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FORORD 

Denne rapporten viser nærings- og befolkningsutviklingen i nye Indre Fosen 

kommune, det vil si dagens Leksvik og Rissa kommune, med vekt på hvordan bortfall 

av arbeidsplasser i Hysnes helsefort, skipsverftet og flere industrivirksomheter påvirker 

samlet utvikling og omstillingsbehov i kommunen(e). 

Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært Ole Harris Hanssen i Sør-Trøndelag 

fylkeskommune og Arild Egge i Nord-Trøndelag fylkeskommune. 

Rapporten er i hovedsak skrevet av Roald Sand. Per Kristian Alnes i Østlandsforskning 

har hatt ansvar for beregning av indirekte virkninger med ringvirkningsmodellen 

Panda, samt bidratt i kapittel 3. Bjørn Terje Grøttheim og Espen Carlsson har hatt 

ansvar for intervju av bedrifter og andre virksomheter pr. telefon. Morten Stene og 

Roald Sand har gjennomført personlige intervju. Morten Stene har deltatt på 

oppstartmøte og workshops sammen med Roald Sand. 

Vi takker kontaktpersoner hos oppdragsgiver og andre bidragsytere for godt samarbeid.  

Steinkjer, mai/juni 2016 

Roald Sand 

prosjektleder 
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SAMMENDRAG 

Rapport nr 11, 2016, fra Trøndelag Forskning og Utvikling AS inneholder en analyse 

av bortfall av arbeidsplasser i Rissa og Leksvik kommune. 

I dette prosjektet har formålet vært å utvikle kunnskap om omstillingsbehovet i Rissa 

og Leksvik kommune, dvs. nye Fosen kommune fra 1.1.2018, som følge av 

nedleggelse av lokale arbeidsplasser.  

For å belyse de aktuelle problemstillingene er det gjennomført følgende: 

 Dokumentstudier og ulike former for datainnsamling fra lokale 

virksomheter som Fosen Yard, 9 andre lokale bedrifter, Rissa kommune, 

Leksvik kommune, NAV, Rissa videregående skole, Fosen Innovasjon og 

Rissa Utvikling.  

 Innhenting og analyse av grunnstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå  

 Analyse av endringer i pendlings- og flyttemønster, inntektsgrunnlaget for 

kommunalt tjenestetilbud og forvaltning, underleveransevirkninger samt 

samlede sysselsettings- og befolkningsendringer ved hjelp av 

ringvirkningsmodellen PANDA.  

 

Våre analyser viser omstillingsbehovet i enkeltbedrifter og kommunen(e) om man 

ønsker å få til samme antall arbeidsplasser som det var forut for nedgangen. Hvorvidt 

berørte bedrifter med nedgang eller andre bedrifter klarer å øke antall arbeidsplasser 

med ekstraordinært fokus på markeds- og utviklingsarbeid, tas det ikke hensyn til når 

hensikten er å avdekke omstillingsbehovet. Ekstraordinært markeds- og utviklings-

arbeid blir fulgt opp med en egen rapport fra TFoU og det omstillingsarbeidet 

framover. 

Sentrale funn fra vår analyse av omstillingsbehov er:  

 Indre Fosen er en egen arbeidsmarkedsregion med svak utvikling.  

o Befolkningsgrunnlaget i Indre Fosen er svært avhengig av lokale 

arbeidsplasser. 

o Utviklingen i lokale arbeidsplasser i Indre Fosen har delvis stagnert 

og delvis variert betydelig gjennom flere år.  

 

 I vår gjennomgang av lokal virksomhet finner vi følgende utvikling: 

o Ved skipsverftet og de to største underleverandørene var 339 

arbeidsplasser tidligere. I beste fall blir det en reduksjon på 119 

arbeidsplasser. I verste fall legges verftet ned.  

o Ved Hysnes helsefort var det 25 arbeidsplasser som nå legges ned. 



x 

o Ved bedriftene Inrigo, Eltorque, Servi, CNC og PTM var det 

tidligere 237 arbeidsplasser. I beste fall blir det en reduksjon på 81 

arbeidsplasser, i verste fall en reduksjon på 111 blant disse. 

o Kommunal virksomhet må redusere aktiviteten på grunn av 

nedgang i inntekter som tap av husleieinntekt fra helsefortet på 5,6 

millioner kroner, leieinntekt fra verftet på 1,2 millioner kroner og 

tap av innbyggertilskudd/skatteinntekter på 2,5–5,0 millioner 

kroner i 2020 etter noe utflytting. På lengre sikt vil inntektstapene 

bli høyere pga. flytting. 

o Fylkeskommunal virksomhet må også redusere lokal aktivitet noe 

på grunn av netto utflytting og mindre elevgrunnlag ved lokal 

videregående skole. Dette utgjør 1–2 ansatte i 2020. 

o I tillegg kommer virkninger som andre underleveransevirkninger 

mot industrien og redusert etterspørsel og sysselsettingsnedgang i 

næringer som handel, private tjenester og bygg/anlegg etter hvert 

som færre lokale arbeidsplasser slår ut netto utflytting.  

 

 Våre analyser viser at Indre Fosen kan miste mellom 272 og 641 

arbeidsplasser fram mot 2020. Dette utgjør mellom 6,7 prosent og 13,5 

prosent av arbeidsplassene i Indre Fosen. 

o I Rissa kommune er tilsvarende spenn mellom 214 og 457 

arbeidsplasser, dvs. 8,2 prosent til 17,5 prosent av arbeidsplassene. 

o I Leksvik kommune er tilsvarende spenn mellom 58 og 92 

arbeidsplasser, dvs. 4,0 prosent til 6,4 prosent av arbeidsplassene.  

o På lengre sikt kan økende utslag i netto utflytting medføre at 

ytterligere 2 prosent av arbeidsplassene i Indre Fosen går tapt, og at 

den negative virkning på lokale arbeidsplasser passerer 15 prosent i 

mellom 2030 og 2040. 
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1. INNLEDNING 

I dette kapitlet går vi kort gjennom prosjektets bakgrunn, formål og problemsstillinger 

samt at vi presenterer videre oppbygging av rapporten. 

1.1 Bakgrunn 

Rissa og Leksvik kommune ligger på Fosenhalvøya i Trøndelag, med 

Trondheimsfjorden mellom seg og øvrige kommuner i Trondheimsregionen. Kartet 

nedenfor viser Fosenhalvøya sør for Osen og Namdalseid. 

 

Figur 1.1: Kart over Fosen og Trondheimsfjorden (Kilde: www.fosen.net). 

Det bor om lag 10180 innbyggere i Rissa og Leksvik kommune, fordelt med 3530 i 

Leksvik og 6650 i Rissa. Dagens to kommunesenter er tettstedene Leksvik og 

Årnset/Rissa, begge med om lag 1070 innbyggere pr. 1.1.2015. Det tredje største 

tettstedet er Vanvikan i Leksvik kommune, med 720 innbyggere og hurtigbåt-

forbindelse til Trondheim sentrum. Rørvik ligger i Rissa kommune og her går det ferje 

over til Flakk, om lag 12 km fra Trondheim sentrum. 

I Trondheimsregionens fastlandsdel har folketallet vokst med 64 prosent de siste 40 

årene. Folketallet i Rissa og Leksvik har stort sett variert rundt dagens nivå de siste 40 

årene, men kan nå være på vei ned etter svært negativ utvikling i næringslivet i Rissa 

og Leksvik kommune de siste årene. Skipsverftet i Rissa har hatt varierende med 

oppdrag over lengre tid, og står nå uten kontrakter av betydning etter sommeren 2016. I 
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tillegg har store deler av annen industri i de to kommunene nå nedbemannet pga. 

nedgang i etterspørsel fra spesielt offshore-markedet.  

Rissa og Leksvik kommune har søkt staten om å slå seg sammen til Indre Fosen 

kommune med virkningsdato senest 1.1.2018. Rapporten har derfor fokus på nye Indre 

Fosen kommune. 

1.2 Formål, problemstillinger og metode 

Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskap om omstillingsbehovet i nye Fosen 

kommune som følge av nedleggelse av lokale arbeidsplasser. Sentrale forhold som 

studeres er:  

 Befolknings- og arbeidsmarkedsutvikling i Indre Fosen 

 Utdanningsnivå  

 Kommuneøkonomi 

 Endring i omsetning, sysselsetting og lokale underleveranser for virksomheter 

med betydelig fall i aktivitet i den senere tid. 

 Utvikling i sysselsetting og verdiskaping hos lokale underleverandører og 

samarbeidsbedrifter med grunnlag i samhandel og salg av varer og tjenester til 

aktivitet i bedrifter som nå er falt bort 

 Utvikling i pendling, flytting, kommunal økonomi og samlet sysselsettings- og 

befolkningsutvikling som følge av fall i aktivitet i lokale bedrifter. 

 

Tidligere forskning viser at lokale ringvirkninger av store bedrifter kan variere 

betydelig, se for eksempel Sand (2008) og (Sand og Vaag Iversen 2013). Det er derfor 

nødvendig å innhente informasjon om ansatte og sentrale underleverandør for å kunne 

beregne direkte virkninger for disse, mens ringvirkninger for øvrige underleverandører 

og etterspørselsvirkninger i næringslivet generelt i berørte lokalsamfunn, kan beregnes 

med Panda-modellen (se www.pandagruppen.no).  

1.3 Rapportens innhold 

I kapittel to beskrives metode og gjennomføring i prosjektet. 

I kapittel tre beskrives utvikling i sysselsetting, bosetting, utdanning og kommunal 

økonomi. 

I kapittel fire beskrives resultater om nedgang i aktivitet i enkeltbedrifter  

I kapittel fem beskrives resultater fra analyse av lokale konsekvenser og 

omstillingsbehov. 

I kapittel seks diskuteres sentrale resultater og konklusjoner fra prosjektet.  

http://www.pandagruppen.no/
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2. DATAINNSAMLING OG METODE 

I dette kapitlet beskrives datainnsamling og metode. 

2.1 Innledning 

For å belyse de aktuelle problemstillingene er det gjennomført følgende: 

 Dokumentstudier og ulike former for datainnsamling fra lokale 

virksomheter som Fosen Yard, lokale bedrifter, Rissa kommune, Leksvik 

kommune, NAV, Rissa videregående skole, Fosen Innovasjon og Rissa 

Utvikling.  

 Innhenting og analyse av grunnstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå  

 Analyse av endringer i pendlings- og flyttemønster, inntektsgrunnlaget for 

kommunalt tjenestetilbud og forvaltning samt samlede sysselsettings- og 

befolkningsendringer.  

 

I tillegg er det gjennomført innledende møte og kvalitetssikringsmøte med 

oppdragsgiver, Innovasjon Norge, kommuneledelsene og inviterte bedrifter. 

2.2 Dokumentanalyse  

Dokumentanalysen besto i denne studien hovedsakelig av gjennomgang av tidligere 

aktuelle forskning, innsamling og gjennomgang av regnskapsdata for, samt 

dokumenter om kommunen. Her kan vi blant annet trekke fram kommunenes egen 

vurdering av situasjonen (Rissa og Leksvik kommune 2016). 

2.3 Data fra mest berørte virksomheter 

Vi gjennomførte telefonintervju av de ti mest sentrale, lokale underleverandørene.  

Bedrift Kontaktperson 

LC Production AS DL – Bengt Inge Conny Carlsen 

PTM Industrier AS DL- Kjetil Myran 

CNC Produkter AS DL – Arvid Penna Steen 

Inrigo AS DL - Reza Hezari 

Eltorque AS DL – Arnstein Kjesbu 

Fosen Yard AS Personalsjef Reidar Gullesen 

Hysnes Helsefort Prosj.leder Vidar Johansen 

Servi AS – Cylinderservice DL – Håvard Fjeldvær 

Elpro Electro AS Avd.leder Kjell Valseth  

Vamec AS DL – Arve Storsve 

Noris AS DL – Eva Lian 

Rissa Hotell Styreleder – Petter Magnar Bakøy 
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Innsamling av data fra Fosen Yard ble i hovedsak gjort gjennom e-post og 

telefonsamtaler med lokal fabrikkledelse. Vi fikk oversendt oversikt over omsetning, 

antall ansatte, lønn og bosted for ansatte de siste årene, i tillegg til at vi kartla sentrale 

lokale underleverandører.  

De mest sentrale bedriftene deltok på et møte hvor informasjon ble gjennomgått og 

kvalitetssikret. Et flertallet av bedriftene ble i tillegg intervjuet i flere omganger for å 

kvalitetssikre tallgrunnlaget. 

Innen offentlig virksomhet har vi også intervjuet og hentet inn informasjon fra en rekke 

aktører. Rissa Utvikling har bidratt med mye informasjon både skriftlig og muntlig. 

Andre sentrale aktører er Rissa Videregående skole, hvor vi intervjuet rektor Arild 

Hofstad, og NAV, hvor vi intervjuet lederne ved kontorene i Rissa og Leksvik. Når det 

gjelder kommunal virksomhet ble vårt informasjonsbehov løst med kontakt på e-post, 

personlige intervju og telefonintervju. Ordfører i både Rissa og Leksvik kommune har 

deltatt på to møter, hvor de har orientert om status og bidratt med informasjon. I tillegg 

intervjuet vi rådmann, plansjef, kulturkonsulent, landbruksrådgiver og skogansvarlig i 

Rissa kommune. Innen plan, landbruk og skog ble informasjonsbehovet for Leksvik 

dekt gjennom at den vi intervjuet også hadde ansvar og/eller oversikt over Leksvik 

kommune også. Av supplerende intervju og informasjon kan nevnes betydelig 

informasjon på e-post fra ordfører i Rissa, et grundig telefonintervju med ordfører i 

Leksvik samt intervju med økonomisjefer i begge kommuner og førstelinjetjeneste til 

næringslivet i begge kommuner (Rissa Utvikling og Fosen Innovasjon). 

2.4 Analyser av offentlige data 

Vi har analysert offentlige data fra Statistisk sentralbyrå om historisk befolknings-

utvikling, befolkningsframskrivinger, aldersfordeling, sysselsetting, pendlings-

strømmer, arbeidsledighet og yrkesaktivitet.  

2.5 Inntektsvirkninger Indre Fosen kommune 

Rissa og Leksvik kommune ved økonomisjef har oversendt anslag på 

inntektsvirkninger ved endringer i innbyggertall fordelt på ulike aldersgrupper, 

eiendomsskatt og inntektsskatt. I tillegg har vi innhentet informasjon om lønnsnivå for 

ansatte i lokal industri i Rissa og Leksvik og beregnet kommunal skatt. Dette har vi 

samlet brukt til å beregne anslag på virkninger for den kommunale økonomi. 

2.6 Regionaløkonomisk analyse og PANDA 

De regionaløkonomiske virkningene av en bedrift kommer enkelt sagt av at regionen 

tilføres inntekter og verdiskaping som man ikke ville fått uten de aktiviteter som 

bedriften fører med seg. Vi kan dele virkningene inn i (Sand og Vaag Iversen 2013): 
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1) Direkte økonomiske omsetnings- og verdiskapingsvirkninger gjennom ansattes og 

bedriftens egen etterspørsel etter varer og tjenester i regionen.  

2) Indirekte, relaterte økonomiske virkninger i regionen. Dette kan deles inn i: 

 Underleveransevirkninger. 

 Etterspørselsvirkninger. 

 Inntektsvirkninger og tilpasningsvirkninger for kommunal og offentlig sektor. 

3) Generelle virkninger på konkurranseevne og attraktivitet. 

4) Fortrengningsvirkninger ved at tiltak som gir økt aktivitet i en type næring kan 

fortrenge aktivitet i andre næringer. 

For å analysere og konkretisere anslag på regionaløkonomiske virkninger, brukes ofte 

teori om basisvirksomhet, avledet virksomhet og ringvirkningsmodeller. 

Basisvirksomhet er den delen av næringslivet som genererer inntekter utenfor 

regionen. Disse inntektene brukes (delvis) lokalt/regionalt og gir inntekter til avledede 

næringer. Endelig trengs en analysemodell som er velegnet til å anslå størrelse på 

ringvirkninger. Figur 3.1 illustrerer her denne type virkninger i en region. 

 

Figur 2.1: Regional ringvirkningsmodell (Kilde: Sand og Vaag Iversen 2013). 

Figuren illustrerer hvordan direkte virkninger i utvalgte bedrifter kan gi virkninger for 

øvrige bedrifter i verdikjeden (både nedstrøms- og oppstrøms). Disse bedriftene gir 

videre sysselsetting og lønn til arbeidstakere og berørte familier som igjen kan endre 

sin tilpasning i arbeidsmarkedet og hvor de bor. Ringvirkningene oppstår fordi de 

berørte bedriftene og arbeidstakerne gir inntektsvirkninger som forsterker de initiale 

virkningene. Denne forsterkningseffekten pågår i prinsippet i et uendelig antall runder 

men svekkes kraftig for hver runde.  

