen, tilsammen 11 kommuner.   

3. Hva 
Fremskaffe grunnlaget og tilstrekkelig kunnskap for prosesser og beslutninger i kommunereformprosessen.  

Første del skal avklare om kommunene i neste fase skal starte arbeidet mot felles vedtak i kommunestyrene 

om sammenslåing.  

Dette innebærer: 

 Beskriv utfordringsbilde for kommunene enkeltvis og for regionen som helhet med utgangpunkt i:   

 - Utviklingstrekk  

- Befolkningsutvikling 

- Næringsutvikling 

- Arbeidsplasser 

- Pendling 

- Økonomisk utvikling  

 

 Kunnskapsinnhenting opp imot målene i kommunereformen og hvordan kommunene skal ivareta sine 

roller innenfor:  

1. Tjenesteyting 

2. Myndighetsutøvelse 

3. Samfunnsutvikling 

4. Demokratisk arena 

 

Målene i kommunereformen:  

- Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

- Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

- Bærekraftige og økonomiske robuste kommuner 

- Styrket lokaldemokrati 

 

Kriteriene i kommunereformen  

Tilstrekkelig kapasitet 

- Relevant kompetanse 

- Tilstrekkelig distanse 

- Effektiv tjenesteproduksjon 

- Økonomisk soliditet 

- Valgfrihet 

- Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 

- Høy politisk deltakelse 

- Lokal politisk styring 

- Lokal identitet 
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4. Hvordan 
Kunnskapsinnhentingen skal gjøres av daglig leder Indre Namdal regionråd og admirasjonssjef fra Midtre 

Namdal.  

5. Organisering-styringsgruppe 
Styringsgruppe: 

- 2 ordførere: Arnt Mickelsen og  Per Olav Tyldum (leder av styringsgruppa) 

- 2 rådmenn: Roar Leirset og  Gunnar Lien 

6. Økonomi 
Kr 200 000,- (skjønnsmidler fra Fylkesmannen tildelt tidligere)  

7. Fremdrift 
Hva  Frist 

Godkjenning av mandat 15.12.2014 

Konstituering av styringsgruppe 15.12.2014 

Disposisjon sendes kommunene  19.12.2014 

Kommunene gir tilbakemeldinger på disposisjon 5.01.2015 

Styringsgruppa godkjenner disposisjon og 

kunnskapsinnhentingen starter 

6.01.2015 

Status til styringsgruppen  20.01- .3.02.2015 

Styringsgruppa godkjenner rapporten 16.02.2015 

Ferdig sammenstilling presenteres ordførerne og 

rådmenn 

24.02.2015 

Kommunene behandler veien videre  
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Vedlegg 2: Framskrevet folkemengde pr kommune 

Framskrevet folkemengde, etter kommune/region, alder, tid og statistikkvariabel (MMM) 

 
Aldersgr 2014 2020 2030 2040 

  
Aldersgr 2014 2020 2030 2040 

Osen 0-5 år 49 51 60 56 
 

Lierne 0-5 år 62 71 71 67 

6-15 år 116 106 100 111 
 

6-15 år 194 135 128 123 

16-19 år 52 37 37 46 
 

16-19 år 63 82 52 52 

20-66 år 543 518 475 465 
 

20-66 år 785 702 636 580 

67-79 år 153 177 183 164 
 

67-79 år 188 238 246 223 

Over 80 84 70 111 120 
 

Over 80 93 96 138 164 

Sum 997 959 966 962 
 

Sum 1385 1324 1271 1209 

             Namsos 0-5 år 964 960 1013 966 
 

Raarvihke Røyrvik 0-5 år 29 26 24 24 

6-15 år 1768 1714 1784 1798 
 

6-15 år 61 61 47 44 

16-19 år 767 729 694 745 
 

16-19 år 25 23 19 22 

20-66 år 7665 7826 7981 7965 
 

20-66 år 279 248 231 210 

67-79 år 1280 1638 1830 2036 
 

67-79 år 71 90 89 87 

Over 80 639 619 925 1188 
 

Over 80 33 34 49 54 

Sum 13083 13486 14227 14698 
 

Sum 498 482 459 441 

             Namdalseid 0-5 år 102 106 99 97 
 

Namsskogan 0-5 år 52 48 50 48 

6-15 år 195 187 188 181 
 

6-15 år 112 92 83 93 

16-19 år 93 75 70 76 
 

16-19 år 47 44 36 39 

20-66 år 963 912 862 838 
 

20-66 år 492 487 445 393 

67-79 år 207 256 290 237 
 

67-79 år 155 155 153 171 

Over 80 116 112 135 193 
 

Over 80 64 75 94 108 

Sum 1676 1648 1644 1622 
 

Sum 922 901 861 852 

             Overhalla 0-5 år 308 315 346 367 
 

Grong 0-5 år 155 158 170 167 

6-15 år 486 525 596 631 
 

6-15 år 257 254 297 306 

16-19 år 196 210 231 255 
 

16-19 år 166 124 122 129 

20-66 år 2183 2269 2338 2503 
 

20-66 år 1408 1491 1505 1564 

67-79 år 384 457 552 536 
 

67-79 år 285 327 401 420 

Over 80 175 180 264 367 
 

Over 80 178 175 189 268 

Sum 3732 3956 4327 4659 
 

Sum 2449 2529 2684 2854 

             Fosnes 0-5 år 34 36 36 25 
 

Høylandet 0-5 år 89 78 90 94 

6-15 år 66 52 60 59 
 

6-15 år 187 176 140 160 

16-19 år 32 26 23 24 
 

16-19 år 52 72 60 61 

20-66 år 371 332 286 236 
 

20-66 år 692 642 628 619 

67-79 år 95 112 104 94 
 

67-79 år 165 194 190 168 

Over 80 44 50 57 72 
 

Over 80 72 86 114 128 

Sum 642 608 566 510 
 

Sum 1257 1248 1222 1230 

             Flatanger 0-5 år 48 70 81 68 
 

Indre Namdal 0-5 år 387 381 405 400 

6-15 år 133 98 132 140 
 

6-15 år 811 718 695 726 

16-19 år 69 57 38 58 
 

16-19 år 353 345 289 303 

20-66 år 647 658 585 552 
 

20-66 år 3656 3570 3445 3366 

67-79 år 163 176 201 178 
 

67-79 år 864 1004 1079 1069 

Over 80 60 64 99 130 
 

Over 80 440 466 584 722 

Sum 1120 1123 1136 1126 
 

Sum 6511 6484 6497 6586 

             Midtre Namdal 0-5 år 1505 1538 1635 1579 
 

IN/MN 0-5 år 1892 1919 2040 1979 

 
6-15 år 2764 2682 2860 2920 

 
6-15 år 3575 3400 3555 3646 

 
16-19 år 1209 1134 1093 1204 

 
16-19 år 1562 1479 1382 1507 

 
20-66 år 12372 12515 12527 12559 

 
20-66 år 16028 16085 15972 15925 

 
67-79 år 2282 2816 3160 3245 

 
67-79 år 3146 3820 4239 4314 

 
Over 80 1118 1095 1591 2070 

 
Over 80 1558 1561 2175 2792 

 
Sum 21250 21780 22866 23577 

 
Sum 27761 28264 29363 30163 
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Vedlegg 3: Sysselsetting i kommunene i prosent av sysselsettingen i kommunesektoren 

 

