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• Har pandemien ført til nye 
mønster for flytting og 
næringsliv?
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Antall innbyggere i 
Fjellkommunene:

Sterk nedgang fra 4. 
kvartal 2017 til 4. kvartal 
2020.

Men nå har nedgangen 
stoppet opp.

Utvikling i folketallet i Fjellkommunene, 
målt på slutten av hvert kvartal.



Befolkningsveksten dekomponert i 12-
måneders perioder, målt hvert kvartal.

Antall innbyggere i 
Fjellkommunene:

Fjellkommunene har nå 
netto innflytting på 
årsbasis når vi inkludere 
innvandring.

Den innenlandske 
flyttebalansen er bedre 
enn noen gang siden 
2000.



Antall innbyggere i Fjellkommunene i 
ulike scenarier samt SSBs framskriving.

Antall innbyggere i 
Fjellkommunene:

Befolkningsframskrivingene 
fra 2020 tilsa nedgang i 
folketallet i Fjellkommunene. 
SSB var mer optimistiske enn 
Telemarksforsking.



Antall innbyggere i 
Fjellkommunene:

Hvordan har det gått?

Befolkningsutviklingen i 
Fjellkommunene har vært 
mer positiv enn både SSBs 
og Telemarksforskings 
framskrivinger de fire siste 
kvartalene.

Har sentraliseringen stoppet opp?

Utviklingen i de ulike scenariene i 
Fjellkommunene i forhold til faktisk 
befolkningsutvikling fram til og med 
første halvår 2021.



Utviklingen i de ulike scenariene i 
Sentralitetsklasse 6 i forhold til faktisk 
befolkningsutvikling fram til og med 
første halvår 2021.

Befolkningsutviklingen i de 113 
minst sentrale kommunene, 
sentralitetsklasse 6, har 
utviklet seg i tråd med 
Telemarksforskings scenario 
for historisk attraktivitet og 
svakere enn SSBs framskriving.

Framskrivinger og 
faktisk utvikling i 
Sentralitetsklasse 6



Utviklingen i de ulike scenariene for 
Hallingdal i forhold til faktisk 
befolkningsutvikling fram til og med 
første halvår 2021.

En region som Hallingdal 
har hatt mye bedre 
befolkningsutvikling enn 
både Telemarksforsking og 
SSB de fire siste kvartalene.

Hallingdal

Hemsedal



• Fjellkommunene har hatt bedre flyttetall enn 
forventet de fire siste kvartalene.

• En region som Hallingdal har hatt mye bedre 
utvikling enn noen forventet.

• De 113 minst sentrale kommunene har ikke hatt 
samme positive utvikling, men har hatt forventet 
nedgang.

Hvorfor har Fjellkommunene fått bedre flyttetall de fire 
siste kvartalene?



Har Fjellkommunene hatt bedre arbeidsplassvekst?

Kvartalsvis utvikling i antall ansatte i 
næringslivet i fjellkommunene og Norge.

Det omtrent like mange ansatte i 
næringslivet i Fjellkommunene i 3. 
kvartal 2021 som i 3. kvartal 2019.

Det var det også i næringslivet i 
Norge.



Kvartalsvis utvikling i antall ansatte i 
næringslivet i fjellkommunene og Norge, 
fire kvartaler glidende gjennomsnitt.

Fjellkommunene hadde 
svakere vekst inntil 
koronaen.

Fikk sterkere nedgang i 
første fase.

Men har hentet seg inn 
raskere de siste 
kvartalene.

Har Fjellkommunene hatt bedre arbeidsplassvekst?



Korona fase 1: antall ansatte i 
næringslivet fra 2. kvartal 2019 til 
2. kvartal 2020

Korona fase 2: antall ansatte i 
næringslivet fra 2. kvartal 2020 til 
2. kvartal 2021



Bransjer med vekst og nedgang under 
koronaen: Vekst i antall ansatte fra 3. 
kvartal 2019 til 3. kvartal 2021.

Lokaliseringskvotienter for 
Fjellkommunene 3. kvartal 2021 
sammenliknet med 3. kvartal 2019



Kvartalsvis utvikling i antall ansatte i 
offentlig sektor i fjellkommunene og 
Norge, fire kvartaler glidende 
gjennomsnitt.

Fjellkommunene 
hadde hatt en mye 
svakere utvikling i 
antall ansatte i 
offentlig sektor.

Har Fjellkommunene hatt bedre arbeidsplassvekst?



Kvartalsvis utvikling i antall ansatte i 
næringsliv og offentlig sektor i 
fjellkommunene og Norge, fire kvartaler 
glidende gjennomsnitt.

Fjellkommunene 
hadde ikke hatt 
spesielt god utvikling i 
antall arbeidsplasser 
samlet sett.

Har Fjellkommunene hatt bedre arbeidsplassvekst?



Har Fjellkommunene hatt bedre arbeidsplassvekst?

Nei, 
Fjellkommunene har ikke hatt bedre 
arbeidsplassvekst enn andre deler av 
landet.

Hvis det ikke er bedre arbeidsplassvekst, 
hvorfor har fjellkommunene fått bedre 
flyttetall?



Utviklingen i de ulike scenariene i 
Sentralitetsklasse 1 i forhold til faktisk 
befolkningsutvikling fram til og med 
første halvår 2021.

I 2020 og 2021 har de mest 
sentrale kommunene (Oslo og 
nabokommuner) hatt mye svakere 
vekst enn forventet. Det har vært 
rekordhøy utflytting fra Oslo.

Sentralitetsklasse 2, 3, 4 og 5 har 
fått bedre vekst enn forventet.

Samtidig har Norge hatt noe bedre 
vekst enn forventet pga flere 
fødsler og høyere fruktbarhet.

Stor utflytting fra Oslo 



Sentralitet 4

Få hytter Mange hytter

N 56 15

Nettoflytting 622 398

Folketall 783972 94945

Nettoflytting % 0,08 0,42

Fritidsboliger

Nettoflytting de fire siste kvartalene: 4. kvartal 2020 til og 
med 3. kvartal 2021.



Sentralitet 4 Sentralitet 5

Få hytter Mange hytter Få hytter Mange hytter

N 56 15 48 48

Nettoflytting 622 398 -366 32

Folketall 783972 94945 329240 168112

Nettoflytting % 0,08 0,42 -0,11 0,02

Fritidsboliger

Nettoflytting de fire siste kvartalene: 4. kvartal 2020 til og 
med 3. kvartal 2021.



Sentralitet 4 Sentralitet 5 Sentralitet 6

Få hytter Mange hytter Få hytter Mange hytter Få hytter Mange hytter

N 56 15 48 48 40 73

Nettoflytting 622 398 -366 32 -602 -391

Folketall 783972 94945 329240 168112 103627 130268

Nettoflytting % 0,08 0,42 -0,11 0,02 -0,58 -0,30

Distriktskommuner med mange fritidsboliger 
(antall fritidsboliger > 25 % av folketallet) har 
systematisk bedre nettoflytting enn 
distriktskommuner med få fritidsboliger.

Fritidsboliger



Distriktskommuner med mange fritidsboliger har hatt en 
markant forbedring av flyttetallene etter korona.

Er det en midlertidig koronaeffekt?
Eller bærer det bud og varige endringer i bostedspreferanser?



Takk for meg

Knut Vareide

Telemarksforsking

Regionalanalyse.no
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