Vurderingen av samfunnsmessige ringvirkninger i form av sysselsettings- og 

bosettingskonsekvenser er gjennomført på to måter i dette prosjektet. I begge 

alternativene har vi brukt det regionale modellverktøyet PANDA (Plan- og Analyse-

 

  

Direkte effekter i utvalgte 
regionale bedrifter 
 - Omsetning 
 - Verdiskaping 
 - Sysselsetting 
 - Underleveranser og behov  
 

Øvrige regionale 
bedrifter i verdikjeden 
 - Omsetning 
 - Verdiskaping 
 - Sysselsetting 
 - Behov  

 

Arbeidstakere, familie og andre berørte 
- endring i reisetid til arbeid og pendling 
- studier, trygd eller økt/redusert arbeidstid 
- flytter ut av kommunen/regionen 

Inntektsvirkninger i regionen 
- Kommuner (skatteinntekter, innbyggertilskudd) 
- Næringsliv (etterspørselsendringer) 
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system for Næring, Demografi og Arbeidsmarked), se www.pandagruppen.no. Her har 

vi lagt inn tall for konkrete virksomheters endringer omsetning, antall ansatte, 

lønnskostnader og lokale og regionale kjøp, og beregnet ringvirkninger for 

sysselsetting isolert sett og ringvirkninger for sysselsettings- og befolkning. 

Ringvirkningene i PANDA-modellen er avhengig av hvordan arbeidsmarkedet 

forutsettes klarert. Det vil ha forskjellige konsekvenser for bosettingen om de som 

mister arbeidet flytter eller om de velger å bli boende som pendlere, arbeidsledige eller 

går ut av arbeidslivet. I dette prosjektet er flyttevirkningene beregnet på to måter. For 

det første har vi beregnet flytting med Panda-modellen simultant med sysselsettings-

virkningene. For det andre har vi beregnet sannsynlige flytte- og pendlingsvirkninger 

med en egen modell basert på tidligere undersøkelser som Nordtug et al. (2004), Sand 

og Storø (2006), Sand og Vaag Iversen (2013) og Sand et al. (2014). Resultatene viser 

relativt bra samsvar for endring i antall personer i yrkesaktiv alder. I vår modell kan vi 

blant annet styre yrkesdeltakelse i lokalbefolkningen som blir boende og alder på de 

som flytter, ikke ulikt Menons regionaløkonomiske modell (se for eksempel Fjose et al. 

2012). Vi velger derfor å rapportere resultatene fra denne modellen når det gjelder 

detaljerte bosettingsendringer. 

2.7 Vurdering av kvalitet på data og analyser 

Ved innsamlingen av data gjennom dokumentanalyser, e-post, intervju og fra offentlige 

datakilder, har vi fokusert på sammenhenger som belyses fra kvalitetssikrede kilder, 

som for eksempel årsregnskap, eller fra minst to ulike ståsteder når det gjelder intervju 

og informasjon oversendt på e-post. Dette minimerer risiko for eksempel overdrivelser 

eller misforståelser.  

Analysene er gjennomført etter tidligere godt dokumenterte metoder, hvor vi blant 

annet har hatt sterk fokus på hvordan unngå dobbelttelling når vi belyser både større 

bedrifters virkninger gjennom underleveransebehovet samtidig som vi belyser de 

største underleveransebedriftene direkte. Når det gjelder flytting og arbeidsmarkeds-

tilpasning i Indre Fosen har vi på kort sikt antatt beskjedent nivå på netto utflytting. 

Også andre virkninger som for eksempel innen hotelldrift og lokal videregående skole 

er beskjedent anslått i våre analyser.  

Vår vurdering er at de data vi har samlet inn er av god kvalitet og at det er svært 

sannsynlig at andre forskere kan gjenta undersøkelsene og få det samme resultatet ved 

bruk av de samme datainnsamlingsprosedyrene og analysemetodene vi har brukt. 

http://www.pandagruppen.no/


 7 

3. STATUS OG UTVIKLING I INDRE FOSEN 

I dette kapitlet går vi gjennom geografiske forhold, de siste årenes nærings- og 

befolkningsutvikling samt foreliggende prognoser for framtidig utvikling i Indre Fosen. 

3.1 Indre Fosen 

Indre Fosen er på Fosenhalvøya i Trøndelag, det vil si en halvøy avgrenset med Trond-

heimsfjorden i sør og øst, Frohavet i vest og Namsfjorden inn mot Namsos i nord og en 

fjordarm (Løgnin) sørover til Sjøåsen i Namdalseid kommune. Kartet nedenfor viser 

veger og tettsteder i disse kommunene. 

 

Figur 3.1: Kart over Fosen og Trondheimsfjorden (Kilde: 

www.gamle.levanger.kommune.no). 

Det bor om lag 10 180 innbyggere i nye Indre Fosen kommune, fordelt med 3 530 i 

Leksvik kommune og 6 650 i Rissa kommune. I tillegg ser det ut til at det vil bli søkt 

om overflytting av bygda Verrabotn fra dagens Verran kommune til nye Indre Fosen 

kommune. pr. i dag bor det 70 innbyggere i Verrabotn. 
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Dagens to kommunesenter er tettstedene Leksvik og Årnset/Rissa, begge med om lag 

1 070 innbyggere pr. 1.1.2015. I tillegg bor 1 800 personer i nærliggende bygder rundt 

Årnset og 1 160 i nærliggende bygder rundt Leksvik tettsted. Øvrig befolkning i 

Leksvik bor i stor grad i Vanvikan eller relativt få kilometer fra Vanvikan. Av øvrig 

befolkningsfordeling i dagens Rissa kommune, kan nevnes 1 900 innbyggere i 

Stadsbygda og 1 800 innbyggere i nord eller nordøst for Rissa sentrum.  

Fra Leksvik tettsted og nordøstover er det 4,5 mil til kommunesenteret i nabokom-

munen Inderøy (6 800 innbyggere) og 7–8 mil til bykommunene Steinkjer, Verdal og 

Levanger med 59 000 innbyggere). Fra Årnset/Rissa tettsted er det ytterligere 3 mil til 

disse byene.  

Fra Årnset/Rissa og Vanvikan er det rundt 6 mil til Botngård og kommunene Bjugn og 

Ørland med til sammen 10 000 innbyggere. Fra tettstedet Råkvåg, nord i dagens Rissa 

kommune, er det om lag 3 mil til Botngård. Nord for Bjugn har vi Åfjord kommune 

med 3 300 innbyggere, inkludert tettstedet Å (1 166 innbyggere) som ligger hhv. 55 

km fra Årnset/Rissa og 68 km fra Leksvik tettsted. 

Mellom Indre Fosen og Trondheim er den viktigste kommunikasjonsmuligheten ferja 

mellom Rørvik og Flakk med overfartstid 25 minutter. Ferja mellom Rørvik og Flakk 

går (minimum) hver halvtime fra kl. 5 på morgenen til kl. 1 på natta på hverdager. Fra 

ferjeleiet på Flakk til Trondheim sentrum er det 12 km, mens det for eksempel er 17 

km fra Rissa og 8 km fra Vanvikan til ferjeleiet på Fosen (Rørvik). Det er busstilbud på 

begge sider av ferjeleiene. Om man tar buss, tar det 25-30 minutter fra Flakk til 

Trondheim sentrum. Med egen bil kan det gå noe raskere, men neppe i rushtiden. Det 

betyr at en som pendler fra Fosen til Trondheim sentrum må beregne minimum én 

times reisetid bare mellom ferjeleiet på Fosen og Trondheim sentrum. I tillegg kommer 

reisetid på Fosen og ventetid ved skifte av transportmiddel. 

Et alternativ er hurtigbåt. For befolkningen nord for Rissa kan da hurtigbåttilbudet på 

Hysnes være aktuelt. Hysnes ligger cirka 11 km nord for Rissa sentrum. Hurtigbåten 

fra Trondheim kommer på hverdager til Hysnes kl. 0706 og kl. 0855 og går videre mot 

Brekstad (15 minutters overfartstid). Kun på fredager er det ettermiddagsrute fra 

Trondheim til Hysnes kl 1745.  

Hurtigbåten fra Brekstad kommer på hverdager til Hysnes kl. 0740, 1440, 1605 og 

1910 og går videre mot Trondheim (50 minutters overfartstid). For lokalbefolkningen 

gir dette tilbudet i praksis et pendlingstilbud til Brekstad, mens det i liten grad legger til 

rette for pendling mellom Rissa og Trondheim. Da legger tilbudet i større grad til rette 

for pendling fra Trondheim til Hysnes/Rissa. 

For hoveddelen av Indre Fosen er det hurtigbåten mellom Vanvikan og Trondheim 

(overfartstid 25 minutter) som kan være et godt alternativ til ferja. Hurtigbåten mellom 

Vanvikan og Trondheim har første avgang på hverdager kl. 0550 fra Vanvikan, går 

hver time i rushtida, og annenhver time ellers fram til siste avgang kl. 2255 fra 

Vanvikan. Bor man i Vanvikan kan man da bruke omtrent 30 minutter på overfarten, 
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med 5 minutter tilbringer- og ventetid. Bor man i Rissa eller Leksvik tettsted, må man 

plusse på 20-30 minutters transporttid på Fosensiden.  

I tillegg til transporttiden, er det betydelig utlegg med å krysse fjorden. Billettprisene 

over fjorden med ferje eller hurtigbåt, gir månedsvise billettutgifter på minst 5000 kr 

med ferja eller kr 1870 med hurtigbåten ved daglig pendling.  

3.2 Utvikling i folketall 

Offisiell statistikk fra SSB viser at folketallet i Rissa og Leksvik var rundt 9 650 på 60-

tallet, vokste til 10 450 midt på 80-tallet etter et oppsving i lokal industri, men gikk noe 

ned igjen i begge kommuner fram mot 2010. Etter 2010 har folketallet stabilisert seg i 

Leksvik mens Rissa har hatt noe vekst, slik tabellen nedenfor viser. 

Tabell 3.1: Folketall pr. 1.1 2010–2016 for Indre Fosen, regioner, fylker og landet. 

(Kilde: SSB). 

 
2010 2012 2014 2015 2016 Vekst 2010–2016 

 
Antall Antall Antall Antall Antall Antall % samlet % pr. år 

Landet 4 858 199 4 985 870 5 109 056 5 165 802 5 213 985 355 786 7,3 % 1,2 % 

Trøndelag 422 102 431 340 441 339 445 785 449 769 27 667 6,6 % 1,1 % 

Sør-Trøndelag 290 547 297 950 306 197 310 047 313 370 22 823 7,9 % 1,3 % 

Nord-Trøndelag 131 555 133 390 135 142 135 738 136 399 4 844 3,7 % 0,6 % 

Trondheimsregion 252 945 260 563 268 839 272 558 275 925 22 980 9,1 % 1,5 % 

Fosen 21 363 21 510 21 746 21 809 21 841 478 2,2 % 0,4 % 

Indre Fosen 9 970 10 070 10 201 10 182 10 175 205 2,1 % 0,3 % 

Rissa 6 442 6 543 6 646 6 676 6 644 202 3,1 % 0,5 % 

Leksvik 3 528 3 527 3 555 3 506 3 531 3 0,1 % 0,0 % 

Vi ser at Leksvik ikke har hatt nevneverdig vekst i folketallet i perioden og at Rissa 

kun har hatt 1/3 av den årlige veksten som Trondheimsregionen generelt har. Nærmere 

forklart har Trondheimsregionen hatt en årlig veksttakt fra 2010 til 2015 på 2,2 

prosent, mens den i Rissa har vært på 0,8 prosent. Trondheimsregionen er her definert 

som det interkommunale samarbeidet hvor Trondheim, Malvik, Stjørdal, Klæbu, 

Midtre Gauldal, Melhus, Skaun, Orkdal, Rissa og Leksvik er med. Fosen er definert 

som Leksvik, Rissa, Ørland, Bjugn, Ørland, Roan og Osen. 

Vekst eller stagnasjon i folketallet totalt sett, skjuler et varierende mønster av vekst og 

nedgang i ulike aldersgrupper. Et typisk demografisk trekk ved distriktskommuner i 

Norge de senere årene er en stadig forskyving oppover i alderstyngdepunktet, det vil si 

andelen eldre tiltar og andelen av de yngste avtar. Indre Fosen ser ikke ut til å være noe 

unntak. Vi har i tabellen nedenfor delt opp befolkningsveksten i seks aldersklasser, 

basert på et livssyklusperspektiv. Den første gruppen er 0–5 år, altså førskolealder. Den 

andre gruppen er barn i grunnskolealder, det vil si 6–15 år. Den tredje gruppen er de i 

aldersgruppen 16–19 år. De tre yngste gruppene er altså barn og ungdom primært 
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knyttet til utdanningstid, og som ved flytting stort sett følger sine foreldre. Den fjerde 

gruppen er voksne i vanligvis arbeidsfør alder, det vil si 20–66 år. I denne 

aldersgruppen er det riktig nok en del som studerer, men utover i 20-årene finner vi 

stadig flere av dem i arbeid. Utdanningstiden kan her også forstås som 

kompetansetilegnelse for arbeid, og altså en forutsetning for arbeid. For stadig flere 

avsluttes yrkesaktiviteten ved nærmere 60, mens den for andre varer helt fram til 70-års 

alder eller mer. Vi velger likevel her å operere med yrkesaktiv alder opp til og med 66 

år. Den femte aldersgruppen er den typiske pensjonstiden, fra 67 til 79 år. Men det vi 

snakker om her er relativt unge gamle. Mange har fortsatt helsa i behold og for øvrig 

ressurser til et aktivt liv. Men sykeligheten øker, og de trenger mer omsorg enn da de 

var i beste yrkesaktive alder. Den sjette alderen kommer når de er over 79, og normalt 

er pleietrengende. Det er her aldringen virkelig krever omsorg, fra familiemedlemmer 

og det offentlige apparat.  

Tabell 3.2: Aldersfordelt befolkningsvekst 2010–2016 for Indre Fosen, Trøndelag 

og landet. (Kilde: SSB). 

  Landet Trøndelag Indre Fosen 

  
Vekst 2010–

2016 
Årlig vekst 
2010–2016 

Vekst 2010–
2016 

Årlig vekst 
2010–2016 

Vekst 2010–
2016 

Årlig vekst 
2010–2016 

 0-5  1,8 % 0,3 % 1,4 % 0,2 % -3,1 % -0,5 % 

 6-15 år  1,7 % 0,3 % -0,9 % -0,2 % -4,3 % -0,7 % 

16-19 år 1,6 % 0,3 % 1,0 % 0,2 % -6,0 % -1,0 % 

20-66 år 7,2 % 1,2 % 6,6 % 1,1 % 0,6 % 0,1 % 

67-79 år 29,5 % 4,4 % 29,2 % 4,4 % 37,2 % 5,4 % 

80 år + 0,0 % 0,0 % -0,2 % 0,0 % -10,6 % -1,8 % 

 

Tabellen viser at det nasjonalt er vekst i alle aldersgrupper i perioden 2010–2016, med 

unntak av den aller eldste gruppen. Trøndelag samlet følger forholdsvis tett de 

nasjonale utviklingsbanene, med unntak aldersgruppen 6–15 år, hvor det er litt 

nedgang. Indre Fosen har befolkningsnedgang i de tre yngste aldersgruppene og i den 

aller eldste, stabilitet for gruppen som representerer yrkesaktiv alder og kraftig vekst i 

aldergruppen 67–79 år. Veksten for sistnevnte gruppe peker i retning av betydelig 

vekst i omsorgsutfordringene for kommunene i årene som kommer. Utfordringene 

ligger riktig nok der allerede i dag når en ser på andelen i pensjonsalder i forhold til i 

yrkesaktiv alder.  

I figuren nedenfor vises folketallet fordelt på ulike aldersgrupper for Indre Fosen, 

Trøndelag og landet. Ved inngangen til 2016 utgjorde aldersgruppen over 66 år cirka 

18 prosent av samlet befolkning i Indre Fosen. Til sammenligning var andelene i 

Trøndelag samlet og for landet totalt på om lag 14 prosent.  
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Figur 3.2:  Befolkningsstruktur, folketall fordelt på aldersgrupper for landet, 

Trøndelag og Indre Fosen (Kilde: SSB.no). 

3.3 Utvikling i ulike bransjer og næringer 

For å vurdere utviklingen i arbeidsplasser, har vi gjennomført næringsanalyser hvor vi 

har vi latt oss inspirere av Telemarksforsknings attraktivitetsmodell (Vareide og 

Nygård 2014), ved å skille mellom basisnæringer, regionale næringer og besøks-

næringer i næringsanalysene. Ved å se på utviklingen i en næring i en region 

sammenlignet med utviklingen i landet, kan vi skille strukturell vekst fra annen vekst. 