  2008 2010 2013 

1633 Osen       

Andel avtalte årsverk i kommuneadministrasjonen 18,8 17,1 14,2 

Andel avtalte årsverk i barnehager 14,0 15,0 13,1 

Andel avtalte årsverk i grunnskolen 24,4 25,2 26,0 

Andel avtalte årsverk i helse- og sosialtjenester 42,8 42,7 46,8 

Andel avtalte årsverk i tekniske tjenester 0,0 0,0 0,0 

Andel avtalte årsverk i kultur 0,0 0,0 0,0 

Andel avtalte årsverk annet 0,0 0,0 0,0 

1703 Namsos       

Andel avtalte årsverk i kommuneadministrasjonen 16,1 14,3 13,4 

Andel avtalte årsverk i barnehager 7,6 7,6 8,1 

Andel avtalte årsverk i grunnskolen 26,0 26,8 25,7 

Andel avtalte årsverk i helse- og sosialtjenester 42,6 42,9 44,5 

Andel avtalte årsverk i tekniske tjenester 2,3 2,7 2,5 

Andel avtalte årsverk i kultur 2,9 3,5 3,7 

Andel avtalte årsverk annet 2,5 2,3 2,1 

1725 Namdalseid       

Andel avtalte årsverk i kommuneadministrasjonen 20,4 19,2 17,0 

Andel avtalte årsverk i barnehager 9,2 9,9 11,3 

Andel avtalte årsverk i grunnskolen 19,3 17,7 16,8 

Andel avtalte årsverk i helse- og sosialtjenester 46,6 49,3 51,8 

Andel avtalte årsverk i tekniske tjenester 0,0 1,2 0,0 

Andel avtalte årsverk i kultur 2,8 1,7 2,0 

Andel avtalte årsverk annet 1,7 1,0 1,0 

1738 Lierne       

Andel avtalte årsverk i kommuneadministrasjonen 13,6 16,0 18,0 

Andel avtalte årsverk i barnehager 9,4 9,5 9,0 

Andel avtalte årsverk i grunnskolen 23,6 22,7 22,7 



6 
 

Andel avtalte årsverk i helse- og sosialtjenester 49,7 48,9 47,8 

Andel avtalte årsverk i tekniske tjenester 1,0 1,0 0,9 

Andel avtalte årsverk i kultur 1,7 1,0 0,6 

Andel avtalte årsverk annet 1,1 1,0 1,1 

1739 Raarvihke Røyrvik       

Andel avtalte årsverk i kommuneadministrasjonen 32,1 30,9 27,8 

Andel avtalte årsverk i barnehager 9,8 10,6 10,6 

Andel avtalte årsverk i grunnskolen 14,7 14,1 17,9 

Andel avtalte årsverk i helse- og sosialtjenester 40,6 41,8 40,4 

Andel avtalte årsverk i tekniske tjenester 0,0 0,0 0,0 

Andel avtalte årsverk i kultur 2,3 2,2 2,8 

Andel avtalte årsverk annet 0,3 0,4 0,4 

1740 Namsskogan       

Andel avtalte årsverk i kommuneadministrasjonen 27,6 24,1 21,5 

Andel avtalte årsverk i barnehager 10,0 11,1 13,9 

Andel avtalte årsverk i grunnskolen 19,3 20,3 18,4 

Andel avtalte årsverk i helse- og sosialtjenester 39,7 41,4 44,0 

Andel avtalte årsverk i tekniske tjenester 0,5 0,4 0,2 

Andel avtalte årsverk i kultur 1,2 1,3 1,3 

Andel avtalte årsverk annet 1,7 1,5 0,8 

1742 Grong       

Andel avtalte årsverk i kommuneadministrasjonen 13,6 20,8 23,4 

Andel avtalte årsverk i barnehager 13,3 11,2 10,5 

Andel avtalte årsverk i grunnskolen 24,9 24,4 21,2 

Andel avtalte årsverk i helse- og sosialtjenester 43,6 39,3 41,2 

Andel avtalte årsverk i tekniske tjenester 0,3 0,5 0,0 

Andel avtalte årsverk i kultur 2,0 1,7 1,7 

Andel avtalte årsverk annet 2,2 2,0 2,0 

1743 Høylandet       

Andel avtalte årsverk i kommuneadministrasjonen 20,3 17,7 17,8 

 16,8 17,4 15,6 
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Andel avtalte årsverk i barnehager 

Andel avtalte årsverk i grunnskolen 16,8 17,1 18,3 

Andel avtalte årsverk i helse- og sosialtjenester 43,6 45,5 45,3 

Andel avtalte årsverk i tekniske tjenester 0,7 0,6 1,4 

Andel avtalte årsverk i kultur 1,9 1,7 1,7 

Andel avtalte årsverk annet 0,0 0,0 0,0 

1744 Overhalla       

Andel avtalte årsverk i kommuneadministrasjonen 15,9 15,4 14,5 

Andel avtalte årsverk i barnehager 16,7 18,7 21,4 

Andel avtalte årsverk i grunnskolen 25,2 25,2 23,3 

Andel avtalte årsverk i helse- og sosialtjenester 38,5 37,3 38,2 

Andel avtalte årsverk i tekniske tjenester 1,4 1,2 1,1 

Andel avtalte årsverk i kultur 2,1 2,0 1,5 

Andel avtalte årsverk annet 0,2 0,1 0,1 

1748 Fosnes       

Andel avtalte årsverk i kommuneadministrasjonen 23,9 27,8 26,2 

Andel avtalte årsverk i barnehager 9,3 10,4 10,8 

Andel avtalte årsverk i grunnskolen 23,7 22,3 19,7 

Andel avtalte årsverk i helse- og sosialtjenester 35,3 35,8 40,2 

Andel avtalte årsverk i tekniske tjenester 0,5 0,7 1,2 

Andel avtalte årsverk i kultur 3,0 2,4 1,5 

Andel avtalte årsverk annet 4,4 0,4 0,3 

1749 Flatanger       

Andel avtalte årsverk i kommuneadministrasjonen 14,9 19,5 17,2 

Andel avtalte årsverk i barnehager 12,7 11,3 10,1 

Andel avtalte årsverk i grunnskolen 19,4 17,5 17,8 

Andel avtalte årsverk i helse- og sosialtjenester 44,3 46,8 47,2 

Andel avtalte årsverk i tekniske tjenester 1,0 1,9 0,3 

Andel avtalte årsverk i kultur 2,1 1,2 1,8 

Andel avtalte årsverk annet 5,6 1,8 5,4 
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Vedlegg 4 Fordeling av sysselsatte i den enkelte kommune 
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Vedlegg 5: MNS utvikling. Statistikk, trender og utviklingstrekk 
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1. Hva kjennetegner vår region i forhold til 

arbeidsmarked og næringsliv. 

 

Innledningsvis kan det sies at det er betydelige forskjeller i næringsstrukturen avhengig av om 

en velger å betrakte den enkelte kommune særskilt. Namsos som er regionsenteret i Namdalen 

har 2300 bedrifter som bidrar mest til verdiskapingen i Namdalen, mens Fosnes med sine 155 

bedrifter bidrar minst. I Namdalen er det totale antall foretak inkludert det offentlige og 

primærnæringene 9231. Av dette er 47 % av foretakene lokalisert i Midtre Namdal hvorav  

25 % i Namsos. Videre er 30 % av foretakene lokalisert i Indre Namdal, mens 23 % befinner 

seg i Ytre Namdal. 

Namsos er ledende i Trøndelag når det gjelder detaljhandelomsetning per innbygger, noe som 

skyldes flere større kjøpesentra og det faktum at bilbransjen over tid har vært og har en meget 

sterk posisjon med et omland fra Helgeland i Nord til Stjørdal i sør. 

I Namsos er det mange små virksomheter innen handel, bygg- og anlegg. Her finner vi også 

viktige offentlige virksomheter som Sykehuset Namsos, HiNT, Olav Duun videregående 

skole og Statskog. 

