Regionale nøkkeltall

En rapport fra REDINN og Innlandstatistikk

INNLEDNING
Regionale nøkkeltall er et samarbeid mellom innlandstatistikk og
prosjektet REDINN.
Innlandstatistikk er samarbeidsprosjekt mellom Innlandet
fylkeskommune, NAV, Høgskolen Innlandet, NHO, NTNU,
SpareBank1
Østlandet,
Statsforvalteren
Innlandet
og
Østlandsforskning. På innlandet.no finner man tall, trender og
kunnskap om Innlandet.
REDINN er et 4-årig forskningsprosjekt som ser på regional utvikling
utenfor storbyregioner basert på erkjennelsen av at innovasjon og
entreprenørskap er avgjørende for økonomisk vekst og utvikling.
Først og fremst vil prosjektet søke å bidra med svar på Innlandets
store utfordringer knyttet til næringsutvikling og fornying.
Rapporten er delt opp i 11 hovedtema: verdiskaping, sysselsetting,
arbeidsmarked, befolkning, folkehelse, innovasjon , forskning &
utvikling, støttefunksjoner i næringslivet, infrastruktur og utdanning.

•Store regionale forskjeller. Svak vekst totalt, men
veksten er i stor grad lokalisert til Mjøsregionen, og
spesielt Hamar. Kongsvinger ser ut til å være i ferd
med å snu en negativ trend.
•Skårer dårlig på indikatorer som utdanning og
aldrende befolkning.
•Levekårsundersøkelsen viser at folk stort sett mener
at dette er et godt sted å bo.
•Lavt nivå på FoU, men et FoU-intensivt næringsliv.
•Innovasjonsprofilen i Innlandet ligner i hovedtrekk
resten av landet, men det er noen særtrekk

SAMMENDRAG

VERDISKAPING
Verdiskaping i Innlandet utgjør 6 % av den totale
verdiskapingen i Fastlands-Norge.
Totalt var det 168 021 antall sysselsatt i Innlandet.
Helse- og sosialtjenester er den største næringen i
Innlandet med tanke på verdiskaping. En fjerdedel
av alle som er i arbeid i Innlandet, jobber innenfor
disse næringene.
Om lag 8 % av det totale antallet bedrifter i Norge
holder til i Innlandet. Ved inngangen til 2021 var det
registrert rundt 47 000 bedrifter her. Dette er en
økning på cirka 1,6 % fra året før.

Befolkning Innlandet 2019 –
386 951
Bruttoprodukt per innbygger:
390 326 kr

Befolkning hele landet 2019
– 5 328 212
Bruttoprodukt per innbygger:
593 978 kr
Totalt for næringer:
151 037 mill. kr.

Kilde:
https://www.ssb.no/st
atbank/table/11713/ta
bleViewLayout1/

Kilde:
Innlandsstatistikk.no

SYSSELSETTING
De største næringene målt i antall bedrifter er
jordbruk, skogbruk og fiske. Deretter kommer
bygge- og anleggsvirksomhet, varehandel og
reparasjon av kjøretøy.
68 % av alle bedriftene i Innlandet er små foretak
uten ansatte. Mindre enn 1 % er store bedrifter med
mer enn 100 ansatte. De fleste store bedriftene er
lokalisert i Hamar, Gjøvik, Lillehammer og
Ringsaker kommuner.
Figuren på neste side viser antall ansatte i
Innlandet etter næring.

ARBEIDSMARKED
I Innlandet er det flest ansatte innen helse- og sosialtjenester, og dette er en
av de få næringene som har hatt en positiv utvikling i sysselsettingen fra
2019 til 2020. Mer enn halvparten av jobbene i Innlandet er i privat sektor.
Antall ansatte i Innlandet ved utgangen av 2020 var drøyt 168 000. Av disse
jobbet omtrent en fjerdedel innen helse- og sosialtjenester.
Fra 2019 til 2020 gikk antall sysselsatte i Innlandet ned med 2,4 %, mens for
landet som helhet var nedgangen på 1,1 %.

Det er store forskjeller i utviklingen av sysselsettingen i de ulike næringene i
de siste to årene i Innlandet. De fleste næringene har hatt en nedgang. Det
er bare innen helse- og sosialtjenester, bygge- og anleggsvirksomhet og
eiendomsdrift at det har vært en positiv utvikling i antall ansatte fra 2019 til
2020.