Siden næringsstrukturene ligger fast over tid, gir dette informasjon om næringslivet 

også framover i tid. I analysene fokuserer vi på sysselsetting, fordi dette er en enkel, 

men samtidig god indikator for regional utvikling. Arbeidsplasser har tradisjonelt vært 

avgjørende for bosetting. I tillegg har sysselsettingsanalyser høy treffsikkerhet med 

hensyn på hva som blir igjen i lokal verdiskaping siden 2/3 av samlet verdiskaping er 

lønnskostnader mens resterende verdiskaping er kapitalavkastning til eiere og 

långivere. 
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I tabellen nedenfor viser vi sysselsettingsutviklingen i ulike næringer i kommunen for 

den siste femårsperioden. Ideelt sett burde vi også her minst ha en tiårsperiode, slik 

som i analysene over. SSB endret imidlertid definisjonene i overgangen mellom 2007 

og 2008, slik at det er svært arbeidsomt å lage næringsfordelt statistikk ti år tilbake i 

tid. Vi har derfor valgt å analysere en fem-årsperiode, fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 

2014. Dette blir antatt å være gyldig for næringsstatistikken ved årsskiftet 2009/2010 

og 2014/2015.  

LQ betyr lokaliseringskvotient og er definert som lokal sysselsettingsandel i bransjen 

delt på nasjonal sysselsettingsandel. Dette er en indikator på næringer som henter 

betydelige inntekter fra kunder utenfor regionen. RSI er regional vekst i bransjen 

minus nasjonal vekst i bransjen, det vil si et mål på hvor god utviklingen er korrigert 

for nasjonale trender i bransjen. Eksterne næringer er basisnæringer pluss statlige 

arbeidsplasser. Lokale næringer er definert som besøksnæringer pluss lokal offentlig 

administrasjon og tjenesteyting. Denne type næringsliv påvirkes sterkt av 

befolkningsveksten som var 7 prosent i Norge og 2 prosent i Indre Fosen i den aktuelle 

perioden. 

Tabell 3.3:  Næringsutvikling i Indre Fosen i perioden 2009/2010 til 2015/2016 

(Kilde: www.ssb.no og egne beregninger). 

 
2009 

An-
del 

LQ 
2009 2015 Andel 

LQ 
2015 

End-
ring 

antall 

Relativ 
end-
ring RSI 

Basisnæringer 1479 0,33 2,01 1027 0,25 1,51 -452 -31 % -26 % 

Landbruk 399 0,09 4,16 313 0,08 4,61 -86 -22 % 5 % 

Fiske/havbruk 37 0,01 1,43 30 0,01 1,25 -7 -19 % -15 % 

Bergverk og utvinning 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 % 0 % 

Næringsmidler 52 0,01 0,66 14 0,00 0,19 -38 -73 % -70 % 

Anna industri 981 0,22 3,16 651 0,16 2,46 -330 -34 % -22 % 

Telekom/IT/FoU/forlag/media 10 0,00 0,06 19 0,00 0,12 9 90 % 86 % 

Besøksnæringer 477 0,11 0,70 449 0,11 0,66 -28 -6 % -8 % 

Handel 342 0,08 0,83 333 0,08 0,86 -9 -3 % 0 % 

Aktivitet 83 0,02 0,58 79 0,02 0,51 -4 -5 % -17 % 

Servering/Overnatting 52 0,01 0,41 37 0,01 0,27 -15 -29 % -39 % 

Regionale næringer 908 0,20 0,76 963 0,24 0,82 55 6 % 4 % 

Bygg/anlegg 324 0,07 1,07 360 0,09 1,11 36 11 % 0 % 

Kraft, vann og avfall 48 0,01 1,93 33 0,01 1,37 -15 -31 % -32 % 

Forretningsmessig tj.yting 81 0,02 0,32 71 0,02 0,28 -10 -12 % -14 % 

Transport 294 0,07 1,28 313 0,08 1,44 19 6 % 8 % 

Agentur og Engros 24 0,01 0,13 46 0,01 0,29 22 92 % 99 % 

Finans, eiendom og utleie 137 0,03 0,68 140 0,03 0,70 3 2 % -1 % 

Offentlig 1579 0,36 1,09 1614 0,40 1,06 35 2 % -7 % 

Lokal inkl. privat skole/helse 1376 0,31 1,46 1374 0,34 1,38 -2 0 % -9 % 

Fylkeskommunal 91 0,02 1,29 87 0,02 1,23 -4 -4 % -8 % 

Statlig 112 0,03 0,26 153 0,04 0,33 41 37 % 25 % 

Sum 4443 1,00 1,10 4053 1,00 1,00 -390 -9 % -12 % 

Eksternt 1591 0,36 1,37 1180 0,29 1,04 -411 -26 % -27 % 

Regionalt 999 0,22 0,79 1050 0,26 0,84 51 5 % 3 % 

Lokalt 1853 0,42 1,14 1823 0,45 1,09 -30 -2 % -8 % 

I perioden har det vært begrenset med vekst i næringsgreinene. De næringer som er 

sterkest representert i Indre Fosen i forhold til landsgjennomsnittet (LQ), det vil si 

http://www.ssb.no/
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landbruk og industri, har hatt kraftig sysselsettingsnedgang. For førstnevnte næring har 

det vært en nedadgående trend nasjonalt i mange år, mens det for industrien skyldes 

redusert aktivitet innenfor verftsindustrien. Innen statlig forvaltning er det en betydelig 

økning innen spesielt helse- og sosialtjenester. Vår gjennomgang av bedriftsstatistikken 

viser at deler av denne økningen skyldes etableringen av Hysnes Helsefort, inkl. 

vikarer, og noe økning innen psykisk helsevern.  

Samlet var det en nedgang i antall arbeidsplasser i Indre Fosen på 390, eller 9 prosent i 

perioden 2009–2015. Nedgangen fordeler seg på 295 og 95 færre arbeidsplasser i 

henholdsvis Rissa og Leksvik. RSI er også negativ, og forteller oss at selv korrigert for 

en ugunstig næringsstruktur i forhold til nasjonale vekstnæringer, er det arbeidsplass-

nedgang.  

Statistikken fra SSB er noe omlagt fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015, slik at samlet 

sysselsetting faller med om lag 2 prosent på nasjonalt nivå. Om samme forstyrrelser 

også er tilfelle for Indre Fosen, vil det si at statistikkomleggingen gir 8–10 færre 

arbeidsplasser. Dette er såpass lite at vi velger å ikke ta dette med i videre beregninger. 

3.4 Sammenheng folketall og arbeidsplasser 

Under dette temaet har vi belyst befolkningsutvikling, næringsutvikling, pendling, 

bostedsattraktivitet, arbeidsplassvekst og scenarier for framtidig befolkningsutvikling 

ut fra et regionaløkonomisk perspektiv, jf. for eksempel Sand et al. (2015). I dette 

perspektivet antas netto befolkningsutvikling å ha sterk sammenheng med netto 

sysselsettingsutvikling, i tråd med pendling og sammenheng mellom lokal 

sysselsettingsutvikling og befolkningsutvikling i arbeidsmarkedsregionene i Norge 

(Andersen et al. 2014 og Sand et al. 2015). Dødelighet, netto flytting for personer 

utenfor arbeidslivet, yrkesdeltakelse og antall barn pr. voksen, blir definisjonsmessig 

de andre faktorene som påvirker befolkningsutviklingen. Når slike forhold er rimelig 

stabile, inkludert netto pendling, blir sammenhengen mellom sysselsetting- og 

befolkningsutvikling sterk.  

I Indre Fosen har vi vist at det har vært en moderat vekst i folketallet i kombinasjon 

med en betydelig nedgang i antall arbeidsplasser i perioden 2009–2015. 

Utpendlingstall indikerer at befolkningsveksten kan ha vokst på grunnlag av 

arbeidsplasser utenfor kommunen. I tabellen nedenfor vises detaljer om befolkning, 

yrkesaktivitet og sysselsetting og pendling.  

I den siste femårsperioden har antall innbyggere i arbeidsfør alder (15–74 år) økt med 

fire prosent i Indre Fosen, mens antall arbeidsplasser har som tidligere nevnt gått ned 

med 9 prosent. Dette i seg selv peker i retning av betydelig utpendling, men dempes av 

at antall yrkesaktive (bosatte i kommunen med arbeid i/utenfor) i kommunen har falt i 

samme periode. Tabell 3.4 viser da også at antall arbeidsledige har hatt en vekst på 86 

personer, mens antall utpendlere har økt med 55 personer etter en betydelig nedgang 

(70 personer) det siste statistikkåret. Fallet i utpendling samtidig som antall lokale 

arbeidsplasser faller betydelig er vanskelig å forklare ut fra denne type overordnet 
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statistikk, men det kan for eksempel være fordi et betydelig antall ansatte har vært leid 

ut eller jobbet på anlegg med annet oppmøtested enn hjemkommunen og at disse 

engasjementene nå er avsluttet. 

Tabell 3.4:  Befolkning- og næringsutvikling i perioden 2009/2010 til 2014/2015 

(Kilde: www.ssb.no og egne beregninger). 

  
2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

Endring 
2010–
2016 

Endring 
2010–
2016 

Folketall 1.1. 9 970 10 065 10 070 10 183 10 201 10 182 10 175 205 2,1 % 

Arbeidsfør alder 1.1 7 166 7 268 7 285 7 419 7 467 7 475 7 446 280 3,9 % 

Arbeidsplasser 4.kv 4 443 4 317 4 297 4 418 4 317 4 334 4 053 -390 -8,8 % 

Innpendling 4. kv 592 563 536 562 545 613 491 -101 -17,1 % 

Innpendlingsandel  13 % 13 % 12 % 13 % 13 % 14 % 12 % -1 %   

Utpendling 4 kv. 1 092 1 129 1 155 1 152 1 194 1 217 1 147 55 5,0 % 

Utpendlingsandel 22 % 23 % 23 % 23 % 24 % 25 % 24 % 2 %   

Yrkesaktive 4 kv. 4 943 4 883 4 916 5 008 4 966 4 938 4 709 -234 -4,7 % 

Arbeidsledige nov. 151 255 118 99 122 137 237 86 57,0 % 

Arbeidsstyrke 4 kv. 5 094 5 138 5 034 5 107 5 088 5 075 4 946 -148 -2,9 % 

Yrkesdeltakelse 71,1 % 70,7 % 69,1 % 68,8 % 68,1 % 67,9 % 66,4 % -5 %   

Tabellen gir flere interessante forhold å se nærmere på. Vi kan blant annet beregne 

netto utpendling til 656 personer. Videre kan vi beregne forholdstallet mellom 

yrkesaktive eller bosatte sysselsatte og lokale arbeidsplasser, til rundt 116 prosent i 

Indre Fosen ved årsskiftet 2015/2016. Dette forholdstallet kan vises å ha variert 

mellom 111 og 116 prosent de siste 13-14 årene.  

 

Figur 3.3: Antall helt arbeidsledige i Rissa og Leksvik kommune (Kilde: SSB.no). 

Antall arbeidsledige i Indre Fosen har hatt forholdsvis sterke svingninger i den 

perioden vi ser på. I årene 2011–2013 var den på rundt 100–120 personer etter å ha 
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vært helt oppe på cirka 250 personer i 2010. På slutten av 2014 steg ledigheten til 137 

personer, og tiltok videre noe i begynnelsen av 2015. Fra april 2015 til juli 2015 var det 

sterk vekst i ledigheten, og den ble liggende rundt 200–240 personer fram til november 

2015. Etter dette kom skipsverftet i gang igjen og ledigheten sank til under 150 

personer. Flytting og pendling har svært sterk sammenheng med arbeidsmarkeds-

muligheter og sysselsetting. Figuren under viser at det har vært en tiltakende utflytting 

fra Indre Fosen siden 2010, mens antall innflyttere har avtatt noe i samme periode. På 

kommunenivå har det vært nedgang i antall innflyttere til Rissa og vekst til Leksvik. 

Utflyttingen har tiltatt i begge kommuner og den har vært klart sterkest både i absolutte 

størrelser og relativt fra Rissa. Netto innflytting til Indre Fosen (innflyttere minus 

utflyttere) gikk fra å være positiv i årene 2010–2013 til å være negativ de to siste årene.  

 

Figur 3.4: Antall inn- og utflyttere i Indre Fosen (Kilde: SSB.no). 

Pendlingsmønstre og endringer i dem kan drøftes ut fra de to påfølgende tabellene. De 

viser sysselsatte etter arbeidssted og bosted i henholdsvis 2009 og 2015. I 2009 bodde 

og arbeidet 3851 personer i Indre Fosen. Dette utgjør 81 prosent av totalt antall bosatte 

personer i Indre Fosen med arbeidssted i Trøndelag (4728), eller 78 prosent av totalt 

antall bosatte personer i Indre Fosen med arbeidssted i Norge (4943). De 151 

arbeidsledige på slutten av 2009 i Indre Fosen er ikke inkludert i tabellen. 

Tabell 3.5:  Antall sysselsatte personer etter bostedskommune (rader) og 

arbeidsstedskommune (kolonner), korrigerte tall for 4. kvartal 2009 

(Kilde: www.ssb.no og Egne beregninger). 
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Indre Fosen 3851 702 95 80 4728 

Øvrig Trondheimsreg 239 119338 161 2077 121815 

Øvrig Fosen 170 509 5993 176 6848 

Øvrig Tr.lag 137 4978 99 64633 69847 

Trøndelag 4397 125527 6348 66966 203238 
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Mot slutten av 2015 bodde og arbeidet 3 562 personer i Indre Fosen. Dette utgjør 79 

prosent av totalt antall bosatte personer i Indre Fosen med arbeidssted i Trøndelag 

(4 494), eller 76 prosent av totalt antall bosatte personer i Indre Fosen med arbeidssted 

i Norge (4 709). De 237 arbeidsledige på slutten av 2015 i Indre Fosen er ikke 

inkludert i tabellen under. 

Tabell 3.6:  Antall sysselsatte personer etter bostedskommune (rader) og 

arbeidsstedskommune (kolonner), 4. kvartal 2015 (Kilde: www.ssb.no og 

Egne beregninger). 

 
Indre Fosen Øvrig Trondheimsreg Øvrig Fosen Øvrig Tr.lag Tr.lag 

Indre Fosen 3562 717 130 85 4494 

Øvrig Trondheimsreg 222 128486 222 2349 131279 

Øvrig Fosen 149 469 6213 128 6959 

Øvrig Tr.lag 81 5248 115 64871 70315 

Tr.lag 4014 134920 6680 67433 213047 

     
Fra tabell 3.6 ser vi også at det nå kun er 222 personer som pendler fra øvrig 

Trondheimsregion (andre siden av fjorden) til Indre Fosen. Dette utgjør 6 prosent av 

totalt antall arbeidsplasser i Indre Fosen. Det er 717 som pendler fra Indre Fosen til 

øvrig Trondheimsregion. Dette utgjør 15 prosent av totalt antall bosatte personer i 

Indre Fosen med arbeidssted i Norge. Et enkelt mål på arbeidsmarkedsintegrasjon er å 

legge sammen disse to prosentene, 15+6=21 prosent, det vil si en relativt lav 

arbeidsmarkedsintegrasjon for Indre Fosen som del av Trondheimsregionen.  

Det kan vises at det er utpendling på hhv. 17 og 14 prosent fra dagens Leksvik og Rissa 

kommune til øvrig Trondheimsregion, målt som utpendlere i forhold til totalt antall 

bosatte personer i disse to kommunene med sysselsetting i Norge. Til sammenligning 

er det 19 prosent utpendling fra både Midtre Gauldal kommune og fra Orkdal 

kommune, to kommuner med noenlunde sammenlignbart innbyggertall men noe 

kortere reiseavstand til Trondheim. Orkdal har 11700 innbyggere og 35-40 minutters 

kjøretid til Trondheim. Midtre Gauldal har 6300 innbyggere og 42-50 minutters 

kjøretid til Trondheim. Sistnevnte kommune er nok mest sammenlignbare med Indre 

Fosen, med rundt 13 prosent utpendling til Trondheim som Indre Fosen, men har noe 

mer utpendling til Trondheims nabokommuner med kortere reiseavstand. Midtre 

Gauldals større arbeidsmarkedsintegrasjon med Trondheimsregionen ser vi enda 

tydeligere på innpendlingen som er 16,5 prosent fra fastlandskommunene i øvrig 

Trondheimsregion til arbeidsplasser i Midtre Gauldal. 

Vår statistikkgjennomgang har vist at det har både vært vekst i ledighet og utpendling 

siden 2009/10. Intuitivt skulle en da også forvente en sammenheng her. Et enkelt 

korrelasjonsmål viser rundt 50 prosent statistisk korrelasjon over perioden 2001–2014 

mellom vekst i ledighet og utpendling i Indre Fosen, mens korrelasjonen er bare rundt 

halvparten (25 %) for perioden 20092014. Disse korrelasjonene indikerer at økt 

ledighet slår ut i økt utpendling, men av varierende styrke. Som figur 3.5 viser er 

http://www.ssb.no/
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sammenhengen ikke spesielt klar i perioden 2007–2011. Dette kan tyde på at andre 

faktorer påvirker utviklingen i minst like stor grad.  

 

Figur 3.5: Vekst i antall helt arbeidsledige og antall utpendlere i Indre Fosen, 

Rissa og Leksvik kommune (Kilde: SSB.no). 

Vekst i arbeidsplasser har tradisjonelt en meget sterk sammenheng med vekst i 

arbeidsfør del av befolkningen. I figur 3.6 viser vi sammenhengene mellom vekst i 

arbeidsplasser i Indre Fosen og vekst i sysselsatte personer med bosted i Indre Fosen 

og arbeidssted i Norge. Figuren gir inntrykk av at en arbeidsplass i endring gir samme 

endring i antall bosatte sysselsatte.  