Av de større bedriftene finner vi bla. 1881, Huurre Norge, Nexans, Moelven Van Severen og 

Salsnes Filter AS som alle er viktige for bosetting og sysselsetting i regionen. En svakhet har 

vist seg å være at bedrifter med eksterne eiere har hatt en tendens til å fatte beslutninger om å 

legge ned virksomheten langt enklere enn de med lokale eiere. Her kan vises til Nortura, Tine  

og Terrina. Omsetningen til de 15 største bedriftene i Namsos ligger på 3 MRD. 

I Overhalla er det siden 2005 vokst fram en industriklynge som består av 30 medlemsbedrifter 

med 450 ansatte der de store bedriftene som Pharmaq, Overhalla-gruppen AS, Namdal 

Ressurs AS, GL-Bygg AS samt Namdal Kornsilo & Mølle bidrar til en samla omsetning for 

2013 på 1,6 MRD. I Ytre og Indre Namdal er det også mange små bedrifter innen de fleste 

bransjer, med unntak av bedrifter innen havbruksnæringene som Sinkaberg Hansen og Midt-

Norsk Havbruk samt noen få virksomheter innen IKT.  Det er få såkalte “motorer” i hele 

regionen med hensyn til kapitaltilførsel. 
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- 1.1 Arbeidsplassutviklingen 

 

Figur 1: Arbeidsplassutvikling 

Arbeidsplassutviklingen er en viktig indikator for regional utvikling. Som det framgår av 

tabellen ovenfor ser vi at Midtre Namdal har en vekst som er tett opp til Norges Vekst for 

gjeldende periode. 
 

- 1.2 Nærings NM 

 

Figur 2: NæringsNM 
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Grunnen til at det er bedrifter i Namsos som bidrar mest til at Midtre Namdal skårer så høyt i 

NæringsNM er de elementene som ligger til grunn for målingene. Det er spesielt innen 

lønnsomhet og vekst at antallet bedrifter bidrar til høy skåring på dette feltet for Namsos sin 

del. 

 

 

Figur 3: De tjue beste kommunene i NæringsNM. Figur 4: De ti beste regioner i NæringsNM. 

 

- 1.3 Nyetableringer 

 

Figur 5: SSB, nye foretak, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene i 2012  

Av nyetableringer ser vi at det er Namsos som bidrar til flest nyetablerte bedrifter i 2012 og 

dette er et bilde som over tid har vist seg å være stabilt.  
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- 1.4 Innovasjonsgrad 

 

 

Figur 6: Rangering for NT. 

Bedriftene har mye markedsinnovasjon i form av nye måter for produksjonsmetode eller 

systemer for prising. De bedriftene som hører til større foretak med virksomhet flere steder 

har på sin side oftere introdusert nye eller vesentlige forbedrede tjenester, støttefunksjoner, 

nytt design, bruk av nye markedskanaler og nye system for prising. Vi skårer lavest for 

produktinnovasjoner som er ny på verdensmarkedet. 

Næringslivet i Midtre-Namdal går for tiden bra ut fra de analyser som er foretatt og vår 

kjennskap til bedriftene. Men frafall av arbeidsplasser kan skje hvis større bedrifter får 

endrede rammebetingelser. ( Nesset Sjømat AS og Lierne bakeri AS er eksempler på det). 

Derfor er det viktig med en omstillingsberedskap. Næringslivet har mere å gå på sett i forhold 

til ambisjoner om produktutvikling og internasjonalisering. Midtre Namdal og Namsos som 

regionby er en viktig motor for næringsutvikling i Namdalen.  

 

 

2. Hvilken utvikling har vi sett over tid. Hvilke næringer 

vokser og hvilke blir mindre. 

 

- 2.1 Sysselsetting  
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De tre største næringene i Norge er i dag oljesektoren, maritim sektor og sjømat. Ingen andre 

næringer kan på noe vis vise til et nivå på verdiskapingen som nettopp disse. 

I Namdalen har bygg og anleggsektoren vokst over tid og vi kan se en tendens til at flere 

bedrifter har etablert et samarbeid i den hensikt å bli totalleverandør i tillegg til at de kan påta 

seg større leveranser enn om de står alene. 

Transportsektoren er sterk i Namdalen og spesielt i Midtre Namdal med bedrifter som NTS, J. 

Barlien Transport AS, Flasnes Transport, Kristensen Transport AS for å nevne noen. Disse 

frakter gods og virke til og fra Namdalen og sysselsetter 175 personer og representerer en 

omsetning på 250 MNOK. NTS begynner å få en flåte av brønnbåter og vil for 2015 investere 

for om lag 800 MNOK. 

En svakhet for bransjene industri og bygg og anlegg er at bedriftene i Nord-Trøndelag 

inkludert vår region skårer lavest i landet når det gjelder markedsorientering Damvad (2011). 

Med markedsorientering menes her kundeorientering, som er bedriftenes forståelse av 

kundene og deres behov. Videre bedriftenes evne til å samle inn informasjon gjennom 

kundeundersøkelser. I dette ligger også det å være oppmerksom på hva som kan skje på kort 

og lang sikt i forhold til endringer av kundenes behov. Konkurrentorientering, som er 

informasjon om nåværende og framtidige konkurrenter som bedriften må ha fokus på og 

forstå endringer i behov hos disse. Spredning, det vil si innsamlet informasjon om kunder og 

konkurrenter i egen bedrift. Respons, som er innsamlet informasjon i forhold til hvordan 

bedriften reagerer i alle avdelinger.    

Ellers er det en trend også i vår region at vi beveger oss over fra produksjon av varer til 

tjenesteproduksjon. Det vil si at det over tid ikke er lønnsomt å produsere produkter her i 

landet, men at det finnes betydelig ekspertise innen det vi kan benevne som 

kunnskapsnæringer. 

En annen viktig faktor som kjennetegner næringslivet i Midtre Namdal er næringsstrukturen 

som viser at om lag 90 % av bedriftene ligger i kategorien 0-4 ansatte. Dette har over tid vist 

seg å virke som en stabiliserende faktor ved at virkningen ved nedleggelse i en bedrift ikke gir 

så store konsekvenser med hensyn til bortfall av arbeidsplasser. 

De fleste bedriftene i regionen med unntak av noen få er såkalte levekårsbedrifter, dvs. de 

leverer sine varer og tjenester til et lokalt/regionalt marked. Her er det lav innovasjonshøyde 

som kan være en trussel på sikt. Mange bedrifter har ingen strategi om vekst og hvordan de 

kan innovere i sin forretningsmodell.  
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Figur 7: Utviklingen i antall arbeidsplasser. 

Som det framgår av tabellen under er industrinæringene den nest største næringen i Nord-

Trøndelag i 2005 med 7800 ansatte og en omsetning på 10 mrd. kroner, men sysselsettingen 

viser en nedadgående tendens. Industrien og handelen sysselsatte flest mennesker i Nord-

Trøndelag i 2012. Industrien sysselsatte 7 951 personer, mens handelen sysselsatte 7 805 

personer. Industrien har hatt en sterk nedgang, mens handelsbransjen har vært nesten stabil.  

Personlig tjenesteyting er den nest største bransjen, og den har vokst siden 2008. Bygg og 

anlegg og landbruk og fiske hadde over 4 600 arbeidsplasser i 2012. Nedgangen i landbruket 

og fisket har vært stor. Bransjen ble redusert med 856 arbeidsplasser mellom 2012 og 2008. 

Selv om utviklingen av industrien i Norge kan sies å ha en nedadgående tendens, er det 

allikevel store forskjeller med hensyn til hvilke markeder de leverer til. Slik todelingen i 

økonomien er, har bedrifter som leverer til olje og gass hatt en bedre utvikling enn andre 

bedrifter. Tabellen nedenfor angir utviklingen innen de ulike næringer i Nord-Trøndelag for 

tidsrommet 2000 – 2005 med hensyn til sysselsetting. 

 

Figur 8: Sysselsettingsutvikling 2000 – 2005. 