ARBEIDSMARKED
I overnattings- og serveringsbransjen utgjør aldersgruppen
15–24 år den største gruppen ansatte. Innen varehandel er det
jevnere fordelt mellom alle aldersgruppene.
Andelen sysselsatte for kvinner og menn i Innlandet per
utgangen av 2020 var 47,9 % for kvinner og 52,1 % for menn.
Andelen kvinner er størst innen helse- og sosialtjenester og
undervisning. Andelen menn er høyest innen bergverksdrift,
bygge- og anleggsvirksomhet og transport. Innenfor bygg og
anlegg og transport er det få kvinner, og innen bergverksdrift
er det ingen.
Gjennomsnittlig månedslønn for alle yrker i Norge var 48 640
kroner i 2020. Innlandet hadde en gjennomsnittlig månedslønn
på 43 950 kroner, som var 4 690 kroner lavere enn
landsgjennomsnittet.

BEFOLKNING
370 00

Innlandet består av tidligere Hedmark og Oppland
og ble etablert 1. januar 2020. Fylket har landets
høyeste fjell, lengste elv og største innsjø.
Innlandet har større areal enn Danmark, og er det
eneste fylket uten kystlinje. Innlandet er også
Norges største hyttefylke. Fylket består av 46
kommuner, og kommunene er igjen inndelt i 10
regioner.
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BEFOLKNING
Me n h v e m e r v i s o m b o r i
In n la n d e t ?

Vi er i dag 370 905 innbyggere som bor i Innlandet fylke
(per 1. januar 2021).
Den største kommunen i antall innbyggere er Ringsaker,
med 34 967 innlendinger. Sammenlignet med Norge for
øvrig er det færre som er bosatt i byene i Innlandet. Men,
nesten 60% bor likevel i en by, og 1 av 3 innlendinger bor i
en av de fire største byene i Innlandet: Hamar,
Lillehammer, Elverum og Gjøvik.
I tillegg til fastboende innlendinger, har Innlandet mange
deltidsinnbyggere. Innlandet er Norges største hyttefylke,
og det er over 90 000 fritidsboliger registrert i vårt fylke.

BEFOLKNING
Hos oss har selv de mest sentrale kommunene fødselsunderskudd.
Fødselsunderskuddet skyldes flere faktorer:
•Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende har økt til 30,7 år i 2020. 20 år tidligere
var gjennomsnittsalderen 29,3.
•Kvinnene hos oss føder færre barn enn den gjennomsnittlige norske kvinne
•Det er færre som får mer enn to barn og antall tvillinger og trillinger er også blitt
redusert.
•Samtidig har de fleste kommuner i vårt fylke hatt en betydelig reduksjon i antallet
kvinner 20-39 år.
Summen av disse faktorene innebærer et betydelig fødselsunderskudd for Innlandet.
Innvandringen har i senere år vært en stor bidragsyter til befolkningsveksten i Innlandet.
Uten innvandring fra utlandet ville det ha vært en betydelig befolkningsnedgang i
nesten samtlige av kommunene i vårt fylke.

BEFOLKNING

BEFOLKNING OG SYSSELSETTING
Om vi ser på besetting og
sysselsetting under ett, kommer
utfordringenen til Innlandet klart
frem. Figuren til høyre viser at
fylket har hatt en dårlig utvikling
sammenlignet med de fleste
andre fylker de siste ti årene. En
dynamisk versjon (med
underliggende data) av dette
kartet, finnes her: Fylker
befolkning&sysselsetting.

Innlandet

BEFOLKNING OG SYSSELSETTING
Figuren viser alle 88
økonomiske regioner i
Norge, og illustrerer de
store variasjonene innad i
fylket. Mens noen regioner
sliter med nedgang både i
folketall og sysselsetting, er
utviklingen mer positive i
andre. Det er kun regionene
rundt Mjøsa som ligger på
plussiden i befolkning og
sysselsetting. Lenke:
Økonomiske regioner

Hamar
Kongsvinger
Valdres
Nord Østerdal

Sør Gudbrandsdal

Nord Gudbrandsdal

Gjøvik

Elverum

Lillehammer

FOLKEHELSE
Helsetilstanden i Norge er i all hovedsak god, og forventet levealder
øker. I Innlandet opplever størstedelen av befolkningen høy grad av
trivsel. Likevel er det utfordringer knyttet til sosial og økonomisk
ulikhet.
Sosiale ulikheter i helse handler om forskjeller i helsetilstanden på
grunn av sosiale og økonomiske forhold som yrke, utdanning og
inntekt. Disse forskjellene i helse er tydelige på befolkningsnivå.
I Innlandet er det gjennomført flere undersøkelser med spørsmål om
egenvurdert helsetilstand. I 2019 gjennomførte Hedmark
fylkeskommune en spørreundersøkelse om livskvalitet og nærmiljø.
Ca. 8000 innbyggere over 18 år svarte på undersøkelsen. I 2018 var
det en stor undersøkelse om folkehelse- og levekår i Oppland. 6000
opplendinger over 18 år svarte på undersøkelsen.
Over 70 % vurderer helsen sin som god eller svært god.