 

Figur 3.6: Vekst i sysselsatte personer (yrkesaktive), arbeidsstyrke (yrkesaktive 

pluss arbeidsledige) og arbeidsplasser i Indre Fosen, Rissa og Leksvik 

kommune (Kilde: SSB.no). 

Slik figuren viser er sammenhengene sterke. Et enkelt korrelasjonsmål viser 93 prosent 

korrelasjon over perioden 2001–2015 for vekst i arbeidsplasser og vekst i yrkesaktive i 
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Indre Fosen, det vil si en korrelasjon lik den vi gjerne finner i store, definerte 

arbeidsmarkeder, jf. analysene i Andersen et al. (2014) for norske økonomiske regioner 

i perioden 2001–2013. Enkeltkommuner med store pendlingsmuligheter har gjerne 

mye lavere sammenheng mellom sysselsatte personer og arbeidsplasser. Tilsvarende 

korrelasjon er for eksempel 33 prosent i Midtre Gauldal, en sammenlignbar kommune 

med Indre Fosen på fastlandssiden i Trondheimsregionen.  

Arbeidsstyrken har med seg svingninger pga. arbeidsledighet. Korrelasjonen mellom 

vekst i arbeidsstyrke og arbeidsplasser er likevel så høy som 85 prosent i perioden 

2001–2015 for Indre Fosen. Dette er svært høyt for en enkelt kommune med pendlings-

muligheter.  

De statistiske analysene viser at utviklingen i arbeidsplasser har sterk betydning for 

befolkningsutviklingen i Indre Fosen, trolig sterkere betydning enn hva som 

tradisjonelt har vært oppfatningen for en kommune som ligger i det ytre 

pendlingsomlandet av Trondheimsregionen. Disse sterke sammenhengene kan 

forklares på flere måter. På den ene side kan endring i arbeidsplasser gi direkte utslag i 

netto flytting gjennom endring av bosted for berørte ansatte. Bruken av prosjektansatte 

kan for eksempel være stor i visse typer virksomhet, for eksempel verftsrelatert 

virksomhet, men gir ikke svingninger i lokale yrkesaktive uten at de har bosted i Indre 

Fosen.  

Normalt vil imidlertid en ansatt som mister jobben eller tilsettes, velge ulike løsninger 

som å gå inn/ut av arbeidsmarkedet (for eksempel til utdanningssektoren eller 

uførhet/pensjon) eller gå til/fra en annen jobb i samme kommune eller andre 

kommuner. For de direkte berørte arbeidstakerne som for eksempel mister en jobb, kan 

disse valgmulighetene bidra til at bolig og bosettingskommune ikke endres i 

forbindelse med endringer i jobbsituasjonen. Det kan imidlertid være relativt sterke 

indirekte virkninger som forsterker sammenhengene mellom arbeidsplasser og antall 

bosatte sysselsatte i en kommune. En person som mister en jobb i en bedrift kan for 

eksempel gå inn i en annen lokal bedrift og slik sett beholde grunnlaget for lokal 

bosetting samtidig som tilpasningen fjerner grunnlaget for en annen persons mulighet 

til lokal jobb og bosetting. 

3.5 Framskrivinger av folketall og arbeidsplasser 

SSBs mest brukte befolkningsprognosealternativ med middels vekst, MMMM, hvor 

hver M står for middels nivå når det gjelder hhv. fruktbarhet, dødelighet, innenlands 

mobilitet og netto innvandring. SSBs prognoser er fra 2015 vektlegger flyttemønsteret i 

perioden 2011–2014 og noe mer langsiktige endringer i fruktbarhet og dødelighet. I 

Antall personer i yrkesaktiv alder er fra framskrivingene av folkemengde. Yrkesandel 

er våre anslag basert på dagens yrkesandeler og en sannsynlig vekst opp mot 

landsgjennomsnittet på lengre sikt. Pendling er anslått av oss ut fra dagens nivå og 

moderat vekst framover i tråd med generell pendlingsutvikling de senere årene. Antall 
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arbeidsledige antar vi går ned mot 100 pr. år på lengre sikt. Antall arbeidsplasser i 

Indre Fosen framkommer da som en konsekvens av disse forutsetningene. 

Tabell 3.7: Framskrivinger av arbeidsplasser, pendling og befolkning i Indre Fosen 

mot 2040 (Kilde: SSB og egne beregninger). 

 

2016 2020 2030 2040 

Folketall 10175 10405 10833 11017 

Barn (0-15 år) 1959 1909 2028 2054 

arb.før alder 16-69 år 6783 6870 6852 6799 

70 + 1433 1626 1953 2164 

Arbeidsfør alder 15-74 år 7446 7644 7540 7577 

Arb.styrke 4946 5138 5144 5245 

Yrkesandel 66 % 67 % 68 % 69 % 

Utpendling 1147 1194 1318 1456 

Utp.andel 24 % 24 % 26 % 28 % 

Arb.pl 4053 4356 4290 4312 

Innp.andel 12 % 12 % 13 % 14 % 

Innpendling 491 511 564 623 

Arb.ledige 237 100 100 100 

Sysselsatte 4709 5038 5044 5145 
 

Grunnlaget for framskrivingen er 50 prosent vekt på SSBs MMMM-alternativ og 50 

prosent vekt på MM00-alternativ med folketall pr. 1.1., sysselsettingsstatistikk for siste 

kvartal 2014, moderat anslag på vekst i innpendling og utpendling. MMMM-

alternativet har klart høyere vekst, om lag 600 personer fram mot 2040. Basert på de 

siste årenes utvikling mener vi dette er urealistisk, så framt det ikke kommer bro eller 

tunnel som forbinder Indre Fosen med Trondheim og bringer reisetidene til ned mot 

45-50 minutter med bil/buss for majoriteten av befolkningen. pr. i dag foreligger det 

faktisk ideer om dette, en 6,7 km lang bru til over 11 milliarder kroner der dagens ferje 

går, men dette er pr. i dag ikke et prioritert prosjekt hos veimyndighetene.1 

3.6 Utdanning 

Utdanningsnivået i en kommune bestemmes i stort grad av næringsstruktur og innslag 

av kompetansearbeidsplasser i kommunen, og/eller hvor godt integrert kommunen er i 

en større region med denne type arbeidsplasser. Videre er utdanningsnivået i en region 

en relativt god indikator på potensialet for en kompetansebasert næringsutvikling.  

                                                      

1 http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/2015/11/17/Vil-realisere-bru-over-
Trondheimsfjorden-11818289.ece og 
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article6744935.ece. 

 

http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/2015/11/17/Vil-realisere-bru-over-Trondheimsfjorden-11818289.ece
http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/2015/11/17/Vil-realisere-bru-over-Trondheimsfjorden-11818289.ece
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article6744935.ece
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Figuren nedenfor viser utdanningsnivået i Indre Fosen, Trøndelag og landet, mens det 

finnes en figur for andelen med høyere utdanning pr. kommune i vedlegg. I Indre 

Fosen har om lag 20 prosent av innbyggerne over 16 år utdanning utover videregående 

skole, og andelen er om lag den samme i Rissa og Leksvik. Andelen har samlet sett 

tiltatt litt de siste årene, men ligger likevel godt under nasjonalt nivå, og også noe 

under nivået for Trøndelag totalt.  

 

Figur 3.7: Utdanningsstruktur, personer over 16 år etter nivå på høyeste utdanning 

i landet, Trøndelag og Indre Fosen (Kilde: SSB.no). 

Blant kommunene i Trøndelag skiller naturlig nok universitetsbyen Trondheim seg ut 

med en andel høyere utdannede på hele 41 prosent i 2014. Gjennomsnittet blant 

trøndelagskommunene, eksklusive Trondheim er på 20 prosent, det vil si om lag som 

de to kommunene i Indre Fosen.  

3.7 Kommuneøkonomi 

I tabellen nedenfor beskriver vi status for kommuneøkonomien i dagens to kommuner 

med utvalgte nøkkeltall for 2015. Nøkkeltallene vi presenterer, er blant de mest vanlige 

å bruke i denne type oppstillinger, se for eksempel en rekke utredninger om 

kommuneøkonomi i forbindelse med kommunereformen. I siste kolonne har vi 
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summert opp inntekter og kostnader for de to kommunene slik det er nå i 2015. Merk 

at ved en sammenslåing så vil både inntekts- og utgiftssiden påvirkes på flere områder. 

Dette kommer vi tilbake til. 

Fra SSB er det brukt KOSTRA-statistikken. For korrigerte frie inntekter er det brukt en 

spesialstatistikk fra KMD. Ved beregning av utgiftskorrigerte frie inntekter er det tatt 

utgangspunkt i summen av de frie inntektene. Den delen av de frie inntektene som 

inngår i utgiftsbehovet korrigeres ved hjelp av kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. De 

resterende inntektene blir deretter lagt til i beregningen. Driftsutgifter til skole, pleie og 

omsorg, helse og sosial og administrasjon inngår i kommunene sitt utgiftsbehov, og det 

er variasjon i kostnader til drift av dette det korrigeres for. For å få et mest mulig 

fullstendig bilde av de frie inntektene er eiendomsskatt og konsesjonskraftsinntekter 

tatt med i beregningene. Svakheter er at andre forhold som gebyr, øremerkede tilskudd, 

løpende skjønnstilskudd og fordeler/ulemper med ulik arbeidsgiveravgift ikke er med i 

analysegrunnlaget. 

Tabell 3.8: Nøkkeltall kommuneøkonomi 2015 (Kilde: SSB og KMD). 

 

Rissa  Leksvik Sum 

Driftsinntekter i millioner kroner totalt 526,9 315,8 842,7 

Frie inntekter i kroner per innbygger 53835 60516 56135 

Korrigerte frie inntekter, ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter 101 99 100 

Korrigerte frie inntekter, inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter 97 95 96 

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 1,5 1,4 1,5 

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 7,7 0 4,8 

Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter 5,1 4,4 4,8 

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 108,6 63,8 91,8 

 

Driftsinntekter er et grovt mål som inkluderer brukerbetalinger med mer. Det er derfor 

ofte fokus på frie inntekter, det vil si rammetilskudd fra staten og skatteinntekter, når 

man vurderer inntektsnivået. Vi ser at Leksvik har mer frie inntekter pr. innbygger enn 

Rissa. Ved sammenligning mellom kommuner bruker man gjerne inntektsmål som 

korrigerer for spesielle utgifter, slik som KMDs indeks for korrigerte inntekter hvor 

landsgjennomsnittet ligger på 100 prosent. Som vi ser ligger både Rissa og Leksvik 

under landsgjennomsnittet, det vil si er å betrakte som kommuner med svakere 

inntektsgrunnlag enn landsgjennomsnittet. 

Vi ser videre at netto driftsresultat er rimelig likt i prosent av driftsinntektene, men at 

dette ligger under et anbefalt nivå for kommuner generelt på 1,75 prosent. 

Disposisjonsfond er på 7,7 prosent av driftsinntektene for Rissa og 0 i Leksvik. Dette 

betyr at til sammen ligger de to kommunene under 6 prosent som er anbefalt nivå. 

Nivået på disposisjonsfondet kan si noe om hvilken økonomisk «buffer» kommunen 

har ved uforutsette hendelser, eller som egenfinansiering av investeringer. Til 

sammenligning var nivået for landsgjennomsnittet 6,6 prosent.  
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Netto lånegjeld er et uttrykk for kommunens gjeldsbelastning, soliditet og finansier-

ingsstruktur. Jo lavere tall, jo bedre er det for kommunens økonomi. Gjeldsgraden for 

Indre Fosen (netto lånegjeld) er høyere enn landsgjennomsnittet på 77 prosent. 

Lånegjelda bidrar også til at Indre Fosen har noe høyere finansutgifter (her målt som 

netto renter og avdrag i driftsregnskapet) enn de 3,9 prosent som landsgjennomsnittet 

har. 

Det foreligger ingen grundig faglig utredning av hvordan kommuneøkonomien blir i 

nye Indre Fosen kommune. De lokale utredninger som er gjort har i hovedsak benyttet 

standard verktøy for beregning av kommuneinntekter med datagrunnlag fra 2014 og 

eldre. Disse har svakheter når det gjelder reglene om at tilskudd i 2016 skal legges til 

grunn for overgangsordninger og at det nå kommer et nytt inntektssystem som endrer 

situasjonen for svært mange kommuner. 

Det vi kan fastslå sånn generelt, er at Indre Fosen på langt sikt vil miste et 

basistilskudd på 13,2 millioner kroner, samt at det også kan bli endringer i distrikts-

tilskudd og andre tilskudd pga. reiseavstander med mer. Sammenslåtte kommuner 

beholder de første 15–20 årene inntektsnivået fra 2016, slik at kommunen har god tid 

til å effektivisere og tilpasse seg nytt inntektsnivå. En kommunesammenslåing vil 

normalt kunne realisere betydelige innsparinger innen administrasjon som langt på vei 

vil dekke det langsiktige inntektstapet. I tillegg kommer innsparingspotensialet innen 

tjenesteproduksjonen. 

En spesiell faktor i Indre Fosen er distriktstilskuddet for 2016 som pr. dags dato er 

beregnet til kr 0 for Rissa, etter å utgjort over 4,4 millioner kroner pr. år de siste årene. 

Med dagens regler om at tilskudd i 2016 skal legges til grunn for overgangsordninger, 

står Indre Fosen i fare for betydelige tap i inntekter de nærmeste 15–20 årene. Om man 

ikke oppnår gjennomslag i kontakt med departementet, er siste mulighet søknad til 

Fylkesmannen om skjønnsmidler som kompensasjon for slike uheldige utslag. 

3.8 Arbeidsgiveravgift 

Kommunene på Fosen befinner seg i ulike arbeidsgiveravgiftsoner. Rissa og Leksvik er 

plassert i sone 1a, det vil si full sats på 14,1 prosent men med et bunnfradrag på inntil 

kr 500 000 som skjermer de fleste småbedrifter for høyere sats enn 10,6 prosent. 

Ørland ligger i sone 2 med 10,6 prosent sats, Bjugn i sone 3 med 6,4 prosent sats og 

Åfjord, Roan og Osen i sone 4 med sats på 5,1 prosent. Rissa og Leksvik kommune 

arbeider i fellesskap med å endre arbeidsgiveravgiftssatsen da de mener denne er 

fastsatt så høy på feil grunnlag om reiseavstand mellom kommunesenter og 

Trondheim. 

Neste hovedrevisjon av ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift i 

Norge er i 2020/2021. 
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4. BEDRIFTER I ENDRING 

I dette kapitlet går vi gjennom endringer i aktivitet i bedrifter med en betydelig negativ 

endring i aktivitet i Indre Fosen. 

4.1 Regnskapsresultat  

Rissa og Leksvik kommune (2016) har summert opp resultatregnskap i perioden 2007-

2014 for bedriftene i de to kommunene. I beregningene oppgis at konserninntekter ikke 

er tatt med. Blant hovedfunnene er sterke negative resultat etter skatt i Rissa på slutten 

av perioden, med til sammen 680 millioner kroner i negativt resultat i fra 2012–2014, 

men 400 millioner kroner i positivt resultat i perioden 2007–2011 ut fra en samlet 

omsetning pr. år på rundt 3 milliarder kr. I Leksvik har samlet omsetning vært mellom 

723 og 1055 millioner kroner, men samlet ordinært resultat etter skatt har vært negativt 

hvert eneste år i perioden 2007–2014. Dette summerer seg opp til 650 millioner kroner 

i negativt resultat, ifølge Rissa og Leksvik kommune (2016).  

Vi har gjort beregninger ved hjelp av regnskapsdatabasen Bisnode på 

www.soliditet.no. Disse beregningene viser at underskuddene ved skipsverftet tilsvarer 

grovt sett det negative resultatet på 680 millioner kroner i fra 2012–2014 i Rissa 

kommune. Øvrig næringsliv kan derfor sies å ha et null-resultat i gjennomsnitt i denne 

perioden. Det er videre sammensatt med et samlet underskudd i 2012 men 5 prosent 

overskudd i 2013, 2014 og for de som har levert regnskap for 2015, regnet som 

årsresultat etter skatt delt på samlet omsetning.  

I Leksvik finner vi at det i hovedsak er Aqualyng Holding som forårsaker de store 

underskuddene de siste årene. Denne bedriften har ingen registrerte ansatte i Leksvik, 

men har et par millioner i inntekt de to siste årene, og et underskudd på hhv. 100 

millioner kroner i 2014 og 145 millioner kroner i 2013, og noenlunde det samme bildet 

også for årene 2009–2012. I følge en artikkel i Finansavisen, er resultatene imidlertid 

lovende for 2015.2  

Når vi trekker fra verftsøkonomien og Aqualyng Holding, finner vi at årsresultatene 

etter skatt var 3-4 prosent av omsetningen i gjennomsnitt, når vi summerer alle 

årsresultat og deler på summen av all omsetning i Indre Fosen i 2013 og 2014. Vi 

finner også at de som har levert regnskap for 2015 i skrivende stund, ligger på dette 

nivået. pr. dato [primo juni 2016] har vi regnskapstall for om lag halvparten av 

omsetningsvolumet i Indre Fosen for 2015. 