Kilde: Telemarksforskning. 
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- 2.2 Utvikling av basisnæringene 

 
Figur 9: Utviklingen av basisnæringene. 

Kilde: Telemarksforskning 2014 

Figuren viser utviklingen av basisnæringene Industri, Natur og Tekniske tjenester  i antall 

arbeidsplasser for Nord-Trøndelag. Industri er stabilt over hele tidsrommet, men nådde en 

topp i 2007 og har etter den tid vist en fallende tendens. For natur har det vært en nedgang i 

natur på 1151 arbeidsplasser. Tekniske tjenester har økt betydelig i perioden. 

Figuren nedenfor viser andelen arbeidsplasser i de ulike basisnæringene i kommunene i Nord-

Trøndelag. Vikna, Leka og Flatanger har mer en 30 prosent av arbeidsplassene i 

basisnæringene. I Leka kommune er de naturbaserte næringene dominerende. Leksvik og 

Verdal har store andeler arbeidsplasser i industrien. Røyrvik har en forholdsvis stor andel 

arbeidsplasser i de teknologiske tjenestene. Det samlede bildet av kommunene i Nord-

Trøndelag er at det er et fylke med forholdsvis store andeler arbeidsplasser i de naturbaserte 

næringene.  

 

I figur 10 er kommunene i Nord-Trøndelag rangert etter bransjejustert vekst i basisnæringene.  

Fosnes og Flatanger kommune har hatt en arbeidsplassvekst i basisnæringene som er 

henholdsvis 9,7 og 7,5 prosentpoeng over landsgjennomsnittet i samme periode. Begge 

kommunene har en negativ bransjeeffekt. Vi så i figuren over at kommunene har store deler 

av arbeidsplassene i de naturbaserte næringene, og dette er næringer som opplever generell 

arbeidsplassnedgang på landsbasis. Dette har bransjeeffekten (nest siste kolonne) justert for. 

Bransjeeffekten i basisnæringene er negativ både for Fosnes og Flatanger. Statistisk sett 

«skulle» de ha hatt arbeidsplassnedgang. Den bransjejusterte veksten er meget positiv, og 

viser at disse kommunene har skapt flere arbeidsplasser enn forventet. Både Fosnes og 

Flatanger rangerer blant de ti øverste kommunene i landet, med hensyn til bransjejustert vekst 

i basisnæringene. Om lag halvparten av kommunene i Nord-Trøndelag har en positiv 

bransjejustert vekst i basisnæringene.  
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Figur 10: Nivå på og rangering av basisnæringene i kommunene i Nord-Trøndelag i 2012 som andel av samlet 

sysselsetting. Antall arbeidsplasser i basisnæringene som andel av sysselsettingen. 

 

2.3 Dagligvarebransjen - forbrukertrender i 2015 

Hva så med forbrukerne i 2015? De er fortsatt «mette og har klær nok», med andre ord er det 

ingen grunn til å tro at markedet vil øke vesentlig. Snart bruker vi mindre enn 10 prosent av 

vår disponible inntekt på dagligvarer. Harry-handelen vil fortsette i året som kommer. Den 

høye momsen og de mange særavgiftene vi har i Norge gjør det er billig og interessant å dra 

til EU for å handle, selv med lav kronekurs. Ellers øker netthandelen langt mer enn den 

stasjonære handelen. Men det treffer ikke dagligvarebransjen i særlig grad. En viktigere trend 

er ellers alt som har med bio- eller øko-mat å gjøre. Naturlig kortreist mat er populært. For 

slike varer blir 2015 et stort år. 

 Her er tolv spådommer for dagligvarebransjen i Norge anno høsten 2014: 

 1. Konkurransetilsynet vil godkjenne Coops oppkjøp av ICA Norge AS. 

 2. Coop får en sjanse til igjen å bli større enn Rema 1000 målt i markedsandeler. 

 3. Coop får en styrket posisjon på Østlandsområdet. 

 4. Coop får en formidabel oppgave med å gjøre ICA/Rimi-butikkene lønnsomme. 

 5. En rekke butikker i Coop/ICA-systemet må legges ned. 

 6. Andre butikker i Coop/Ica-systemet må rustes opp. 

 7. En del ansatte i ICA vil miste jobben. 

 8. NorgesGruppen vil fortsette sin vekst, særlig når det gjelder KIWI og Meny. 

 9. Rema 1000 vil fortsette sin vekst og holde fast ved å ha lavest priser. 

 10. Forbrukerne vil få mange gode, prisgunstige tilbud fremover. 

 11. Vareutvalget i norske butikker vil fortsatt være meget godt, mens andelen EMV vil 

øke. 
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 12. Bransjens leverandører vil få noe tøffere forhandlingsforhold overfor de tre 

paraplykjeden. Men disse forhandler gjennom profilhus, distrikt og region slik at 

forskjellen ikke blir vesentlig. 

Norge er “utenforlandet” med en egen landbruks- og avgiftspolitikk som avviker fra det som 

er tilfellet i nabolandet Sverige og EU for øvrig. Det kan være en av årsakene til at ICA lyktes 

med å finne utenlandske interessenter til å kjøpe seg inn i det norske markedet. 

Referanse:  BI Business Review. 

- 2.4 Besøksnæringene 

 

Aktivitetsnæringene består av forskjellige bransjer innen underholdning, kultur, 

fritidsaktiviteter og sport, og inkluderer også bransjer som frisører og drosjer.  

 

I figur 11 ser vi den indekserte utviklingen i de ulike næringene på landsbasis siden 2000. 

Aktivitetsnæringene har hatt en kraftig vekst, med 35,4 prosent økning i antall arbeidsplasser 

siden 2000. Det siste året var det imidlertid en noe overraskende nedgang. 

Overnattingsnæringene har 5,1 prosent færre arbeidsplasser i 2012 enn i 2000. Antall 

overnattinger har økt, så det har nok skjedd en rasjonalisering i overnattingsnæringene på 

samme måte som i industrien. Servering og handel har økt omtrent i samme takt som resten 

av økonomien.  

  
Figur 11: Antall arbeidplasser besøksnæring 
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Figur 12: Utvikling antall arbeidsplasser besøksnæring 

- 2.5 Omsetning detaljhandel 

 
Figur 13: Omsetning detaljhandel 
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I figur 13 ser vi utviklingen i antall arbeidsplasser i de ulike besøksnæringene i Nord-

Trøndelag mellom 2000 og 2012. Handelsnæringen sysselsatte 6 721 personer i 2012. 

Dette er en sterk øking fra 2000. Det var en jevn og sterk vekst fram til 2007. Deretter har 

antall arbeidsplasser holdt seg stabilt.  

 

Aktivitetsnæringene hadde 1 171 arbeidsplasser i 2012. Dette er en oppgang fra 952 i 

2000. Serveringsbransjen har holdt seg stabil, med litt over 900 arbeidsplasser både i 2000 

og i 2012. Det har vært en svak vekst i overnattingsbransjen. Det var 640 arbeidsplasser i 

denne bransjen i 2012. Dette er en oppgang på 20 arbeidsplasser fra 2000.  I figur 15 ser 

vi den indekserte utviklingen i antall arbeidsplasser i besøksnæringene i Nord-Trøndelag. 

2000-nivået er indekset til å være lik 100. Skalaen er lik som i tilsvarende figur på forrige 

side. Aktivitetsnæringene vokste mest. Veksten var på 23 prosent. Handelsnæringene 

vokste med 19,8 prosent. Veksten er større enn veksten på landsbasis. Serveringsbransjen 

har hatt en nedgang på 2,5 prosent.  
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Figur 14: Antall arbeidsplasser besøksnæring              Figur 15: Indeksert utvikling arbeidsplasser 

 

Vi har sett utviklingen i besøksnæringene i Nord-Trøndelag på de forrige sidene. Der kom 

det fram at veksten i besøksnæringene i Nord-Trøndelag har vært på 16,4 prosent. På 

landsbasis har den vært på 14,6 prosent.  