FOLKEHELSE
Egenrapportert helse
og utdanningsnivå

FOLKEHELSE

- T R IVS E L

For å finne ut hvordan innbyggerne har det og hvordan de trives der de bor, må vi spørre dem. Svarene bygger på to
spørreundersøkelser om folkehelse som ble gjennomført i Hedmark i 2019 og Oppland i 2018. Resultatene kan ikke
sammenliknes helt, fordi spørsmålene er stilt på litt forskjellige måter i de to undersøkelsene. Resultatene viser uansett den
samme trenden:
• De aller fleste trives godt i Innlandet, men noen grupper har det bedre enn andre.
• Kvinner trives noe bedre enn menn.
• De eldste aldersgruppene er mer fornøyd enn de yngste.
• De med lav inntekt trives noe dårligere enn andre.
Alle elever i norsk skole har rett til et miljø på skolen som fremmer trivsel. Forskning viser at god trivsel fører til bedre helse og
læring. Et læringsmiljø hvor elevene trives, er positivt for elevenes sosiale og personlige utvikling.
Innlandet er blant fylkene der elevene trives aller best på skolen. En litt høyere andel av elevene 7. trinn enn på 10. trinn,
svarer at de trives godt. Selv om de aller fleste trives godt, er det allikevel viktig å merke seg at 10–15 % av elevene ikke har
det så bra på skolen.

FOLKEHELSE

- T R IVS E L

H v o r fo r n ø y d e r d u
m e d lo k a lm iljø e t d e t
d u b o r?

Kilde: Innlandsstatistikk.no

UFØRE
Andelen uføre i Innlandet har gjennom en årrekke ligget betydelig
høyere enn andelen uføre i landet. Dette henger blant annet sammen
med at Innlandet har en større andel eldre enn i landet som helhet, og
at andelen uføre øker med høyere alder.
Antall uføre øker både i landet og i Innlandet, men andelen uføre har
økt mer i Innlandet enn i landet.
Antall unge uføre under 30 år øker raskere enn totalt antall uføre. 80
% av dem som mottar uføretrygd, er 100 prosent uføre. 20 % er delvis
uføre.
Det er svært store forskjeller i andelen uføre mellom kommunene i
Innlandet. Kommunen med lavest andel uføre ligger godt under 10 %,
mens kommunen med høyest andel uføre ligger over 20 %

Andel uføre, kommuner i
Innlandet

Kilde: Innlandsstatistikk.no

INNOVASJON I INNLANDET
Innovasjon er et av disse ordene man møter overalt. Innovasjon er mer enn
nye dingser og ny teknologi. Bedre prosesser, tjenester, løsninger, og
hvordan man organiserer seg og bruker ny teknologi kan i seg selv være en
innovasjon.
Søkelyset på innovasjoner dreier seg ofte om å spare ressurser og penger,
gjøre systemer mer effektive, og redusere kostnader. Innovasjoner kan også
dreie seg om å øke livskvalitet, gi bedre opplevelser og øke kvalitet på
produkt og tjenester.
For å måle innovasjon Innlandet har vi brukt data fra ‘community innovation
survey’ (CIS). Dette er en undersøkelse SSB gjør hvert andre år i samarbeid
med Eurostat m.fl. CIS måler en rekke aspekter ved innovasjon i næringslivet.
Vi bruker siste tilgjengelige versjon fra 2019.
Innlandets ‘innovasjonsprofil’ vises i figuren på neste side.

INNOVASJONSPROFIL

Innovasjon i
bedrifter i
norske
regioner

Kilde: SSB, CIS-data

INNOVASJON

- S AMAR B E IDS P AR T N E R E

Det finnes veldig mange ulike definisjoner av innovasjon. Det er imidlertid
noen aspekter som ser ut til å være felles for de fleste. Ett av disse er at det
ikke er nok med noe er nytt. Innovasjonen må ha et visst kommersielt
gjennomslag. På engelsk har man ordparet ‘innovation’ og ‘invention’. Her
kommer dette skillet kanskje enda tydeligere fram. Mens invention betyr en
oppfinnelse – noe nytt, er det først en ‘innovation’ når det blir tatt i bruk.
Det er i dag bred enighet om at innovasjoner ikke oppstår i et vakuum, men
er en interaktiv prosess og involverer ulike former for sosial interaksjon. Selv
om innovasjoner ofte settes ut praksis av enkeltpersoner og foretak, er de i
de fleste tilfeller er et resultat av samspill mellom ressurser og mennesker.
Figuren på neste side er basert på CIS-data og viser de viktigste partnerne i
innovasjonsarbeidet. Innlandet skiller seg ikke vesentlig ut, men både
konsulenter og FoU er relativt sett viktig i vår region.