Samlet sett finner vi at bedrifter generelt ikke er i store økonomiske problemer som 

følge av tidligere negative resultat. Det betyr ikke at enkeltbedrifter kan være sårbare 

                                                      

2 http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2015/12/Har-satset-200-mill.-paa-blodroed-
vannrensing. 

http://www.soliditet.no/
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og sterk utsatt om oppdragsmengde og omsetning reduseres. Nedenfor går vi gjennom 

situasjonen i enkeltbedriftene vi har fått opplysninger om nedbemanning og/eller 

økonomiske problemer i.  

4.2 Aktivitet i lokale bedrifter med nedgang  

Tabellen nedenfor viser tall på antall ansatte for de siste årene og omsetningstall for 

siste regnskapsår, avgrenset til bedrifter med sterk nedgang i aktivitet. Vi har videre 

avgrenset oss til bedrifter som i hovedsak bidrar til å hente inn inntekter utenfor 

kommunen. Regnskapstallene er i stor grad fra 2014, med unntak av for Hysnes 

Helsefort hvor dette er stipulert ut fra bevilgninger i 2015 til driver av helsefortet, St. 

Olav Hospital HF, et statlig helseforetak under Helse Midt-Norge RHF (regionalt 

helseforetak). Antall ansatte i den sammenheng er antall arbeidsplasser/stillinger ved 

bedriften som igjen gir grunnlag for å si at disse stillingene gir mulighet for 

hovedinntekt for personer som har disse stillingene. Sommerhjelp, vikarer og sesong-

sysselsetting er derfor ikke regnet med.  

Tabell 4.1: Ansatte og omsetning i berørte bedrifter med betydelig fall i aktivitet 

(Kilde: vår datainnsamling). 

 

Ansatte i 
gj.sn. 

2012-14 
Ansatte i 
nov.15 

Ansatte i 
mai. 16 

Ansatte 
som bor 
i Indre 
Fosen i 

Ansatte i 
aug. 16 

Omsetning 
siste år i 
millioner 
kroner 

Fosen Yard AS  260  150 160 110 13 843 

Elpro Electro AS  49  49 45 20 45 75 

LC Produktion AS  30  45 30 4 15 29 

Sum berørte verftet  339  244 235 134 73 947 

Hysnes Helsefort  25  25 20 9 0 41 

Noris AS  10  10 10 9 9 13 

Sum berørte Hysnes  35  35 30 18 9 54 

PTM AS  32  36 24 23 24 41 

CNC Produkter AS  50  40 40 38 33 59 

Inrigo AS  35  35 15 8 0 27 

Eltorque AS  20  20 4 4 4 90 

Servi AS  100  100 80 75 73 157 

Sum andre bedrifter  237  231 163 148 134 374 

Sum direkte berørte  611  510 428 300 216 1375 

Nedenfor går vi nærmere gjennom hver enkelte berørt virksomhet og de endringer som 

ser ut til å skje med disse. 

4.3 Skipsverftet i Rissa 

Fosen Mekaniske Verksteder AS ble etablert på Kvithyll i Rissa i 1972, etter at den 

tidligere virksomheten ved Frengen Slip og Motorverksted AS ble kjøpt og flyttet fra 
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Fevåg i samme kommune. Bedriften ble en del av Bergen Group i 2008. I 2014 solgte 

Bergen Group verftet til ukrainske Calexco, og verftet skiftet navn fra Bergen Group 

Fosen til Noryards Fosen. I oktober 2015 meldte Noryards Fosen oppbud, mens tre 

uker senere var Fosen Yard etablert som nytt driftsselskap og at verftet hadde vunnet 

kontrakter om ombygging av fem hurtigruteskip. Denne kontrakten opplyses nå å være 

totalt 698 millioner kroner, fordelt på 642 millioner kroner i fra november 2015 til juni 

2016 og 56 millioner kroner i oktober 2016. Utover denne kontrakten, er det ingen 

sikre utsikter til inntekt for skipsverftet. 

Aktiviteten ved verftet har variert veldig opp gjennom årene. Før bedriften ble en del 

av Bergen Group hadde verftet 1200 millioner kroner i omsetning (2007), 310 fast 

ansatte, herav 260 i Rissa og 50 i Sverige, og sysselsatte også 300 personer hos 

underleverandører. Aktivitetsomfanget var det omtrent det samme i 2008, før det ble 

nedgang i 2009 og 2010, relativt lav omsetning i 2011 og 2012, før aktiviteten tok seg 

opp i 2013. Tabellen nedenfor viser her utvalgte nøkkeltall for tilgjengelig regnskap 

etter 2009. Omsetning og lønn for 2015 og 2016 er stipulert etter opplysninger om 

aktivitet fram til konkursen, antall ansatte etter konkursen og andel av hovedkontrakten 

med hurtigruta som kan ha blitt utført i 2015 og 2016. Dette er merket *. 

Tabell 4.2: Aktivitet ved skipsverftet, nøkkeltall (Kilde: vår datainnsamling). 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Vår 2016* 

Omsetning 939 453 691 628 1125 843 486 552 

Lønn 111 95 66 137 143 106 94 50 

Vareforbruk 672 242 617 849 1019 731   

Andre driftskostnader 57 48 39 65 102 84   

Driftsresultat 75 43 -50 -451 -169 -75   

Årsresultat etter skatt 103 33 -39 -325 -241 -148   

Intervjuene forteller oss at verftet hadde 260 egne, faste ansatte før april 2014. Denne 

interne kapasiteten ble vurdert som nødvendig for å kunne utruste såkalte Ro-Pax-skip, 

det viktigste markedssegmentet til verftet. I tillegg kom prosjektansatte og innleie, som 

kunne utgjøre godt over 300 personer. Disse ble innlosjert privat, på hotellet eller i en 

brakkerigg med etter hvert 300 sengeplasser. Som vi ser av tabellen samsvarer 

lønnstallene med om lag 260 ansatte i 2012 og 2013 når vi regner 0,5 millioner kroner i 

gjennomsnittlig årlig lønn pr. ansatt. 

Av 260 fast ansatte før april 2014, har vi fått oppgitt at 178 bodde i Leksvik eller Rissa 

kommune. I 2014 ble antall fast ansatte redusert til 200, mens man reduserte ytterligere 

i 2015. I oktober 2015 gikk Noryards konkurs og ny drift kom i gang igjen i midten i 

av november 2015 i regi av Fosen Yards. Antall ansatte ble økt etter hvert og kom opp 

i 160 fast ansatte utover våren 2016. Utover dette har det i perioder vært omfattende 

permitteringer ved verftet i perioder, slik den varierende omsetningen og arbeids-

ledighetsstatistikken tyder på. Våren 2016 har det imidlertid vært tilnærmet full 

aktivitet ved verftet med om lag 500 sysselsatte fordelt på 160 fast ansatte og 340 
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prosjektsansatte og innleie gjennom underleverandører. Av disse 160 fast ansatte har vi 

fått oppgitt av 110 personer er bosatt i Leksvik eller Rissa kommune. 

Regnskapsposten vareforbruk dekker verftets kjøp fra underleverandører til den 

vanlige produksjonen mens andre driftskostnader dekker en del andre kostnader hvor 

det også er underleveranser. Underleveransene til verftet må imidlertid sies å være 

relativt små i forhold til den samlede omsetningen ved verftet. Vi har kartlagt lokale 

underleverandører og intervjuet disse og verftledelse om omfanget. I produksjonen 

finner vi at det i hovedsak er to lokale bedrifter som leies inn på verftet. Den ene er 

Elpro Electro som har hovedkontor i Agdenes og avdeling i Rissa med opp mot 50 

ansatte. Avdelingen i Rissa oppgis å ha 70 prosent av omsetningen knyttet til 

elektrotjenester til Fosen Yard, det vil si om lag 50 millioner kroner pr. år ved 

tilnærmet full produksjon ved verftet. Den lokale avdelingen av Elpro har imidlertid 

bare 20 ansatte som bor i Leksvik og Rissa. For øvrig bemannes avdelingen opp med 

ansatte fra andre deler av bedriften eller prosjektansatte med bosted utenfor Indre 

Fosen. Det å eventuelt tape en slik omsetning vil kunne ha konsekvenser for bedriften 

som hvor den kan ha avdelinger og hvor mange ansatte det vil være ved de ulike 

avdelingene. På kort sikt hevder bedriften at man vil lykkes med å finne andre oppdrag 

til dagens bemanning ved avdelingen i Rissa. Hvorvidt man lykkes på lengre sikt er 

usikkert. Om aktiviteten faller tilsvarende omsetningsandelen til verftet, kan det bli 

reduksjon på 31 arbeidsplasser og 50 millioner kroner i omsetning. Antall lokale 

bosatte ansatte kan da bli redusert mellom 6 og 20. Om hele avdelingen blir lagt ned, 

ryker arbeidsplassene til alle de 20 lokalt bosatte ansatte i dag. Elpros samhandling 

med lokalt næringsliv for øvrig er begrenset, slik at ringvirkningene i hovedsak er 

gjennom de lokalt ansatte. 

Den andre bedriften er LC Produktion AS med tilholdssted i Rissa. Bedriften driver 

med rørinstallasjoner, det vil si rørbøying og prefabrikkering av rørsystemer, og den 

oppgir å ha 60 prosent av omsetningen knyttet til underleveranser til verftet. I millioner 

kroner utgjør dette 9 millioner kroner både i 2015 og 2016. Bedriften har hatt 

varierende aktivitet og omsetning med sitt sterke avhengighetsforhold til skipsverftet. 

For å være fleksibel nok har bedriften tilpasset seg dette med å ha forholdsvis få faste 

ansatte og bemanne opp med innleie og prosjektansatte. De siste årene er det derfor 

bare 4 ansatte som er lokalt bosatt, mens det for øvrig ansettes ekstern arbeidskraft på 

prosjektkontrakter ved behov. I hovedsak kommer arbeidskraften inn fra Sverige der 

bedriftslederen har gode kontakter. Om verftet ikke gir oppdrag, vil det neppe være 

mulig for LC Produktion å fortsette sin aktivitet i Rissa. LC Produktions samhandling 

med lokalt næringsliv for øvrig er svært begrenset, slik at ringvirkningene i hovedsak 

er gjennom de 4 lokalt ansatte. 

I tillegg til de to største lokale underleverandørene, kjøper verftet inn produksjons-

relaterte varer og tjenester fra andre lokale bedrifter som for eksempel Vamec og Servi. 

Dette utgjør relativt små summer i gjennomsnitt pr. år. Påvirkningen på den lokale 

økonomien fra innleie og et høyt antall personer boende inne på verftsområdet er mye 

høyere. I tabellen nedenfor ser vi på hva dette kan bety for lokale næringer som 

dagligvare, hotell/restaurant, private tjenester og bygg/anlegg. 
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Tabell 4.3: Lokal aktivitet på grunn av innleie ved skipsverftet (Kilde: våre 

beregninger). 

 

Kr  
pr dag 

Antall 
personer 

Antall kr pr. 
dag 

Antall døgn 
pr. år 

Mill. kr  
pr år 

mat/kantine 50 300 15000 250 3,8 

Dagligvare 20 300 6000 250 1,5 

Pub/restaurant 20 300 6000 250 1,5 

Private tjenester 20 300 6000 250 1,5 

bygg/anlegg 10 300 3000 250 0,8 

Sum 120 1500 36000 1250 9,0 

Tabellen viser et forsiktig (lavt) anslag på lokale omsetningsvirkninger som følge av 

200 personer på brakkerigg i 250 døgn. Ved full aktivitet kan det være 300 ved 

brakkeriggen, men vi har valgt å anta gjennomsnittlig belegg på 67 prosent for 250 

døgn pr. år. Utgifter pr. døgn for mat, dagligvare, pub/restaurant og private tjenester er 

sammenlignbart med i lignende studier som i Rambøll (2013) og virkninger av 

besøkende ved kampflybasen. I tillegg har vi har vi tatt med et moderat anslag på 

vedlikehold av brakkeriggen, andre bygninger og anlegg ved verftet  

Offentlig virksomhet påvirkes også av direkte pengestrømmer fra verftet. Innen 

kommunal virksomhet er det pr. i dag ikke eiendomsskatt, men kommunens inntekter 

for havneområdet/havnebassenget kan påvirkes. Her foreligger det en leieavtale fram 

til 2023 mellom Rissa kommune og Fosen Yards, med årlig omfang på kr 1,2 millioner 

kroner. Om Fosen Yards skulle gå konkurs, vil disse leieinntektene falle bort.  

Det kan også bli bortfall av om lag kr 100 000 i gebyr innen vann/avløp til det private 

vannverket i Rissa. Dette vil gi relativt små virkninger lokalt utover at det i så fall blir 

opptil kr 100 000 mer pr. år å betale for andre abonnenter i vannverket. 

Innen fylkeskommunal virksomhet er pr. i dag 140 elever og 42 ansatte ved den 

videregående skolen i Rissa, mens det er 110 elever og 25 ansatte ved den videre-

gående skolen i Leksvik. I forbindelse med arbeidet med kommunesammenslåing, har 

de to kommunene vedtatt at de skal arbeide for å slå sammen disse to skolene til en ny, 

skole i Vanvikan, mer midt i den nye Indre Fosen kommune. De to videregående 

skolene i Rissa og Leksvik har pr. i dag yrkesfaglinjer som teknikk og industriell 

produksjon, elektro og byggfag, helsefag og studiespesialisering. I følge rektor ved 

Rissa videregående skole, har antall søkere ved ulike linjer og ekstern kursvirksomhet 

svingt med aktiviteten ved verftet. Dette gir bakgrunn for å kunne hevde at lav aktivitet 

ved verftet vil medføre færre elever på spesielt teknikk og industriell produksjon. Noen 

av disse vil gå over til andre linjer ved den lokale videregående skolen, men rektor 

mener også at det kan bli noe økt lekkasje til videregående skoler i Trondheim. 

Tilbudet i Trondheim er mye bredere enn hva man kan få til lokalt. 
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4.4 Hysnes helsefort 

Hysnes helsefort har siden åpningen i 2010 jobbet med å få sykmeldte tilbake i arbeid 

gjennom såkalt arbeidsrettet rehabilitering. Den militære aktiviteten på Hysnes fort 

opphørte i 2001. Rissa kommune overtok eiendommene for å utvikle ny aktivitet. Etter 

flere års jobb, lyktes det med å realisere øremerkede midler over statsbudsjettet til et 

femårig prosjekt innen rehabilitering fra 1.1.2010. Prosjektet ble i ettertid forlenget 

med 1,5 år, men avsluttes våren 2016. 17.06.16 er siste dag med drift. 

Litt over 20 leger, forskere og andre jobbet på helsefortet. Hysnes har et landsdekkende 

tilbud til personer, som er langtidssykemeldte på grunn av kroniske smerter, muskel- 

og skjelettlidelser, kronisk utmattelse eller lettere psykiske lidelser.  

Helsefortet hadde 53 millioner kroner i øremerkede midler over statsbudsjettet i 2015. 

Det oppgis at lokale underleveranser kan ha utgjort 5-6 millioner kroner pr. år i 

rengjøring og kjøkkenleveranser (mat og dagligvarer). Fra Rissa kommune oppgis det 

at man har 66 millioner kroner i kommunal gjeld etter kjøp av eiendommer og 

påkostninger ved Hysnes Helsefort. Lånet har tidligere vært finansiert med husleie fra 

Hysnes Helsefort. I 2015 finner vi for eksempel at det budsjettert med 5,6 millioner 

kroner i husleie.  

Fra intervjuene finner vi at ansatte slutter nå og går i hovedsak tilbake til St. Olav 

Hospital. Om man skal satse på rehabilitering eller lignende framover, trengs både 

ansatte til å ta seg anbudsskriving og kompetanse til å gå inn i bedriften ved oppstart. 

Noris AS er et heleid selskap av Rissa kommune. Noris er en vekstbedrift som i 

samarbeid med lokalt næringsliv tilbyr kartlegging og arbeidstrening for personer som 

av en eller annen grunn ikke er en del av det ordinære arbeidsmarkedet. Noris har, som 

underleverandør til Rissa kommune, levert tjenester til Hysnes Helsefort innenfor 

vaskeritjenester og cateringtjenester. Selskapet har de siste årene hatt en omsetning på 

cirka 13 millioner kroner/år. Selskapets ledelse antyder at avviklingen av Hysnes 

Helsefort vil innebære en reduksjon tilsvarende 1,4 stillinger av den faste 

administrasjonen. Hvordan dette vil påvirke tilbudet/aktiviteten for brukerne av Noris 

er usikkert. 

4.5 Andre utsatte bedrifter 

Her går vi gjennom status for andre lokale bedrifter med fall i aktivitet. Beskrivelsen er 

kortfattet med vekt på beskrivelse av forretningsområde, relasjon til Fosen Yard/andre 

bedrifter, omsetning og ansatte før nedgangen satte inn, omsetning og ansatte nå og 

evt. utsikter framover. 