 
 

 

Tabell 1: Besøksoverskudd utvikling 2000-2012 

 

Midtre Namdal har hatt både positive og negative verdier på besøksoverskuddet. I 2012 

var besøksoverskuddet positivt, og det har vært en positiv endring i besøksoverskuddet 

mellom 2000 og 2012. De øvrige regionene i Nord-Trøndelag rangerer lavt med hensyn til 

besøksoverskudd. Men de har alle hatt en positiv endring i besøksoverskuddet. I tabell 1 

ser vi på utviklingen i besøksoverskuddet fra ett år til et annet. Tabell 2: Årlig endring i 

besøksnæringenes sysselsettingsoverskudd.  
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Tabell 2: Besøksoverskudd 2001-2012 sysselsettingsoverskudd 

 

Kilde: Telemarksforskning regionanalyse NT – 2013 

 
Næringslivet i hele Namdalen opplevde en samlet omsetning på 260 millioner kroner i 

både direkte omsetning og andre- og høyere ordens ringvirkninger fra reiselivsrelatert 

forbruk i regionen. Denne omsetningen tilsvarer en verdiskaping på 104 millioner kroner. 

Figur 16 under viser omsetning og verdiskaping fra reiselivsrelatert forbruk fordelt på 

næringer.   
Vi ser at det er overnattingsbransjen som tilfører størst omsetning med 71 millioner kroner 

og en verdiskaping på 34 millioner kroner. Nest størst er bygg- og anleggsbedrifter som 

opplevde en omsetning på 44 millioner kroner i regionen, og en verdiskaping på 17 

millioner kroner. Bygg- og anleggsbransjen får altså en betydelig omsetning fra oppføring 

og vedlikehold av fritidsboliger. Varehandelsbedriftene tjener 30 millioner kroner på 

besøkendes forbruk, men siden mye av inntektene går til vare- og tjenestekjøp blir 

verdiskapingen relativt lav med 5 millioner kroner. Den direkte reiselivsrelaterte 

omsetningen bidrar til en omsetning på 50 millioner kroner. 

 



28 
 

 

Figur 16: Reiselivsrelatert omsetning. Kilde: Menon 2014. 

Reiselivsrelatert forbruk skaper 208 arbeidsplasser i hele Namdalen. Vi har beregnet at 

reiseliv sysselsetter 77 arbeidstakere innen «Overnatting», 35 arbeidstakere innen «Servering» 

og 27 arbeidstakere innen «Bygg og anlegg». Reiseliv sysselsetter 15 arbeidstakere innen 

«Varehandel», og 22 arbeidstakere hver innen «Transport» og «Opplevelser og annen privat 

tjenesteyting». Innen offentlig sektor skapes det 4 arbeidsplasser.  

Kilde: Ringvirkningsanalyse Namdalen – 2014 Menon 

 

- 2.6 Trender reiseliv - Innovasjon Norge tror på videre turistvekst 

i 2015.  

Reiselivsnæringen kan se tilbake på tidenes turistsommer og en vekst som har fortsatt ut året 

med en økning i antall kommersielle gjestedøgn på tre prosent i 2014. Nye tall viser at også 

det totale forbruket har økt med 1,5 milliarder kroner sommeren 2014 sammenlignet med 

2013. Totalt var forbruket på 27 milliarder kroner i sommersesongen 2014, viser Innovasjon 

Norges  

- Turistundersøkelsen 2014  

Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, ser lyst på fremtiden og tror den positive utviklingen vil 

fortsette i 2015. «Vi ser med glede tilbake på et etterlengtet godt reiselivsår i 2014 med en 

god utvikling både i norske og utenlandske gjestedøgn. Den svake kronekursen vil nok bidra 

til at vi ser en videre vekst i antall turistankomster i 2015. Vi anslår en økning på rundt fem 

prosent i antall utenlandske ferie og fritids gjestedøgn i 2015», sier reiselivsdirektør i 

Innovasjon Norge, Per-Arne Tuftin. Reiselivs-direktøren tror kronekursen vil stimulere til at 

flere nordmenn velger å feriere i eget land i 2015, samtidig som det vil øke den utenlandske 

kjøpekraften i Norge. Den svekkede oljeprisen derimot kan få negative konsekvenser for 
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forretningstrafikken, som også utgjør en betydelig del av de kommersielle overnattingene og 

det totale forbruket i Norge. Totalt var det 30,1 millioner kommersielle gjestedøgn i 2014, noe 

som er en økning på to prosent norske gjestedøgn og seks prosent utenlandske, sammenlignet 

med 2013. Det har vært en god økning fra mange av Norges satsingsmarkeder med unntak av 

Danmark og Russland som hadde en nedgang på henholdsvis 11 og 14 prosent. USA 

opplevde den største prosentvise veksten i 2014 på 32 prosent.  

I tillegg til at det var flere turister i Norge i fjor sommer var det også en betydelig økning i 

aktivitetsnivået til både norske og utenlandske turister viser Turistundersøkelsen 2014. De 

norske ferieturistene oppgir fortsatt hyppigst at de skal slappe av på ferien i Norge, men 

samtidig har det vært en markant økning i antall norske turister som oppgir at de skal oppleve 

naturen og gå på restaurant for å spise lokalmat og drikkevarer i 2014 sammenlignet med året 

før. «Dette er en svært positiv utvikling. Nå ser det ut til at nordmenn faktisk har blitt flinkere 

til å delta i aktiviteter og lokalkultur, også på ferie i eget land. Dette er svært positivt både i 

forhold til tilfredshet med ferien og det totale forbruket som blir lagt igjen i Norge», sier 

Tuftin. Nordmenn har lenge hatt en tradisjon for å bruke mye penger på utenlandsferien men 

vært mer gjerrige på ferien i eget land. Likevel er det norske forbruket avgjørende for norsk 

reiselivsnæring. I 2014 sto nordmenn for halvparten av det totale sommerforbruket som totalt 

var på 27 milliarder kroner. «Det norske gjennomsnittlige døgnforbruket har økt med over 

100 kroner per feriereisende i 2014. I tillegg til at flere nordmenn ferierer i eget land, har vi i 

2014 også hatt en positiv utvikling innenfor aktivitetsnivå og forbruk, dette er en positivt for 

norsk reiselivsnæring», sier Tuftin.  

Også de utenlandske turistene har et økt aktivitetsnivå sammenlignet med i fjor. I 2014 

planlegger flere av turistene aktiviteter i naturen sammenlignet med 2013. De utenlandske 

turistene vil også i økende grad oppleve fjellene, fjordene og gå på turer.  

Kilde: Innovasjon Norge 

- Omstrukturering av organiseringen av reiselivs Norge 

Målsetting om mer effektiv organisering av reiselivs Norge. Regjeringa har nå som mål å 

redusere antall destinasjonsselskap fra 400 til 50 på landsbasis. I 2014 ble det startet en 

nasjonal omstruktureringsprosess. Det nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med ny 

organisering av reiselivet for Trøndelag. For Namdalen er Visit Namdalen involvert samt 

Namsskogan Familiepark. Denne prosessen pågår fortsatt.  

Kilde: Regjeringens reiselivsstrategi og prosjekt Nasjonalt omstruktureringsutvalg. 



30 
 

 

Figur 17: Turistundersøkelse Norge 2013 

Kilde: Innovasjon Norge Turistundersøkelsen 2013 

 

- Handel 

Besøkendes forbruk innen varehandel er på 30 millioner kroner i hele Namdalen. Våre 

beregninger tyder på at registrerte besøkende til hele Namdal bruker 30 millioner kroner innen 

varehandel i hele Namdalen samlet, se figur 18 under.  