SAMARBEIDSPARTNERE I INNOVASJON

INNOVASJON

- S TØTTE

Innovasjon er høyt prioritert blant politikkutformere og virkemiddelapparatet.
Det finnes som vi tidligere i rapporten viste, muligheter for støtte på ulike
nivåer.
Her har Innlandet en profil som skiller seg fra de andre fylkene. I Innlandet er
den lokale/ regionale støtten relativt sett viktigere enn de fleste andre
fylkene.
Det er ulike måter å tolke dette. En tolkning er at det lokale/regionale
virkemiddelapparatet er godt tilpasset det lokale behovet. En annen er at
Innlandets næringsliv sliter med å løfte prosjektene sine slik at de kvalifiserer
for nasjonal/internasjonal støtte.
Figuren på neste side viser graden av støtte i innovasjonsarbeidet.

GRAD AV STØTTE INNOVASJONSARBEID

HEMMENDE FAKTORER FOR INNOVASJON
En innovasjonsprosess trenger som regel ressurser fra flere hold, både internt i organisasjonene og fra
samarbeidspartnere.
Figuren på neste side viser til noen funn som kanskje er litt overraskende. For eksempel at det største
hinderet for innovasjon er at det rett og slett ikke blir prioritert.
Innlandet er gjerne beskrevet som en finansfattig region. Derfor er det kanskje litt overraskende at
finansiering ikke ser ut til å være et større hinder. Noe av forklaringen er at dette viser et snitt av
Innlandets næringsliv. Derfor fanger ikke dette opp hvorvidt finansiering kan være en utfordring for
bedriftene med størst innovasjonspotensiale.

HEMMENDE FAKTORER

FORSKNING OG UTVIKLING I INNLANDET
Forskning og utvikling (FoU) er viktig
for innovasjon og verdiskaping.
Innlandet ligger godt under
landsgjennomsnittet for FoUvirksomhet. Like fullt er det flere
miljøer med intensiv FoU aktivitet i
Innlandet.
Figuren er hentet fra:
https://innlandetfylke.no/_f/p1/i165
8edf8-5206-4e57-80f6d3ed57be486d/kunnskapsgrunnlag.
pdf

FOU INNLANDET VS RESTEN AV LANDET
De to regionene som bruker minst på FoU per innbygger er er
Innlandet og Agderfylkene. Innlandet brukte 1,5 milliarder kroner
på FoU, mens Agderfylkene brukte litt mer, tett oppunder 2
milliarder kroner. I FoU-utgifter per innbygger ble det brukt 3 900
kroner i Innlandet, i Agderfylkene ble det brukt 6 400 kroner per
innbygger på FoU. I begge regionene står næringslivet for litt
over halvparten av de samlede utgiftene til FoU.
Foruten næringslivet er det hovedsakelig Universitetet i Agder og
Sørlandet sykehus HF som utfører FoU i Agderfylkene. I Innlandet
er det Høgskolen i Innlandet, NTNU Gjøvik, SINTEF
Manufacturing AS på Raufoss og Sykehuset Innlandet HF som er
de største FoU-aktørene. Industribedriftene bidro til om lag to
tredjedeler av næringslivets FoU-innsats i både Innlandet og i
Agderfylkene.
Figuren på neste side viser FOU i kroner per innbygger.

FOU -K R O N E R B R U K T P E R IN N B YG G E R

Kilde: Forskningsrådet
https://www.forskning
sradet.no/indikatorrap
porten/indikatorrappo
rten-dokument/fou-inorge2/regionalfordeling-av-fou/

FOU INNLANDET UTVIKLING OVER TID
Hovedstadsregionen dominerer FoU målt etter utgifter, med over 40% av de totale utgiftene for Norge. Dette fordi
de har store forskningsinstitusjoner, som universitetssykehus og utdanningsinstitusjoner.
Over tid er det en jevn økning i FoU-utgiftene. Innlandet er regionen som har hatt den minste økningen i FoUutgifter
Kilde: Forskningsrådet
https://www.forskningsra
det.no/indikatorrapporte
n/indikatorrapportendokument/fou-inorge2/regionalfordeling-av-fou/

FOU i IN N LAN DE T - N Æ R IN G S LIVE T
Selv om vi ligger langt under landsgjennomsnittet, har Innlandet faktisk er relativt FoU intensivt næringsliv.
Figuren til høyre viser at næringslivets andel av Innlandets totale FoU er på over 50%. Det er over
landsgjennomsnittet.