PTM Industrier AS 

Selskapet har ingen egne produkter, men tilbyr blant annet utførelse av engineering og 

maskinering av deler til andres produkter. Bedriften har hatt omfattende leveranser til 

leverandørindustrien for offshoremarkedet og har merket stor nedgang i aktiviteten. 
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Bedriften har i gjennomsnitt de siste årene hatt 32 ansatte, men hadde 36 ansatte ved 

årsskiftet 2015/2016. Siden årsskiftet 2015/2016 har selskapet redusert sin bemanning 

med 12 ansatte. Selskapet har i dag 24 ansatte som er bosatt i Indre Fosen. Bedriften 

har noe samarbeid med den lokale bedriften Servi på utleie/innleie av mannskap. 

Bedriften har også betydelig samarbeid med den lokale bedriften Eltorque. 

Bedriften økte omsetningen fra 19 millioner kroner i 2013 med 2 millioner kroner i 

overskudd til 41 millioner kroner i 2014 med 800.000 i overskudd. Regnskapet for 

2015 viser en omsetning på cirka 37 millioner kroner med et overskudd på 500.000. I 

perioden 2010–2014 hadde bedriften overskudd hvert år, varierende fra 460 000 kr til 

1 976 000 kr. For inneværende år er det budsjettert med cirka 30 millioner kroner i 

omsetning. Bedriften er engasjert i nye prosjekter og nye markedsområder utenfor 

offshoremarkedet som etter planen skal sikre videre aktivitet på dagens nivå.  

CNC Produkter AS 

Selskapet leverer maskinering – dreiing og fresing, montering og testing av ferdige 

produkter hvor egne og andre leverandørers produkter inngår. Bedriften har hatt stor 

aktivitet mot en kunde innenfor brønnteknologi og har også merket nedgangen i 

offshoremarkedet. Fra 55 ansatte i 2013 til 40 ansatte ved årsskiftet 2015/2016, men 7 

av disse permittert i dag. De ansatte har akseptert en avtale om 5 prosent reduksjon i 

lønn i 2016 som et element for å sikre lønnsom drift. Den foreliggende nedgangen i 

oppdrag og omsetning tilsier at det blir rundt 33 ansatte i august og utover. Det foregår 

en ekstraordinær innsats for å skaffe nok oppdrag til de 7 som er permittert. pr. i dag er 

det usikkert om man lykkes med dette. 

Bedriften hadde i 2014 60 millioner kroner i omsetning med et resultat på -4 millioner 

kroner. Samme omsetning i 2015 med -3 millioner kroner i resultat. I 2012 og 2013 var 

det imidlertid betydelige overskudd, til sammen over 10 millioner kroner. Før dette 

igjen var resultatene varierende. For 2016 budsjetteres det med en omsetning på 40 

millioner kroner og et resultat på 0. Bedriften opplever stor konkurranse fra 

leverandører andre steder i Norge og også fra typiske lavkostland, men mener å klare å 

holde aktiviteten på dagens nivå framover. 

Inrigo AS 

Bedriften leverer systemer for prosessering av kjemikalier innen olje/gass og 

vannbehandling. Offshoremarkedet har vært et viktig marked og nedgangen i dette 

markedet har medført en betydelig nedjustering av aktiviteten.  

I 2013/2014 hadde bedriften 35-40 ansatte i Leksvik, hvorav 23 bodde lokalt. Ved 

årsskiftet 2015/2016 gikk man ned til 20 ansatte i Leksvik, hvorav 9 bodde lokalt. Nå 

har man gått ytterligere ned til 15 ansatte med 8 personer bosatt lokalt.  

Bedriften hadde en omsetning i 2014 på 27 millioner kroner med et resultat på -4 

millioner kroner. Regnskapet for 2015 viser en omsetning på 16 millioner kroner og et 

resultat på -5 millioner kroner. Bedriften har over år kjøpt tjenester fra lokale bedrifter 
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(PTM og CNC), men dette er redusert fra 6 millioner kroner i 2013 til cirka 1 millioner 

kroner i 2015.  

Nedgang og usikkerhet i offshoremarkedet har tappet bedriften for kapital og fortsatt 

drift avhenger av at nye prosjekter blir realisert. Bedriften arbeider med et konkret 

prosjekt som vil avklares i løpet av 2016, noe som kan gi opptil 40 lokale 

arbeidsplasser hvis det lykkes. Uten suksess i dette pr. dags dato usikre prosjektet, ser 

bedriften ut til å bli nedlagt. 

Eltorque AS 

Bedriften utvikler og produserer produkter/utstyr innenfor ventilstyring hovedsakelig 

for et internasjonalt maritimt marked. Bedriften hadde opprinnelig flest ansatte i 

Leksvik, men har etter hvert økt antall ansatte ved andre avdelinger og redusert antall i 

Leksvik. For 1–2 år siden var det 45 ansatte i selskapet i Norge, men man gikk ned til 

30 ansatte ved årsskiftet 2015/2016. Ved avdelingen i Vanvikan var det 20 

arbeidsplasser i 2015, det vil si om lag det samme antallet som i 2014. Nå i mai/juni 

2016 er det kun 4 arbeidsplasser igjen i Leksvik og det er usikkerhet om disse vil være 

der på lengre sikt. På bakgrunn av dette legger vi til grunn 20 lokale arbeidsplasser i 

selskapet før nedbemanning og 4 usikre arbeidsplasser nå. Postadresse til ansatte ved 

avdelingen i Vanvikan har i stor grad vært i Rissa og Leksvik kommune.  

Bedriften har hatt en økonomisk utvikling fra 90 millioner kroner i omsetning i 2014 

med et overskudd på 9 millioner kroner til et budsjett i 2016 på 82 millioner kroner i 

omsetning og et forventet resultat på kr 0. Bedriften oppgir å kjøpe tjenester lokalt 

(PTM) for cirka 15 millioner kroner/år. 

Tidligere år har bedriften hatt varierende resultat, men har samlet sett gått med en 

knapt overskudd i perioden 2009–2014 (årsresultat etter skatt). Bedriften jobber 

langsiktig med å snu utviklingen og har tro på at det vil snu i løpet av 2018, men det 

ser ut til at det blir uten arbeidsplasser i Indre Fosen.  

Servi AS 

Tidligere Cylinderservice AS som nå er en del av Servi-konsernet. Også denne 

bedriften har merket nedgang i offshoremarkedet. Bedriften har hatt rundt 100 ansatte 

de siste årene, men har redusert bemanningen med cirka 20 siden årsskiftet og går nå 

ytterligere ned med 7 ansatte. Bedriften investerte høsten 2015 70 millioner kroner i 

nye maskiner og bygninger og satser på nye markeder og bransjer både nasjonalt og 

internasjonalt, blant annet blå sektor og vindkraft. 

Selskapet oppgir en omsetning på cirka 160 millioner kroner i 2015 med et overskudd 

på i rundt 2 millioner kroner. I perioden 2009–2014 var det alle år overskudd på over 5 

millioner kroner (årsresultat etter skatt). Det forventes aktivitet på dagens nivå i årene 

fremover. PTM og CNC er lokale samarbeidspartnere med et omfang på 8-10 millioner 

kroner/år. 
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4.6 Berørte bedrifter med små endringer 

Vamec og Rissa Hotell er to av bedriftene som potensielt er utsatt ved nedgang i annen 

lokal aktivitet. Begge bedrifter rapporterer om at verftets aktivitet har liten betydning 

for antall faste ansatte. Dette betyr at vi tar ut disse to bedriftene fra listen over 

bedrifter med sterk nedgang i aktivitet i avsnitt 2.3. Nedgang i disse og andre berørte 

bedrifter i regionen, blir likevel beregnet, men da gjennom en generell 

ringvirkningsmodell med virkninger ut på aktuelle bransjer i regionen, se kapittel 2. 

Vamec AS 

Bedriften er en mekanisk bedrift som ble etablert i 2003 og leverer varer og tjenester til 

både næringsliv og private. Overfor næringslivet er tjenester som maskinering, sveising 

og ombygging/renovering av maskiner/utstyr viktige områder. Vamec har også fått føle 

på redusert aktivitet/priser innenfor olje/gass i 2015. Bedriften har 10 ansatte, men 

forventer å utvikle virksomheten slik at man kan videreføre denne bemanningen.  

Bedriften har i årene fra 2012 til 2014 hatt en årlig omsetning på 10 millioner kroner 

med et resultat på cirka 500.000 pr. år. For 2015 forventes det et underskudd på cirka 

150.000. 

Vamec har hatt underleveranser til Servi AS tilsvarende 3 årsverk i 2015 og 

samarbeider med lokale bedrifter som Inrigo og Lyng. Bedriften har også hatt 

underleveranser til skipsverftet, men dette har totalt sett utgjort lite av den samlede 

omsetningen. Under tvil tar vi ikke med Vamec som en bedrift med direkte nedgang i 

antall ansatte. Dette kan begrunnes med at bedriften har få ansatte og fleksibel 

organisasjon hvor man er vant med skiftninger i markedet. 

Rissa Hotell 

I følge kommunens oversikt over mulige overnattings/innkvarteringssteder (Rissa 

kommune 2015), er det 32 rom med bad og WC ved Rissa hotell. I følge styreleder for 

bedriften, er det pr. i dag to faste ansatte pluss tilkallingsvikarer i den daglige drift.  

I perioden 2012–2014 hadde bedriften varierende omsetning mellom 6 og 8 millioner 

kroner med lønnskostnader på 2,5-2,9 millioner kroner. Dette var inkludert 

restaurantvirksomheten som ble lagt ned etter sommeren 2015. På våren 2016 har 

omsetningen vært mellom 3 og 4 millioner kroner etter betydelig utleie til bedrifter 

som har hatt oppdrag for Fosen Yard. Det er imidlertid også betydelig annet belegg slik 

at styreleder mener man ville hatt åpent også uten belegget som kommer som en 

konsekvens av verftsaktiviteten.  

4.7 Offentlig virksomhet 

Nedgang i arbeidsplasser i Rissa og Leksvik vil ha konsekvenser for lokal, offentlig 

virksomhet innen kommunal sektor, videregående opplæring gjennom fylkes-

kommunene og tiltak og bidrag til arbeidssøkende gjennom NAV. 
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Innen kommunal virksomhet har vi gått gjennom økonomiske forhold i både Rissa og 

Leksvik kommune. Verftet gir bl.a. leieinntekter på 1,2 millioner kroner for Rissa 

kommune mens Hysnes helsefort gir leieinntekter på 5,6 millioner kroner for Rissa 

kommune pr. år. Om aktiviteten her faller bort, gir dette nedgang i samlede inntekter 

og vil få utslag i lavere kommunal aktivitet over tid.  

Kommunenes skatteinntekter og rammetilskudd vil også endres med færre lokale 

arbeidsplasser og en viss utflytting over tid. Her har vi i samarbeid med kommunenes 

økonomisjefer og bruk av KS-modellen for kommunale inntekter, beregnet utslag i 

samlede inntekter for kommunen. Vi finner at kommunene kompenseres for 95 prosent 

av nedgang i skatteinntekter, mens det ved konsekvenser for innbyggertallet slår ut 

med 2700 kr i gjennomsnittlig pr. voksen i alderen 20–66 år mens det slår ut med 

97 800 kr i gjennomsnitt pr. barn i alderen 0–15 år. 

Innen fylkeskommunal virksomhet er pr. i dag 140 elever og 42 ansatte ved den 

videregående skolen i Rissa, mens det er 110 elever og 25 ansatte ved den 

videregående skolen i Leksvik. I forbindelse med arbeidet med kommune-

sammenslåing, har de to kommunene vedtatt at de skal arbeide for å slå sammen disse 

to skolene til en ny, skole i Vanvikan. Et av argumentene for en slik satsing er felles 

fagmiljø og mulighet til å styrke undervisningstilbudet slik at man kan tiltrekke seg 

flere elever, også fra Trondheim. 

De to videregående skolene i Rissa og Leksvik har pr. i dag yrkesfaglinjer som teknikk 

og industriell produksjon, elektro og byggfag, helsefag og studiespesialisering. I følge 

rektor ved Rissa videregående skole, har antall søkere ved ulike linjer og ekstern 

kursvirksomhet svingt med aktiviteten ved verftet. Dette gir bakgrunn for å kunne 

hevde at lav aktivitet ved verftet vil medføre færre elever på spesielt teknikk og 

industriell produksjon. Noen av disse vil gå over til andre linjer ved den lokale 

videregående skolen, men rektor mener også at det kan bli noe økt lekkasje til 

videregående skoler i Trondheim. Tilbudet i Trondheim er mye bredere enn hva man 

kan få til lokalt. 

Innen NAV har vi intervjuet de lokale lederne i Leksvik og Rissa. I midten av mai 

2016 fortelles det om begrenset ledighet i Leksvik, 39 helt ledige og 37 delvis ledige 

inkludert permitteringer. Det er ikke startet egne tiltak i Leksvik, men det er gitt bidratt 

til bedriftsintern opplæring i bedrifter med stort behov. I Rissa er det nærmere 100 helt 

ledige, etter en stor nedgang i ledighet utover våren, men det lokale NAV-kontoret er 

forberedt på at verftsaktiviteten stopper i juni. Kontoret er tilført en ekstra stilling på 

kort sikt. Denne stillingen betraktes som svært midlertid og vi ser bort fra denne i 

analysene. 
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5. DIREKTE OG INDIREKTE VIRKNINGER 

I dette kapitlet analyseres hvordan nedgang i lokale arbeidsplasser fra forrige kapittel 

kan gi utslag i samlet sysselsetting og befolkning i Indre Fosen. 

5.1 Innledning 

Rapportens fokus er å analysere hvordan et bortfall i konkrete lokale arbeidsplasser gir 

konsekvenser og omstillingsbehov på samfunnsnivå. De virkninger vi kommer fram til 

kan tolkes som varige samfunnsvirkninger om man ikke klarer å få til omstilling og 

nyskaping i lokalsamfunnet. Våre vurderinger på bedriftssiden er basert på den 

situasjonen man er oppe i nå og hva som skal til for å ha fortsatt aktivitet framover, se 

kapittel 4. Hvorvidt enkelte arbeidstakere finner seg annen jobb i lokalområdet eller 

andre steder, er normalt ikke en del av analysen. Et unntak kan være ved store 

rekrutteringsutfordringer i andre lokale bedrifter, som gjør at ledige arbeidstakere kan 

gå rett over i verdiskapende virksomhet i en annen bedrift. Vår generelle kartlegging 

viser at så ikke er tilfelle, og at vi kan se bort fra slike effekter.  

Direkte og indirekte virkninger handler om virkninger for sysselsetting, verdiskaping 

og folketall i samfunnet vi studerer, nemlig Leksvik og Rissa kommune. Direkte 

virkninger handler om virkningen av aktiviteten i bedriftene i fokus, og hvordan disse 

endringene gir grunnlag for arbeid og lønn for arbeidstakere som bor lokalt eller 

regionalt, grunnlag for kapitalavkastning for eiere som eventuelt bor lokalt og hvordan 

dette igjen gir grunnlag for såkalte indirekte virkninger.  

De berørte bedriftenes innkjøp av varer og tjenester er også en direkte virkning for 

disse bedriftene, samtidig som dette gir grunnlag for indirekte virkninger for andre 

aktører. De indirekte virkningene kan være i form av endringer i omsetning og 

sysselsetting for underleverandører, endringer i inntekter og arbeidsmuligheter for 

arbeidstakerne i disse berørte bedriftene og videre inntekts- og konsumvirkninger for 

det offentlige og lokalt/regionalt næringsliv. I tillegg vil inntektene til det offentlige 

øke pga. netto tilflytting og innbyggertilskudd i inntektssystemet for kommuner. Denne 

etterspørselen i privat sektor og inntektsøkningen i offentlig sektor med tilhørende 

sysselsetting regnes som indirekte virkning eller ringvirkning.  

I våre analyser skiller vi mellom direkte virkninger og underleveransevirkninger, det 

vil si de mest sikre og umiddelbare virkningene av bortfall av arbeidsplasser og 

virksomhet, og inntekts- og konsumvirkninger. Sistnevnte inntekts- og 

konsumvirkninger avhenger blant annet av arbeidsmarkedstilpasning, boligbygging og 

netto flytting over tid. Dette skillet gjør det enklere å diskutere størrelsen på samlede 

virkninger i Indre Fosen. 

5.2 Direkte virkninger og underleveransevirkninger 

Tabellen nedenfor viser våre anslag på direkte virkninger og underleveransevirkninger 

i form av sysselsetting og lokale underleveranser i millioner kroner.  
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Tabell 5.1: Endringer i lokal sysselsetting og underleveranser i Indre Fosen som 

følge av redusert aktivitet i næringslivet (Kilde: våre beregninger). 