 

 

Figur 18: Reiselivsrelatert omsetning 

Hotellgjestene står samlet sett for et forbruk på 9 millioner kroner; nordmenn med ferie/fritid 

som formål bruker mest, mens utlendinger med ferie/fritid som formål bruker minst. 

Sistnevnte grupper er av et lite antall, mens forbruket per gjestedøgn på varehandel er relativt 
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høyt med 320 kroner. I regionbyen Namsos er det to store kjøpesentre som er viktige for den 

lokale handelsstanden; Namsos storsenter med 43 butikker og AMFI Namsos med 20 

butikker. Tilgang på et bredt utvalg butikker er viktig for å gjøre et område attraktivt for 

tilreisende. Etter samtaler med lokale reiselivsaktører11 vet vi også at det er mange 

gjennomreisende bilturister i regionen som ikke nødvendigvis har Namdalen som hovedmål 

for reisen. Da kan tilgang på et bredt utvalg butikker bidra til at Namsos blir et stopp på veien, 

noe som både genererer omsetning på kjøpesentrene men også bidrar til omsetning i 

serverings- og overnattingsbransjen.  

Kilde: Ringvirkningsanalyse Namdalen – 2014 Menon 

- 2.7 Offentlig sektor 

Offentlig sektor i vår region er preget av kommunale virksomheter.  Med unntak av sykehuset 

i Namsos finnes få statlige virksomheter. Statistikk fra årene 2008 til 2013 viser følgende 

utvikling: 

 

 

 

       Figur 19: Sysselsatte innen offentlige virksomheter (kilde SSB tabell 08536, SN 2007) 

Antall sysselsatte i offentlig sektor har vært tilnærmet stabilt i de minste kommunene i 

perioden og økende i de største. Det forventes at følgende forhold vil påvirke utviklingen 

innenfor arbeidsmarkedet i offentlig sektor (kilde: NAV-2013) 

- Undervisning: 

o Det vil ikke være flere barn i skolealder, men behovet for etterutdanning vil 

øke. 

o Full barnehagedekning vil øke behovet for førskolelærere. 
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o Høy gjennomsnittsalder blant dagens lærere. 

o Stort behov for realfagslærere. 

 

- Helse og omsorg: 

o Eldrebølgen fører til økt behov for tjenester.  For å opprettholde 2003-nivået 

på kommunale pleie- og omsorgstjenester vil arbeidskraftbehovet øke med 

over 100 % i 2050.  Om man antar at vi blir friskere i fremtiden, vil behovet 

bare øke med 70 %. 

o Inntektsnivået tilsier økte krav til helsetjenester. 

o Den teknologiske utviklingen vil gjøre det mulig å tilby flere tjenester. 

o I dag er det stort omfang av deltidsarbeid, og ved å øke stillingsprosenten får 

man flere årsverk. 

- 2.8 Marin sektor 

Marin sektor har vært preget at etterspørselsøkning internasjonalt, spesielt på laks.  

Investeringsviljen spesielt innen havbruksnæringen, har vært stor og etterspørselen etter areal 

er økende. Tradisjonelt fiske preges også av økt etterspørsel, men her er veksten størst 

innenfor havgående flåte og ikke så stor innen kystflåten. 

Når det gjelder havbruk så er det per i dag følgende antall konsesjoner og tillatelser i vår 

region: 

 

Tekst / 
Kommune  

Ant. konsesjoner / 
tillatelser matfisk laks-
/ørret  

Antall tillatelser for 
settefiskanlegg laks 
/ørret  

Ant. settefisk  
mill. stk.(tillatelse)  

Fosnes  5  1  2  

Flatanger  16  1  7.5  

Namsos  5  6  5.67  

Namdalseid  0  1  7.5  

Osen 4 1 7,5 

 

Tabell 3: Konsesjoner for laks / ørret (matfisk), settefisk og antall slakterier, er fordelt på kommunene i Nord-

Trøndelag, pr. 31.12.2013.   Kilde: F.dir 2014. 

Sammenlignet med andre regioner så er vår region relativt stor på settefisk.  God tilgang på 

godt vatn fra ferskvannskilder har gjort det mulig å bygge opp stor produksjon.   

Innenfor fiske og fangst viser tallene en nedgang i vår region i perioden 2008 til 2013: 
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Figur 20: Fangst i tonn alle arter, etter fartøyet sin heimstadskommune  (kilde SSB tabell 08867) 

 

Osen er klart på topp når det gjelder fangst i tonn.  Dette skyldes store effektive havgående 

fartøy. Antall sysselsatte innen sektoren viser en stabil utvikling i perioden 2008-2013.  

Flatanger er klart størst når det gjelder sysselsetting, men Osen og Namsos har også et 

betydelig antall sysselsatte i sektoren. 

 

 
 

Figur 21: Sysselsatte etter region, kjønn, næring (kilde SSB SN 2007 tabell 08536) 
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Det har vært en svak vekst i perioden, men økt effektivitet gir grunn til å anta at antall 

sysselsatte ikke følger omsetningsveksten proporsjonalt. Det forventes følgende utvikling 

innen sektoren (SINTEF-2014):  

  

  

Figur 22: Verdiskaping og produktive hav 2050 

Diagrammet viser at det forventes en voldsom vekst innenfor sektoren.  Størstedelen av 

veksten vil komme innenfor lakseoppdrett.  Veksten innen fiskeri er i hovedsak forventet å 

komme innen havfiskeflåten, og ikke i så stor grad i kystfiskeflåten.  Ellers er det verdt å 

merke seg veksten innen høsting og produksjon av tang og tare.   

 

 

Figur 23: Verdiskaping tang og tare 2050 
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Her ventes en omsetningsøkning fra 0,2 MRD NOK til 40 MRD NOK innen perioden.  Her 

ligger store muligheter også for vår region, men dette fordrer stor innsats innen akkvisisjon og 

investering i infrastruktur.  

 

 

Figur 24: Prognose for lakseoppdrett 2050 

Diagrammet viser at det forventes en vekst i lakseoppdrett fra 1,2 mill tonn i 2010 til 5 mill 

tonn i 2050 (SINTEF, presentasjon 24.09.14, marine muligheter). Det er forventet at noe av denne 

veksten vil komme i offshoreanlegg og landbaserte anlegg. Det vil si at forventet behov for 

nye areal i kystområdene ikke er proporsjonalt med veksten skissert her. 

-  

3. Hvordan avviker vår region fra resten av NT og 

resten av landet. 

 

Vår region avviker fra resten av fylket og landet på følgende områder: 

 Sammenlignet med de mest folkerike regioner så har vi en større andel offentlig 

arbeidsplasser.    

 Mindre risikovillig kapital enn vekstregioner 

 lavere tilgang på tilstrekkelig arbeidskraft innenfor enkelte bransjer 

 Få hjørnesteinsbedrifter 

 Synlig innen kultur spesielt innenfor musikkbransjen 

 Sterkt regionalt samarbeid innen offentlig sektor 

 Dårlig utbygd infrastruktur som bredbånd og mobildekning 

 Etablering av klyngemiljøer 
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Besøkende til Trøndelag fordelt på segment, utvikling 2013 - 2014 

 

Tabell 4: Hotellformål 

Besøkende til Trøndelag fordelt pr. type overnatting, utvikling 2013 - 2014 

  

Tabell 5: Marked etter type 

Besøkende til Trøndelag fordelt pr. nasjonalitet, sommer og utvikling 2013-2014. 