Kilde: Forskningsrådet
https://www.forskningsradet.no/i
ndikatorrapporten/indikatorrapp
orten-dokument/fou-inorge2/regional-fordeling-av-fou/

FOU PROFIL 2019

- E LLE R S IS T E T ILG J E N G E LIG E ÅR

Innlandet ligger litt over snittet på andel finansiering av
Forskningsrådet av totale FoU-utgifter. Dette kan tyde på
at man utvikler gode prosjekter, og er flinke til å søke og
få midler.
Innlandet er relativt gode på FoU i næringslivet, og gamle
Oppland var veldig gode. En stor del av dette kan nok
tilskrives Raufoss-miljøet.
Dette speiles også i FoU-intensiteten i næringslivet, men
her ligger vi under snittet.
Gamle Hedmark var veldig gode på offentlig finansiering
av FoU (eksl. Forskningsrådet), nå ligger vi ca på
landsgjennomsnitt.

Hentet fra
https://www.forskningsradet.
no/indikatorrapporten/indikat
orrapporten-dokument/fou-inorge2/regional-fordeling-avfou/

STØTTEFUNKSJONER

Alle foretak og andre organisasjoner er en del
av et system av konkurrenter, leverandører,
kunder, politiske myndigheter og så videre.
Enten man er samarbeidspartnere eller
konkurrenter, er man i samspill og interaksjon
med de andre aktørene i systemet. Her blir det
enkelte foretak sin konkurransekraft til. Det er
dette som kalles innovasjonssystemet.

- N Æ R IN G S LIVE T

STØTTEFUNKSJONER

Det en-dør-inn-målet som man hadde med
Innovasjon Norge tidlig på 2000-tallet, det har
man ikke klart å nå. Vi har fremdeles en jungel
av virkemidler og aktører.
Virkemidlene er tilpasset ulike faser (ide,
utvikling, markedsintroduksjon og vekst)
Virkemidlene er tilpasset ulike nivåer
(FORREGION/SkatteFUNN, RFF,
Forskningsrådet, EU)

- N Æ R IN G S LIVE T

INFRASTRUKTUR
Fylkeskommunen har ansvaret for fylkesvegene. Det er cirka 6 800
km fylkesveg i Innlandet, noe som gjør Innlandet fylkeskommune til
landets største fylkesvegeier.
Regjeringen har en ambisjon om å halvere utslippene av
klimagasser fra transportsektoren innen 2030 sammenlignet med
2005. For å nå målet, må vi over til transportmidler med null- og
lavutslipp. Det er stor gjennomfartstrafikk i Innlandet.
Hovedforbindelsene mellom nord og sør, og øst og vest går
gjennom fylket. Innlandet får derfor større utslipp fra vegtrafikken
enn det bilparken i fylket isolert sett representerer.
Innlandet hadde en positiv utvikling med flere som reiste med
bussen fram til koronaperioden. Som følge av koronaviruset har det
vært en markant nedgang i reiser.
Personbil er i stor grad det foretrukne og eneste mulige
transportmiddelet for mange. Innlandet er det fylket som har flest
personbiler som går på bensin eller diesel per 1 000 innbyggere

Andel kollektiv trafikk
Kilde: Innlandsstatistikk.no

UTDANNING
Utdanningsnivået blant den voksne
befolkningen i Innlandet er lavere enn
nasjonalt. Det er store forskjeller
mellom kommunene når det gjelder
innbyggernes utdanningsnivå. Ca. 3 av
10 av den voksne befolkningen i
Innlandet har grunnskole som høyeste
utdanning.
Som i landet for øvrig, er
utdanningsnivået i Innlandet økende.
1 av 4 bedrifter i NHOs
medlemsundersøkelse oppgir at de
vurderer den generelle
markedssituasjonen for sin bedrift som
relativt dårlig.

HØGERE UTDANNING

– T .O .M. 4 ÅR

21 % av befolkningen over 16 år i
Innlandet har høgere utdanning på 4
år eller mindre. Dette er litt over landet
som helhet, men Innlandet ligger på
den nedre halvdelen av tabellen.

Kilde:
Innlandsstatistikk.no

HØGERE UTDANNING

– O VE R 4 ÅR

Ser vi på høgere utdanning over 4 år,
så ligger Innlandet under nasjonalt
nivå.

Kilde:
Innlandsstatistikk.no

https://www.innlandsstatistikk.no/
www.redinn.no

