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2013:Verdiskapingsevne i norske storbyregioner
Hva skjer?

•1999 – 2011: 6 rapporter, Egenfinansiert, Storbyprogrammet / Innovasjon Norge.

•KS Storby,forum, - administrativ gruppe for næringsrettet arbeid, fornye!

•KS forskningsprogrammet, tilsagn om medfinansiering.

•Anbudskonkurranse med forhandling (Stavanger ledende by).

•Storbyene laget grunnlaget for forhandlinger (Tromsø 27. september)

•Menon akseptert av byene pluss KS, ramme 800’

•Oppstartsmøte 3. desember i Bergen 2013

•Underveismøte i Trondheim januar / februar 2014

•Leveransemøte Stavanger april 2014



Næringslivets og offentlig 
sektors 
verdiskapingspotensial: 
Er gitt ved de ansattes 
utdanning, og erfaring, FoU, 
yrkesdeltakelse, tilgjengelig 
kapital, grad av 
internasjonalisering, 
bedriftenes størrelse og 
omfang av nyskaping, 
tilstedeværelse av klynger 
med sterke koblinger mellom 
bedriftene, osv 

2013: Verdiskapingsevne i norske storbyregioner

Omgivelser og tilbud Etterspørsel og produksjon

Infrastruktur
Transport IKT, off 
tjenester
Areal, off tjenester

Boattraktivitet
Kvalitet, pris, kultur, 

Utdanningsinstitusjoner
Internasjonale skoler 
høyere utdanning 

Eksportetterspørsel
*Utenlands
*Utenfor regionen

Regionens etterspørsel 
etter off tjenester.

Etterspørsel privat vare
og tjenesteyting.



Pluss: Høyeste andel FoU per 

innbygger, betydelig andel patenter, 

små køproblemer, relativt lave 

boligpriser og gode levekår. 

Minus: Hovedkontor storforetak, 

internasjonalisering, og brukervennlig 

kommunal sektor. 

Får regionen utnyttet potensialet sitt? 

(Utdanning og nyskaping / OECD) 

Trondheim 2011 kommentarer
Drivkrefter for vekst, ny rang + byrelatert



Byene: Kjenner vi oss igjen i disse bildene?

Er det gode styringsindikatorer?

TJA

Hva med: Andel av produksjonen som 

eksporteres og investeres?

Andre: NæringsNM, Omdømme

Internasjonal ranking



Databasen inneholder regnskapsinformasjon for alle foretak i Norge med plikt 
til å levere regnskap til Brønnøysundregisteret (ca 400 000 over perioden 
1992-2012). I tillegg inneholder databasen informasjon om aktiviteter i 
underavdelinger med informasjon om avdelingenes geografiske lokalisering. 
Ett foretak kan mange avdelinger. Gjennom Menons bedriftsdatabase har vi 
fordelt bedriftenes økonomiske nøkkeltall etter hvor vi finner bedriftens 
ansatte. I praksis betyr dette at foretakenes totale økonomiske aktiviteter er 
fordelt utover til de kommunene der bedriftene har sine ansatte. 

Menon bedriftsdatabase, supplerer SSB

Erstatter NACE med 13 klynger + 1 rest
Aggregerer til produksjon på kommunenivå

Adresserer verdiskapingen der den faktisk skjer

Grupperer bedriftenes verdiskaping etter 
-Eksport ut av landet

-Eksport ut av regionen



Nye indikatorer  (1)

Direkte på produksjon: 

•Eksportproduksjon, - ut av landet 

•Typer av varer og tjenester som egner seg for eksport (Privat og off sektor)

Regionens etterspørsel etter offentlige tjenester

•Type tjenester som produseres

•Regionalt konsum

•Regional investering

•Verdiskaping i offentlig administrasjon

Regionenes etterspørsel etter lokale tjenester

Per sysselsatt i handel og tjenester

Per innbygger i handel og tjenester



Nye indikatorer  (2)

På omgivelser:

Offentlig infrastruktur:

By-tetthet

Behandlingstid i plan og bygg

IKT infrastruktur

Utdanningstilbud:

Utvikling i antall studieplasser

Likhet mellom utdanningstilbud og næringssammensetting

Bostedsattraktivitet:

Helsetilbud (ansatte per innbygger)



Teste forklaringskraften på tidligere parametere

Konkurransekraftig offentlig sektor:

Effektiv service og brukervennlighet

Nettbasert oversikt over næringsareal

Andel kommunalt ansatte med høyere utdanning

Igangsatte boliger i fht totalt antall boliger

Infrastruktur:

Gjennomsnittshastighet på arbeidsreiser

Andel kollektivreisende i daglige gjøremål

Andel sysselsatte i transport

Stamnett-tilknytning til regionen

Bostedsattraktivitet:

Sysselsatte i hotell, restaurant, kultur per tusen innbyggere

Boligpriser

Likestillingsindeks

Levekårsindeks



Testing: Sammenheng mellom verdiskaping

og verdiskapingsdrivere

Verdiskaping: 

Fylkesfordelt nasjonalregnskap(FNR)

Gjennomsnittlig bruttoinntekt per innbygger (kommune)

NY: FNR + NOREG. (Beregnede leveranser inn og ut av regionen)

Drøfting: Utvelgelse og vekting

Indikatorene:

Relevans 

Treffsikkerhet

Identifiserbarhet

Målbarhet

Samvariasjon:

Vekstregnskapsmodell



2011 Verdiskapingsevne bygger på:

Verdiskapings-

evne

Rangering

Kompetansekapital

Nyskapingsevne

Infrastruktur

Konkurransedyktig kommunal

sektor

Bo- og levekår

Internasjonalisering og

nettverk

Økonomisk 

verdi-

skaping.

Endring

3

5

4

4

4

5



• Hver drivkraft består av 3-5 indikatorer

• For hver indikator (eks. andel sysselsatte med 
høyere utdannelse) lages en skala

• Alltid 1-er og 4-er, men ikke alltid 2 el. 3

Laveste
verdi

Høyeste
verdi

Relativ rangering av storbyene



Figur 1: Målt verdiskapingsevne 2011 (venstre akse) og regionalfordelt bruttoprodukt per 

sysselsatt 2007 (høyre akse) i norske storbyregioner 
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1) Kompetansekapital

Hovedkontor foretak 
med omsetning over 
250 mill.

Sysselsatte i 
kunnskapsnæringer

Sysselsatte med høyere 
utdannelse
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Nyskapingsevne

Samlet skår 2007
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4) Konkurransedyktig kommunal sektor

Igangsatte boliger ift totalt 
andel boliger

Ansatte i kommunal 
forvaltning med høyere 
utdannelse

Nettbaserte oversikter over 
tilgjengelige næringsarealer

Effektiv service og 
brukervennlighet
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6) Internasjonalisering og nettverk

Elevplasser internasjonale 
skoler

Hovedkontor foretak med 
omsetning minst 250 mill. og 
over 1/3 utenlandsk eierandel

Yrkesrelaterte 
hotellovernattinger

Andel av befolkningen med 
innvandrerbakgrunn

Regulær lufttrafikk till/fra 
utlandet



Figur 30: Samlet verdiskapingsevne 2002-2011 (skår 2007 justert for endringer i indikatorer 

mellom 2007 og 2011) 
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Figur 31 Drivkrefter for verdiskaping, 2011 
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