 

Tabell 6: Trøndelag juni- august 

Besøkende til Namdalen pr. august fordelt på nordmenn og utlendinger- utvikling 2013 - 2014 
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Tabell 7: Namdal januar - august 

Besøkende til Namdalen fordelt pr. type overnatting, utvikling 2013 - 2014 

 

 

Tabell 8: Samlet marked etter type 

Kilde: Statistikknett 
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4. Kommunevise forskjeller, ensidighet, robusthet, 

«patriotisk kapital» 

 

- 4.1 Sysselsetting  

 

Figur 25: Endringer i sysselsetting 2000 – 2013 Kilde: NTFK 

Som det framgår av tabellen er det store forskjeller når det gjelder endring av den totale 

sysselsettingen for perioden 2000 – 2013. Namsos kommer best ut med en økning på 15,5 %, 

mens Osen kommer dårligst ut med en negativ endring på 13 % for gjeldende periode. 

 

- 4.2 Sysselsetting etter arbeidssted  

- Namsos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26: Sysselsatte i Namsos 2013 etter arbeidssted. 
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Figuren viser at helse og sosialtjenester samt undervisning og varehandel sysselsetter flest 

personer. Sykehuset Namsos er den klart største arbeidsplassen i regionbyen. Varehandel 

sysselsetter 1196 personer, som er en konsekvens av at regionbyen framstår som en 

handelsby. Til sammen utgjør disse næringene 56 % av alle sysselsatte i kommunen. Vi ser 

over tid at det har skjedd en økning i sysselsettingen i 9 av bransjene, mens det er svak 

nedgang innen primærnæringene, varehandel og transport- lager. 

- Namdalseid 

 

Figur 27: Sysselsatte i Namdalseid 2013 etter arbeidssted. 

I Namdalseid er det helse- og sosialtjenester som sysselsetter flest med 167 personer, deretter 

finner vi primærnæringene med 143 personer. Til sammen utgjør disse næringene om lag  

50 % av de sysselsatte. Her har det skjedd en økning i sysselsettingen innen transport og 

helse, mens det innen primærnæringene, industri samt bygg og anlegg har skjedd en nedgang. 

- Overhalla 

 

Figur 28: Sysselsatte i Overhalla 2013 etter arbeidssted. 

I Overhalla er det helse- og sosialtjenester som sysselsetter flest personer, mens 

primærnæringene og industri kommer på andre og tredjeplass. Bygg og anlegg samt industri 

utgjør 27 % av de sysselsatte. Utviklingen her viser at primærnæringene, bygg og anlegg samt 

overnatting servering går tilbake i forhold til sysselsetting i perioden. 
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- Fosnes 

 

Figur 29: Sysselsatte i Fosnes 2013 etter arbeidssted. 

I Fosnes er det primærnæringene som sysselsetter flest personer med totalt 72 personer, mens 

helse- og sosial kommer på andreplass med 64 personer. Her ser vi at industrien og det 

offentlige sysselsetter 48 personer. Utviklingen viser at det er innenfor primærnæringene, 

helse og offentlig administrasjon at det har skjedd en økning i sysselsettingen. Bygg og 

anleggsnæringen viser en klar nedgang. 

- Flatanger 

 

Figur 30: Sysselsatte i Flatanger 2013 etter arbeidssted. 

Flatanger er også en primærnæringskommune med 120 personer sysselsatt innen disse 

næringene, helse- og sosial kommer på andreplass med 96 personer sysselsatt her. Ellers er 

det sysselsatt 100 personer innen industri og transport. Trenden her er at primærnæringene, 

bygg og anlegg samt transport kan vise til en økning, mens varehandel, overnatting og helse 

går noe tilbake. 
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- Osen 

 

Figur 31: Sysselsatte i Osen 2013 etter arbeidssted. 

Osen kommune er også en primærnæringskommune og her sysselsetter helse- og sosial 88 

personer, mens primærnæringene sysselsetter 78 personer. Til sammen utgjør helse- og sosial, 

jord- og skogbruk og undervisning 56 % av de sysselsatte. Her finner vi ingen markante 

endringer, men det har skjedd en reduksjon i sysselsatte innen helse, bergverk, 

primærnæringene forretningsmessig tjenesteyting og offentlig administrasjon. Det er en 

økning innen undervisning og industri (Kilde: SSB) 

- 4.3 Besøksnæringene 

Innherred har hatt en sterk gjennomsnittlig vekst i besøksoverskuddet, og rangerer som 

nummer 11 av de 83 regionene i landet. Midtre Namdal og Stjørdalsregionene er begge godt 

rangert over medianregionen med hensyn til endring i besøksoverskuddet. Indre Namdal og 

Kystgruppen har i snitt hatt en nøytral endring i besøksoverskuddet. Den samlede impulsen er 

derimot positiv for begge regionene. Kilde: Telemarksforskning regionanalyse NT – 2013 

Figur 32 viser besøksoverskuddet i de ulike underkategoriene av besøksnæringene i alle 

kommunene i Nord-Trøndelag i 2012. Namsos og Steinkjer er kommunene i Nord-Trøndelag 

med best besøksoverskudd. Arbeidsplassveksten i besøksnæringene har vært bedre enn 

befolkningsutviklingen skulle tilsi. Både Namsos og Steinkjer har spesielt høyt overskudd i 

handelsnæringene. Siden mange kommuner har besøksunderskudd i handelsnæringene, kan 

det være at Namsos og Steinkjer har utviklet seg til handelssentra, og at innbyggerne i de 

øvrige kommunene i Nord-Trøndelag reiser dit for å handle.  Stjørdal har positive, men lave 

verdier av besøksoverskuddet i alle undergruppene av besøksnæringene.  

Namsskogan skiller seg ut ved å ha et stort overskudd i både overnattingsbransjen og i 

aktivitetsbransjen. De fleste kommunene har hatt svakere arbeidsplassvekst i 

besøksnæringene enn befolkningsutviklingen skulle tilsi. Kilde: Telemarksforskning regionanalyse 

NT – 2013 
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Tabell 9 viser vekstimpulsene i besøksnæringene i kommunene i Nord-Trøndelag for den siste 

tiårsperioden. Vekstimpulsene dekomponeres i befolkningseffekt og endring i 

besøksoverskudd. Namsskogan har over den siste tiårsperioden hatt en positiv utvikling i 

besøksoverskuddet. Besøksoverskuddet har økt kraftig fra 2003 til 2012. Til tross for negativ 

befolkningseffekt, har vekstimpulsene fra besøksnæringene vært positive. Bare åtte 

kommuner i landet har hatt en større positiv endring i besøksoverskuddet.  

Vikna har hatt en negativ endring i besøksoverskuddet. Befolkningseffekten er svakt negativ, 

men endringen i besøksoverskuddet har bidratt mest til nedgangen.  

 

 

Figur 32: Overskudd og rangering av de ulike besøksnæringene  

Kilde: Telemarksforskning regionanalyse NT – 2013 

 

Besøksattraktivitet i kommunene i Nord-Trøndelag.  
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Tabell 9:  Samlet vekstimpuls i besøksnæringen 

Kilde: Telemarksforskning regionanalyse NT – 2013 

Detaljhandel på over hundretusen kroner per innbygger: Namsos med en detaljhandel på 

106 103 kr pr innbygger har høyest omsetning i Nord-Trøndelag. Med en økning på 22 471 kr 

eller 29,4 % fra 2008 hadde Namsos også den høyeste veksten i detaljhandelen Nord-

Trøndelag. Namdalseid er den kommunen i Nord-Trøndelag med lavest detaljhandel med en 

omsetning på 15 360 kr pr innbygger i 2013. Meråker med en nedgang på -1,9 % eller 618 kr 

pr innbygger hadde den største nedgangen i detaljhandel i Nord-Trøndelag.  