  Best case Worst case 
  Ansatte 

MNOK 
under-
leve-
ranse 

Ansatte 

MNOK 
under-
lever-
anse 

  Ar-
beids-
plas-
ser 

Lokalt bosatte Ar-
beids
-plas-

ser 

Lokalt bosatte 

 
Sum Rissa 

Leks-
vik Sum Rissa 

Leks-
vik 

Verftet -100 -68 -64 -4  -260 -178 -167 -11  
Elpro -4,0 0,0 0,0 0,0  -49,0 -20,0 -19,0 -1,0  
LC Produktion -15,0 0,0 0,0 0,0  -30,0 -4,0 -4,0 0,0  
Kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 -2,1 -2,1 0,0 -1,3 

hotell/overnatting -2,6 -2,3 -2,3 0,0 -2,0 -3,8 -3,5 -3,5 0,0 -3,0 

kantine/restaurant -3,9 -3,6 -3,6 0,0 -2,7 -5,9 -5,3 -5,3 0,0 -4,0 

Bygg/anlegg -1,3 -1,2 -1,2 0,0 -1,0 -1,9 -1,7 -1,7 0,0 -1,5 

priv. Tjenester -1,8 -1,6 -1,6 0,0 -1,2 -2,7 -2,4 -2,4 0,0 -1,8 

dagligvare/annet -1,0 -0,9 -0,9 0,0 -1,3 -1,5 -1,3 -1,3 0,0 -2,0 

annen industri -0,9 -0,8 -0,8 0,0 -0,7 -1,3 -1,2 -1,2 0,0 -1,0 

Sum verftsrelatert -130 -78 -74 -4 -9 -358 -219 -207 -12 -15 

Hysnes -25,0 -9,0 -8,0 -1,0 0,0 -25,0 -9,0 -8,0 -1,0 0,0 

Noris -1,4 -1,4 -1,4 0,0 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 0,0 -1,4 

Kommune -9,0 -8,1 -7,1 -1,0 -5,6 -9,0 -8,1 -7,1 -1,0 -5,6 

hotell/overnatting 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

kantine/restaurant 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bygg/anlegg -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 

priv. Tjenester -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 

dagligvare/annet -2,7 -2,4 -2,4 0,0 -3,6 -2,7 -2,7 -2,7 0,0 -3,6 

annen industri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum Hysnesrelatert -38 -21 -19 -2 -11 -38 -21 -19 -2 -11 

Inrigo -20,0 -15,0 -1,0 -14,0 0,0 -35,0 -23,0 -1,0 -22,0 0,0 

Eltorque -16,0 -14,4 -14,4 0,0 0,0 -20,0 -20,0 -4,0 -16,0 0,0 

Servi -27,0 -26,0 -24,0 -2,0 0,0 -27,0 -26,0 -24,0 -2,0 0,0 

CNC -10,0 -10,0 -1,0 -9,0 0,0 -17,0 -16,0 -2,0 -14,0 0,0 

PTM -8,0 -8,0 -1,0 -7,0 0,0 -12,0 -12,0 -1,0 -11,0 0,0 

Kommune -0,3 -0,3 0,0 -0,3 -0,2 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 -0,3 

hotell/overnatting -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 

kantine/restaurant -0,3 -0,3 0,0 -0,3 -0,2 -0,4 -0,4 0,0 -0,4 -0,3 

Bygg/anlegg -1,4 -1,2 0,0 -1,2 -1,1 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -1,6 

priv. Tjenester -1,8 -1,6 0,0 -1,6 -1,2 -2,7 -2,7 0,0 -2,7 -1,8 

dagligvare/annet -0,5 -0,4 0,0 -0,4 -0,7 -0,7 -0,7 0,0 -0,7 -1,0 

annen industri -1,7 -1,5 0,0 -1,5 -1,3 -2,6 -2,6 0,0 -2,6 -2,0 

Sum andre bedrifter -87 -79 -41 -37 -5 -120 -106 -32 -74 -7 

Sum alle tre grupper -256 -178 -135 -43 -24 -517 -347 -259 -88 -33 

Leksvik -54 -47    -84 -88    
Rissa -202 -131    -433 -259    

Som det framgår av tabellen skiller vi mellom to hovedalternativer i analysen: 

 Best case: verftet fortsetter med om lag samme aktivitet som våren 2016, 

Hysnes legges ned, Inrigo, Servi, CNC, PTM og Eltorque reduserer med 

den følge at grunnlaget for 256 arbeidsplasser forsvinner, hvorav 178 var 

arbeidsplassene til lokale bosatte. 

 Worst case: verftet stopper helt, Hysnes legges ned, Inrigo legges ned, 

Servi, CNC, Eltorque og PTM reduserer noe mer enn i best-case, med den 
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følge at grunnlaget for 517 arbeidsplasser forsvinner, hvorav 347 var 

arbeidsplassene til lokale bosatte. 

 

Tabellen viser bl.a. hvordan direkte sysselsetting i enkeltbedrifter og behovet for 

underleveranser kan endre seg. Underleveranser er ikke spesifisert pr. bedrift som 

mottar slike tjenester i tabellen. Vi har i stedet spesifisert underleveranser på de lokale 

næringer som produserer disse, der dette kan ha vesentlig betydning for omsetning og 

sysselsetting. Underleveransene i millioner kroner er anslått ut fra opplysninger fra 

berørte virksomheter. Underleveransenes tilhørende sysselsettingsendringer er anslått 

ut fra opplysninger fra berørt virksomhet eller med Panda-modellen der endret 

omsetning er spesifisert som egen aktivitet med tilhørende sysselsetting og videre 

underleveranser i den lokale økonomien. 

For verftet er det lagt til grunn 260 ansatte som nivået på antall ansatte før nedgangen 

begynte i 2014. Underleveransene til verftet kommer lokalt i hovedsak fra Elpro og LC 

Produktion med hhv. 50 millioner kroner og 9 millioner kroner pr. år, slik omfanget 

har vært de seneste årene. Dette er ikke spesifisert i tabellen for å unngå dobbelttelling 

da vi ser på særskilt på utviklingen i Elpro og LC Produktion. For øvrig 

underleveranser er disse spesifisert på aktuelle næringer. pr. i dag er det ingen oppdrag 

av stor betydning for verftet framover. Dette kan selvsagt endre seg, slik historia har 

vist. I best case antar vi derfor at verftsaktiviteten fortsetter på dagens nivå, mens i 

worst case forsvinner grunnlag for aktivitet ved verftet, Elpro og LC Produktion mens 

også andre underleverandører får merkbar endring med til sammen 15 millioner kroner 

i redusert omsetning. 

For Hysnes Helsefort er det stopp i juni 2016, små ressurser til å søke nye oppdrag og 

ingen utsikter til aktivitet. Vi antar derfor nedleggelse av Hysnes i både best case og 

worst case. Effekten av underleveransen fra Noris er spesifisert fra Noris selv, mens 

effekten av tapt inntekt for kommunen er beregnet om til en gjennomsnittlig 

sysselsettingsvirkning i kommunal sektor med Panda-modellen. Det samme gjelder her 

leveransene fra dagligvaresektoren. 

Inrigo har stor spennvidde i framtidsutsiktene, enten legges bedriften ned i worst case 

eller så reduseres antall ansatte i best case til omtrent dagens nivå, det vil si 20 færre 

ansatte enn de 35 gjennomsnittlig ansatte de siste årene. Bedriften selv sier det kan bli 

enda flere ansatte hvis man lykkes med et konkret prosjekt, men her har vi valgt å ha et 

forsiktig anslag. 

Eltorque har mindre spennvidde i framtidsutsiktene. Ut fra et gjennomsnitt på 20 

ansatte i Leksvik de siste årene, antas en nedgang til 4 ansatte i best case. I worst case 

blir bedriftens avdeling i Vanvikan nedlagt eller flyttet til avdeling i Trondheim, 

Ulsteinvik eller andre steder. 

For Servi har vi antatt nedgang på 27 ansatte både i best case og worst case ut fra de 

opplysninger bedriftene har gitt oss. Dette representer i hovedsak en videreføring av 
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dagens nivå på antall ansatte, det vil si et betydelig lavere tall enn gjennomsnittlig 

antall ansatte i de siste årene før nedgangen. For CNC var det i snitt 50 ansatte for 1–3 

år siden og man er nå nede på 40 ansatte hvorav 7 er permittert. I best case antas de 7 å 

komme tilbake på jobb, mens i worst case må også slutte i bedriften. 

PTM er antatt å gå ned med 8 ansatte i best case og 12 ansatte i worst case, ut fra en 

gjennomsnittlig sysselsetting på 32 de senere årene. Best case representerer her dagens 

nivå på antall ansatte. I dette er det tatt hensyn til en viss nedgang i lokale 

underleveranser til for eksempel Eltorque. En videreføring av dagens antall ansatte 

krever trolig markeds- og utviklingsarbeid, men er her vurdert til å være av ordinær 

type for denne type virksomhet. I worst case antas samarbeidsbedriften Eltorque å 

legges ned eller flyttes. Dette antar vi kan redusere bedriftens omsetning slik at man 

må redusere med ytterligere 4 ansatte. 

Ved best case går lokale underleveranser til de fem utsatte bedriftene ned med 5 

millioner kroner mens det er snakk om 7 millioner kroner ved worst case. Dette er 

beskjedne anslag på lokale underleveranser til disse bedriftene med en årlig omsetning 

på mellom 350 og 400 mil kr. I dette er imidlertid ikke interne underleveranser mellom 

de fem regnet med, slik som Inrigos tidligere kjøp på for 6 millioner kroner fra PTM 

og CNC, og Eltorques kjøp på 15 millioner kroner fra PTM. 

5.3 Inntekts-/konsumvirkninger og samlede 
virkninger 

Forrige tabell og flyttevirkninger gir grunnlag for ringvirkninger for øvrig virksomhet i 

Indre Fosen. Utover en viss treghet eller tilpasning av konsum til endret inntekt for 

berørte husholdninger og virksomheter, er det flyttevirkninger som dominerer disse 

ringvirkningene. Med grunnlag i kapittel 3 har vi beregnet utvikling i befolkning og 

sysselsetting med ulike forutsetninger om flytting og arbeidsmarkedstilpasning i Indre 

Fosen. Resultatene fra disse analysene viser at endring i arbeidsplasser har slått ut i 

betydelig flytting på kort sikt. I tillegg viser resultatene at de virkninger man har hatt 

på utpendling av nedgang i lokale arbeidsplasser tidligere, har vært midlertidige. Dette 

underbygges i intervjuene som viser at utpendling er ofte en kortsiktig løsning i 

påvente av en lokal jobb.  

Våre tabeller viser videre nettovirkningen på samfunnsnivå og ikke netto virkning for 

arbeidstakere som har mistet eller mister arbeidet nå i Indre Fosen. Dette er viktig fordi 

en person som mister arbeidet gjerne kan finne en annen lokal jobb, men at dette ofte 

kan fortrenge en annen person mulighet til lokal jobb. I netto flyttevirkninger tar vi 

også med 0,3 voksne og 0,4 barn som medflyttere til de arbeider som mister mulighet 

til lokal jobb og dermed flytter, på grunn av nedgangen i det lokale næringslivet. Begge 

deler er forsiktige anslag på slike netto tilleggsvirkninger. 0,3 voksne er i hovedsak en 

nettovirkning basert på at dette tilsvarer andelen av personer i arbeidsfør alder som 

ikke er i jobb eller søker seg jobb til enhver tid. Dette kommer blant annet av 

utdanning, fødselspermisjoner/andre permisjoner, uføretrygd og enkelte som velger å 

ikke gå inn i arbeidsmarkedet. Andre studier som for eksempel Fjose et al. (2012) 
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bruker et atskillig høyere tall for slike flyttevirkninger, basert på at enkeltarbeidstakere 

som flytter pga. jobb ofte har med seg partner og/eller barn. Våre beregninger viser 

imidlertid at dette er mer bruttovirkninger som må korrigeres for at medflyttende 

partner går inn/ut av det lokale arbeidsmarkedet og fortrenger for eksempel 

bostedsmuligheten for en annen voksen om man tar en lokal jobb.  

0,4 barn er i hovedsak en nettovirkning basert på at et gjennomsnittlig forholdstall 

mellom voksne i arbeidsfør alder og barn. Disse anslagene på tilleggsvirkninger for 

flytting impliserer at vi antar samme netto utflyttingstilbøyelighet for barnefamilier 

som for andre. På kort sikt kan man tenke seg disse bli boende av hensyn til barna, men 

vi vil kunne se økt utflytting over tid når belastningen med utpendling blir tydelig over 

tid. I tillegg vil færre lokale arbeidsplasser redusere etablering og innflytting av nye 

barnefamilier i Indre Fosen. 

Vi har ikke tatt med flyttevirkninger for eldre personer. Dette kan være en 

tilleggsvirkning som oppstår når for eksempel en 60-åring flytter ut pga. 

jobbsituasjonen. Om denne personene ikke flytter tilbake når pensjonistalder nås, kan 

det bli betydelige tilleggsvirkninger i form av nedgang i antall eldre personer i 

kommunen. Hovedårsakene til at vi ikke har tatt med virkningene på antall eldre 

personer i Indre Fosen, er vårt fokus på hva som vil skje de første 5-10 årene og at det i 

dette bildet først og fremst er virkninger for personer i arbeidsfør alder og tilhørende 

antall barn som er viktig. 

Virkningene i arbeidsmarkedet og for flytting er absolutt diskuterbare. Vi mener våre 

anslag på flyttevirkninger er forsiktig satt i betydningen lavt anslag på flytting på kort 

sikt. Tabellene gir flyttevirkninger mellom 10 prosent og 100 prosent, hvor 10 prosent 

er i 2017 mens 100 prosent er plassert i 2040. Flyttevirkninger over 50 prosent mener 

vi ikke er realistisk på kort sikt. Indre Fosen er i ytterkanten av et stort arbeidsmarked 

og gode boliger i de mest befolkningstunge delene vil det sannsynligvis bo folk i, i 

overskuelig framtid. Nedgang i boligpriser kan her forhindre svært store utslag i netto 

utflytting på kort sikt. På lengre sikt vil det imidlertid bli virkninger på boligbygging 

og dermed grunnlag for betydelig netto utflytting. 

De siste årene (2010–2015) viser statistikk fra SSB at det har blitt bygd 30 boliger pr. 

år i Rissa og 7 boliger pr. år i Leksvik. Med 1,5-2 personer pr. bolig, gir disse nye 

boligene en rom for vekst på mellom 55 og 74 personer pr. år. Om for eksempel 

boligbyggingen halveres en periode framover, vil dette kunne gi 30-40 færre 

innbyggere pr. år, alt annet likt. En slik virkning i boligbyggingen kan være et aktuelt 

scenario framover. 

I våre analyser framkommer det en netto utflyttingstilbøyelighet på 10 prosent regnet 

mot det antall arbeidere som mister jobben på kort sikt, allerede ved årsskiftet 

2016/2017, og at flytteandelen øker til 25 prosent mot 2020. Utflytting på så mye som 

10 prosent allerede i løpet av 2016 kan begrunnes med at en god del av disse 

arbeidsplassene var borte allerede i 2015, og at tilpasningen i lokalsamfunnet nå har 

pågått en tid. I tillegg er det slik at en god del enkeltpersoner og familier er svært 
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mobile og flytter raskt om endringer i arbeidsmuligheter oppstår. Med en varig 

nedgang i lokale arbeidsplasser vil andelen som flytter, gå ytterligere opp på lengre 

sikt. Våre analyser slutter med året 2040 og en utflyttingsandel på 100 prosent. Dette 

betyr at vi forutsetter ingen varig økning i utpendlingen. 

Tabell 5.2: Best Case. Endringer i sysselsetting og befolkning i Indre Fosen som 

følge av redusert aktivitet i næringslivet (Kilde: våre beregninger). 

Best case 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

Flytting 10 % 16 % 21 % 25 % 45 % 64 % 82 % 100 % 

Direkte virkning arb.plasser -256 -256 -256 -256 -256 -256 -256 -256 

Konsumvirkning arb.plasser -7 -10 -13 -16 -28 -39 -50 -61 

Sum virkninger arbeidsplasser -262 -266 -269 -271 -283 -295 -306 -316 

Virkning folketall -33 -53 -70 -83 -150 -213 -273 -333 

Virkning barnetall -8 -13 -16 -20 -35 -50 -64 -78 

Virkning arbeidsfør alder -25 -41 -54 -64 -115 -163 -209 -255 

                  

Virkning arbeidsplasser -6,5 % -6,6 % -6,6 % -6,7 % -7,0 % -7,3 % -7,5 % -7,8 % 

Sum virkning folketall -0,3 % -0,5 % -0,7 % -0,8 % -1,5 % -2,1 % -2,7 % -3,3 % 

Tabell 5.2 viser et anslag på 256 arbeidsplasser i nedgang i Indre Fosen i direkte 

virkning inkludert underleveransevirkninger. I tillegg kommer konsumvirkning på fra 7 

til 61 arbeidsplasser og fra 33 til 333 færre bosatte personer i Indre Fosen. I rundt 2020 

mener vi flyttervirkningen vil være nærmere 25 prosent ut fra den tilpasning vi ser 

andre steder, men som vi har pekt på i kapittel 3, det ser ut til å være store utslag i 

flytting i Indre Fosen når antall lokale arbeidsplasser endrer seg. Flyttevirkningen i 

2020 kan derfor være noe høyere enn 25 prosent.  