 

Figur 33: Omsetning pr innbygger 
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Tabell 10: Trøndelag tall næring 2014    Kilde NTFK - 2014 

 

Tabell 11: Besøksnæringer i Trøndelag - sysselsetting 

Besøksnæringen i Trøndelag sysselsetter over 29000 personer. 

2008 2013

Vekst 2008-

2013

Vekst 2008-

2013 prosent 2008 2013

Vekst 2008-

2013

Vekst 2008-

2013 prosent

Trondheim 87 827           91 971           4 144                4,7 % Steinkjer 76 408           98 879           22 471               29,4 %

Hemne 58 426           71 085           12 659              21,7 % Namsos 98 617           106 103         7 486                  7,6 %

Snillfjord 13 463           7 348              -6 115              -45,4 % Meråker 32 084           31 466           -618                   -1,9 %

Hitra 74 503           86 130           11 627              15,6 % Stjørdal 78 280           88 362           10 082               12,9 %

Frøya 57 427           62 302           4 875                8,5 % Frosta 49 918           49 854           -64                      -0,1 %

Ørland 83 474           87 042           3 568                4,3 % Leksvik 36 817           37 290           473                     1,3 %

Agdenes 31 755           39 509           7 754                24,4 % Levanger 62 504           74 866           12 362               19,8 %

Rissa 49 604           58 007           8 403                16,9 % Verdal 62 569           67 248           4 679                  7,5 %

Bjugn 42 653           55 664           13 011              30,5 % Mosvik  (-2011) 18 584           -                      N/a N/a

Åfjord 67 224           82 495           15 271              22,7 % Verran 16 349           17 088           739                     4,5 %

Roan 27 485           32 653           5 168                18,8 % Namdalseid 14 847           15 360           513                     3,5 %

Osen 27 717           27 850           133                   0,5 % Inderøy (-2011) 21 950           -                      N/a N/a

Oppdal 94 448           104 269         9 821                10,4 % Snåsa 31 494           30 180           -1 314                -4,2 %

Rennebu 31 140           38 726           7 586                24,4 % Lierne 28 289           28 288           -1                        0,0 %

Meldal 38 250           39 982           1 732                4,5 % Røyrvik 23 553           23 380           -173                   -0,7 %

Orkdal 96 259           98 953           2 694                2,8 % Namsskogan 36 885           41 169           4 284                  11,6 %

Røros 81 771           106 331         24 560              30,0 % Grong 54 247           57 809           3 562                  6,6 %

Holtålen 31 473           33 743           2 270                7,2 % Høylandet 21 568           22 120           552                     2,6 %

Midtre Gauldal 45 900           52 934           7 034                15,3 % Overhalla 40 473           42 772           2 299                  5,7 %

Melhus 38 431           44 906           6 475                16,8 % Fosnes 17 674           20 178           2 504                  14,2 %

Skaun 20 954           26 202           5 248                25,0 % Flatanger 43 181           40 893           -2 288                -5,3 %

Klæbu 25 816           18 418           -7 398              -28,7 % Vikna 72 540           81 640           9 100                  12,5 %

Malvik 27 591           36 582           8 991                32,6 % Nærøy 52 018           58 374           6 356                  12,2 %

Selbu 41 168           46 688           5 520                13,4 % Leka 36 185           40 483           4 298                  11,9 %

Tydal 30 467           36 148           5 681                18,6 % Inderøy -                      23 079           N/a N/a

Sør-Trøndelag* 82 177           88 151           5 975                7,3 % Nord-Trøndelag* 73 011           83 521           10 510               14,4 %

Trøndelag* 79 300           86 731           7 430                9,4 % Hele landet 69 540           75 678           6 138                  8,8 %

Omsetning per innbygger i detaljhandel (kr), 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Handel 10 270           10 250           10 615           10 846           11 210           11 303           11 582              11 786           11 969           12 543             12 802             12 528             12 722             12 677             2 062 19,4 %

Overnatting og Servering 4 799              4 966              5 061              4 944              4 867              4 964              5 332                 5 446              5 539             5 353               5 441               5 672               5 723               5 894               833 16,5 %

Aktivitet 2 083              2 251              2 262              2 347              2 438              2 392              2 640                 2 547              2 611             2 835               2 816               2 915               2 947               2 991               729 32,2 %

Besøksnæringer total 17 152           17 467           17 938           18 137           18 515           18 659           19 554              19 779           20 119           20 731             21 059             21 115             21 392             21 562             3 624 20,2 %

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Handel 4 323              4 322              4 487              4 581              4 666              4 704              4 818                 5 132              5 571             5 580               5 578               5 610               5 515               5 546               1 059 23,6 %

Overnatting og Servering 1 647              1 669              1 730              1 590              1 601              1 587              1 616                 1 752              1 656             1 684               1 672               1 748               1 765               1 769               39 2,3 %

Aktivitet 438                 447                 431                 494                 560                 550                 573                    619                 682                691                   718                   729                   747                   793                   362 84,0 %

Besøksnæringer total 6 408              6 438              6 648              6 665              6 827              6 841              7 007                 7 503              7 909             7 955               7 968               8 087               8 027               8 108               1 460 22,0 %

2 000              2 001              2 002              2 003              2 004              2 005              2 006                 2 007              2 008              2 009                2 010                2 011                2 012                2 013                

Endring 

2002-2013

Endring 2002-

2013 (prosent)

Sør-Trøndelag 899 073         907 845         905 991         904 607         982 717         1 024 705      1 030 718         1 070 689      1 056 655      1 099 702        1 115 152        1 184 108        1 305 920        1 305 382        399 391        44,1 %

Trondheim n/a n/a 566 267         575 915         656 496         700 519         708 362            735 176         741 744         798 118           814 855           869 170           972 766           999 722           433 455        76,5 %

Nord-Trøndelag 261 467         271 326         233 213         225 848         241 143         255 949         286 882            333 914         299 431         296 227           305 334           330 301           348 872           339 634           106 421        45,6 %

Trøndelag 1 160 540      1 179 171      1 139 204      1 130 455      1 223 860      1 280 654      1 317 600         1 404 603      1 356 086      1 395 929        1 420 486        1 514 409        1 654 792        1 645 016        484 476        42,5 %

Sør-Trøndelag uten Trondheim n/a n/a 339 724         328 692         326 221         324 186         322 356            335 513         314 911        301 584           300 297           314 938           333 154           305 660           -34 064 -10,0 %

Antall overnattinger Hotell

Nord-Trøndelag Endring 

2002-2013

Endring 2002-

2013 (prosent)

Endring 

2002-2013

Endring 2002-

2013 (prosent)

Besøksnæringer etter antall sysselsatte

Sør-Trøndelag
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Figur 34:  Sysselsetting i besøksnæringer - indeksert 

Besøksnæringene har i perioden 2000-2013 vokst med 20,2 % for Sør-Trøndelag og 22,0 % i 

Nord-Trøndelag. For begge fylkene er det aktivitetsnæringene som har vokst sterkest med en 

vekst på 84 % i Nord-Trøndelag og 32,2 % i Sør-Trøndelag.  Dette er imidlertid en liten 

næring i forhold til de andre besøksnæringene og hadde 3 784 sysselsatte i Trøndelag i 2013. I 

2013 var det 1,6 millioner overnattinger på hoteller i Trøndelag en økning på 41,7 % fra 2002. 

Nesten 1 millioner av disse overnattingene skjedde i Trondheim.  Hotellnæringen i 

Trondheim har hatt en økning i overnattinger på 76,5 % siden 2002. Sør-Trøndelag utenfor 

Trondheim har dermed hatt en nedgang mellom 2002 og 2013 på 10 % eller 34 tusen 

overnattinger. Hotellnæringen i Trøndelag har vokst rakere enn resten av landet som har hatt 

en økning på 22,1 % fra  2002 til 2013 på.  Kilde: Innovasjon Norge Turistrapport 2014 

 