I tabellen nedenfor viser vi tilhørende inntektsendringer for kommunal sektor i 

millioner kroner og sysselsettingsvirkninger fordel på sektorer/næringer.  

Tabell 5.3: Best Case. Konsumvirkninger. Endringer i inntekter for kommunal 

sektor og sysselsettingsvirkninger fordelt på sektor Indre Fosen som 

følge av redusert aktivitet i næringslivet (Kilde: våre beregninger). 

  2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

Inntektsvirkning i mill. kr                 

Kommunal sektor  1,3   1,8   2,2   2,5   4,3   5,9   7,4   8,9  

Sysselsettingsvirkning                 

Kommunal sektor  2   3   4   4   7   10   13   15  

Varehandel  1   2   2   3   5   7   9   11  

Private tjenester  2   3   3   4   7   10   13   16  

Annet  2   3   4   5   8   12   15   18  

Sum konsumvirkning  7   10   13   16   28   39   50   61  

Konsum-/direkte virkning 3 % 4 % 5 % 6 % 11 % 15 % 20 % 24 % 
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Vi ser at flyttevirkningene kan gi kommunal sektor 2,5 millioner kroner mindre å rutte 

med i 2020 og 8,9 millioner kroner på lengre sikt ved 100 prosent utflytting. Dette 

kommer i tillegg til tap av husleie og annet fra tabell 5.1, 5,6 millioner kroner for 

Hysnesrelatert og 0,2 millioner kroner i andre reduserte inntekter for kommunal sektor 

i best-case-tilfellet. Totalt sett er det med andre ord snakk om fra 8,3 millioner kroner 

(2,5 + 5,8) i rundt 2020 til 14,7 millioner kroner (8,9 + 5,8) på lang sikt i tapt inntekt 

for nye Indre Fosen kommune. 

Vi ser også at konsumvirkningene i sysselsetting fordeler seg relativt jevnt på private 

tjenester, kommunal sektor og varehandel. I tillegg er det en kategori annet med 

bygg/anlegg, transport og hotell/restaurant, for å ta de tre med størst virkning i denne 

sammenslåtte sektoren.  

Tabell 5.4: Framskrivinger av folketall og arbeidsmarked basert på MMMM og 

virkningene fra best case (Kilde: SSB og våre beregninger). 

 
2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

Folketall 10257 10237 10261 10279 10434 10584 10662 10676 

Barn (0-15 år) 1915 1950 1943 1903 1895 1911 1990 1994 

Voksne (16-69 år) 6865 6795 6729 6827 6761 6710 6670 6575 

Eldre (70 +) 1477 1383 1433 1477 1688 1878 1960 2095 

Arbeidsfør alder 7557 7581 7588 7580 7474 7377 7336 7322 

Arb.styrke 4944 4990 5025 5050 5047 5018 5027 5054 

Yrkesandel 65 % 66 % 66 % 67 % 68 % 68 % 69 % 69 % 

Utpendling 1213 1279 1292 1305 1358 1413 1471 1530 

Utp.andel 26 % 26 % 26 % 26 % 27 % 29 % 30 % 31 % 

Arbeidsplasser 3999 4058 4136 4160 4131 4074 4054 4052 

Innp.andel 13 % 12 % 12 % 12 % 13 % 14 % 15 % 16 % 

Innpendling 500 505 510 515 541 569 598 629 

Arbeidsledige 233 158 107 100 100 100 100 100 

Sysselsatte 4711 4833 4918 4950 4947 4918 4927 4954 

I denne tabellen vises våre framskrivinger av folketall og arbeidsmarkedsforhold i 

Indre Fosen når vi tar utgangspunkt i framskrivingene i kapittel 3, men justerer for 

nedgangen som kan komme av best-case-alternativet. Blant hovedresultatene er at man 

går fra en relativt stabil utvikling i antall personer i arbeidsfør alder, til en negativ 

utvikling i denne gruppen. Det som holder befolkningsveksten oppe blir da økningen i 

antall eldre fra 2020 og utover. Etter 2040 vil imidlertid antall eldre gå ned og 

befolkningsveksten bli negativ, om utviklingen blir som tabellen viser. 

Innen arbeidsmarkedet har vi lagt til grunn kortsiktige virkninger på antall 

arbeidsplasser, pendling og arbeidsledighet fra best-case-alternativet, beregnet følger 

for yrkesaktivitet og for øvrig antatt moderat økning i inn- og utpendling framover. 

Antall arbeidsplasser blir da en konsekvens av disse forutsetningene. Vi kan se at 

forskjellen mellom arbeidsplasser i 2020 i denne tabellen og tabellen i kapittel 3 er på 
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knapt 200 arbeidsplasser. Årsaken til at forskjellen ikke er 271 arbeidsplasser som 

tabell 5.2 viser i konsekvens, er at framskrivingene tar hensyn til at en viss andel av 

reduksjonen i arbeidsplasser allerede har funnet sted. 

Tabell 5.5 viser tilsvarende resultater for worst-case-alternativet. 

Tabell 5.5: Worst Case. Endringer i sysselsetting og befolkning i Indre Fosen som 

følge av redusert aktivitet i næringslivet (Kilde: våre beregninger). 

 
2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

Flytting 10 % 16 % 21 % 25 % 45 % 64 % 82 % 100 % 

Direkte virkning arb.plasser -517 -517 -517 -517 -517 -517 -517 -517 

Indirekte virkning arb.plasser -13 -20 -26 -31 -54 -76 -97 -118 

Sum virkninger arbeidsplasser -530 -537 -542 -547 -571 -593 -614 -635 

Virkning folketall -65 -104 -136 -162 -292 -414 -532 -649 

Virkning barnetall -15 -24 -32 -38 -69 -97 -125 -153 

Virkning arbeidsfør alder -50 -79 -104 -124 -223 -317 -407 -496 

                  

Virkning arbeidsplasser -13,1 % -13,2 % -13,4 % -13,5 % -14,1 % -14,6 % -15,1 % -15,7 % 

Sum virkning folketall -0,6 % -1,0 % -1,3 % -1,6 % -2,9 % -4,1 % -5,2 % -6,4 % 

Tabell 5.2 viser et anslag på 517 arbeidsplasser i nedgang i Indre Fosen i direkte 

virkning inkludert underleveransevirkninger. I tillegg kommer konsumvirkning på fra 

13 til 118 arbeidsplasser og fra 65 til 649 færre bosatte personer i Indre Fosen. I rundt 

2020 mener vi flyttevirkningen vil være om lag 25 prosent eller noe høyere, jf. tidligere 

diskusjon. I tabell 5.6 viser vi tilhørende inntektsendringer for kommunal sektor i 

millioner kroner og sysselsettingsvirkninger fordel på sektorer/næringer.  

Tabell 5.6: Worst Case. Konsumvirkninger. Endringer i inntekter for kommunal 

sektor og sysselsettingsvirkninger fordelt på sektor Indre Fosen 

somfølge av redusert aktivitet i næringslivet (Kilde: våre beregninger). 

  2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

Inntektsvirkning i mill. kr                 

Kommunal sektor  2,5   3,5   4,3   5,0   8,3   11,4   14,4   17,4  

Sysselsettingsvirkning                 

Kommunal sektor  4   6   7   8   14   20   25   30  

Varehandel  2   4   5   5   10   14   18   21  

Private tjenester  3   5   6   8   14   20   25   31  

Annet  4   6   8   9   16   23   29   36  

Sum konsumvirkning  13   20   26   31   54   76   97   118  

Konsum-/direkte virkning 3 % 4 % 5 % 6 % 10 % 15 % 19 % 23 % 

Vi ser at flyttevirkningene kan gi kommunal sektor 5,0 millioner kroner mindre å rutte 

med i 2020 og 17,4 millioner kroner på lengre sikt ved 100 prosent utflytting. Dette 

kommer i tillegg til tap av husleie og annet for kommunal sektor på 7,2 millioner 
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kroner fra tabell 5.1, på 1,3 millioner kroner for verftsrelatert, 5,6 millioner kroner for 

Hysnesrelatert og 0,3 millioner kroner i andre reduserte inntekter for kommunal sektor 

i worst-case-tilfellet. Totalt sett er det med andre ord snakk om fra 12,2 millioner 

kroner i rundt 2020 til 24,6 millioner kroner på lang sikt i tapt inntekt for nye Indre 

Fosen kommune.  

Konsumvirkningen kan bli på om lag 118 arbeidsplasser på lang sikt, det vil si 23 

prosent av samlet direkte virkning og underleveransevirkning. Vi ser også at konsum-

virkningene i sysselsetting fordeler seg relativt jevnt på private tjenester, kommunal 

sektor og varehandel. I hovedsak følger nedgangen innen private tjenester og 

varehandel befolkningsnedgangen, det vil si den relative nedgangen samsvarer med en 

befolkningsnedgang og redusert etterspørsel på for eksempel 6 prosent på lang sikt. 

Innen kommunal sektor er den relative nedgangen i arbeidsplasser bare 2 prosent. 

Kommuneinntektene følger ikke samlet folketall, men i stor grad enkeltgrupper som 

antall barn og antall eldre. Sistnevnte er forutsatt uforandret og derfor blir endringene i 

kommunal sektor mindre, relativt sett.  

Tabell 5.7: Framskrivinger av folketall og arbeidsmarked basert på MMMM og 

virkningene fra worst case (Kilde: SSB og våre beregninger). 

 
2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

Folketall 10225 10227 10226 10242 10341 10419 10430 10368 

Barn (0-15 år) 1907 1895 1886 1871 1878 1930 1947 1901 

Voksne (16-69 år) 6841 6794 6757 6746 6649 6535 6437 6303 

Eldre (70 +) 1477 1383 1433 1477 1688 1878 1960 2095 

Arbeidsfør alder 7533 7543 7538 7519 7366 7223 7138 7081 

Arb.styrke 4853 4889 4917 4935 4974 4913 4891 4888 

Yrkesandel 64 % 65 % 65 % 66 % 68 % 68 % 69 % 69 % 

Utpendling 1235 1248 1260 1273 1324 1378 1434 1493 

Utp.andel 28 % 27 % 27 % 26 % 27 % 29 % 30 % 31 % 

Arbeidsplasser 3707 3868 3977 4047 4091 4004 3955 3924 

Innp.andel 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 14 % 15 % 16 % 

Innpendling 500 505 510 515 541 569 598 629 

Arbeidsledige 411 279 190 130 100 100 100 100 

Sysselsatte 4442 4611 4727 4805 4874 4813 4791 4788 

I denne tabellen vises våre framskrivinger av folketall og arbeidsmarkedsforhold i 

Indre Fosen når vi tar utgangspunkt i framskrivingene i kapittel 3 men justerer for 

nedgangen som kan komme av worst-case-alternativet. Blant hovedresultatene er at 

man går fra en relativt stabil utvikling i antall personer i arbeidsfør alder, til en svært 

negativ utvikling i denne gruppen. Det som akkurat holder befolkningsveksten oppe 

blir da økningen i antall eldre fra 2020 og utover.  

Innen arbeidsmarkedet har vi lagt til grunn kortsiktige virkninger på antall 

arbeidsplasser, pendling og arbeidsledighet fra worst case-alternativet, beregnet følger 
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for yrkesaktivitet og for øvrig antatt moderat økning i inn- og utpendling framover. 

Antall arbeidsplasser blir da en konsekvens av disse forutsetningene. Vi kan se at 

forskjellen mellom arbeidsplasser i 2020 i denne tabellen og tabellen i kapittel 3 er på 

knapt 200 arbeidsplasser. Årsaken til at forskjellen ikke er 547 arbeidsplasser som 

tabell 5.2 viser i konsekvens, er at framskrivingene tar hensyn til at en viss andel av 

reduksjonen i arbeidsplasser allerede har funnet sted. 

For fylkeskommunal aktivitet i nye Indre Fosen har vi ikke tatt med nedgang i 

inntekter og arbeidsplasser i tabellene. I 2020 er det for eksempel beregnet 38 færre 

barn som følge av nedgangen i næringslivet i worst-case. Dette kan utgjøre et 

elevgrunnlag på 3 pr. årstrinn i den videregående skolen. På lengre sikt, ved full 

flytting, kan nedgangen i elevgrunnlag bli om lag 10 pr. årskull. Dette kan gi nedgang i 

tilskudd og elevplasser ved den lokale videregående skolen. pr. i dag er det for 

eksempel 3,7 elever pr. ansatt ved Rissa videregående skole og 4,6 elever pr. ansatt ved 

Steinkjer videregående skole. Om administrasjonen blir skånet, kan vi anta en ansatt 

mindre om antall elever reduseres med 4,6. I worst-case kan det være snakk om tap av 

9 elever og knapt to fagansatte i rundt 2020 for lokal videregående skole. Ved 100 

prosent flytting vil tilsvarende effekter kunne bli 30 elever og 6,5 arbeidsplasser. Som 

grunnlag for disse anslagene har vi kun tatt med redusert elevgrunnlag pga. 

nettoflytting, ikke at det vil bli endringer som gjør at en økende andel av 

elevgrunnlaget velger videregående skole utenfor Indre Fosen. 
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6. DISKUSJON  

I dette kapitlet diskuteres sentrale resultat fra våre analyser av samfunnsmessige 

konsekvenser av den nedgang vi kan påvise i enkeltvirksomheter i Rissa og Leksvik 

kommune.  

6.1 Arbeidsplasser og folketall 

Pr 1.1.2016 var det 3531 innbyggere i Leksvik og 6644 i Rissa kommune. De to 

kommunene har søkt om å slå seg sammen til Indre Fosen kommune fra 1.1.2018. 

Til å være en del av Trondheimsregionen, har de to kommunene hatt en svak utvikling 

i folketallet. Slik vi viser i kapittel 3, ser det ut til at lokale arbeidsplasser er den 

dominerende faktoren for utvikling i folketallet på lengre sikt i Indre Fosen.  

Leksvik og Rissa er i ytterkanten av Trondheimsregionen. I luftlinje er avstanden ikke 

stor til Trondheim, men å krysse Trondheimsfjorden med hurtigbåt eller ferje er en 

betydelig utfordring for næringsliv og befolkning. Utfordringene er blant annet billett-

priser på ferje eller hurtigbåt, hvor daglig pendling gir månedsvise billettutgifter på 

minst 5000 kr med ferja eller kr 1870 med hurtigbåten, ventetid, kapasitet, skifte av 

transportmiddel, manglende fleksibilitet sammenlignet med bilkjøring og samlet 

reisetid. Ved siden av billettutgifter og manglende fleksibilitet sammenlignet med 

døgnåpen bilveg, er reisetid en stor hindring for økt reiseomfang over fjorden. Fra 

dagens kommunesentre i Leksvik og Rissa, der det store flertall av befolkningen bor, er 

det i praksis umulig med kortere reisetid enn 75 minutter fra hjemsted til aktuelle 

arbeidssted i Trondheim. Unntakene i nye Indre Fosen kommune, er befolkningen i 

Vanvikan som kan bruke hurtigbåten til å få ned reisetiden til 45 minutter, og 

befolkningen i Stadsbygda som kan få ned reisetiden til om lag 60 minutter, en grense 

for daglig pendling for de aller fleste (Engebregtsen 2012). Disse reisetidene betinger 

imidlertid lav ventetid på ferje/hurtigbåt og kort eller effektiv transporttid på 

fastlandssiden. Begge deler er en stor utfordring for de fleste fordi avganger med 

ferje/hurtigbåt ikke nødvendigvis passer med arbeidstid og fordi rushtidsproblemer og 

lokalisering av svært mange arbeidsplasser i Trondheim trekker transporttiden opp. I 

tillegg kommer dette med tilrettelegging for effektiv transport på Fosensiden, hvor 

Sand (2010) påvises et visst potensiale i å satse på utpendling som strategi for 

Vanvikan, men foreløpig har det ikke skjedd en slik satsing.  

Arbeidsmarkedsintegrasjonen med øvrige deler av Trondheimsregionen er lav med en 

utpendling fra Indre Fosen til øvrig Trondheimsregion på 15 prosent og en innpendling 

motsatt veg på 6 prosent. Vi kan spore en viss korrelasjon mellom vekst i 

arbeidsledighet og utpendling i Indre Fosen, men det kan se ut som dette kun er 

kortsiktige virkninger da man går over til lokale jobber etter hvert som man kan få 

dette. 

Fra 2014/2015 til 2015/2016 gikk antall arbeidsplasser ned med 280 i SSBs statistikk 

for Indre Fosen. Dette har på kort sikt slått ut i høyere netto utpendling med 52 
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personer etter et betydelig fall i innpendling, økt arbeidsledighet med 100 personer og 

redusert yrkesdeltakelse i befolkningen med 75 personer. De resterende 54 personene 

representerer bevegelser i bosatte sysselsatte av andre grunner, det vil si i hovedsak 

flytting da tidligere framskrivinger av befolkningen fra SSB viser en svak vekst i antall 

personer i arbeidsfør alder, både i alternativet med ingen flytting og i alternativet som 

kalles MMMM. Vi kan imidlertid ikke relatere all flytting i 2015 til nedgangen i 

arbeidsplasser samme år, fordi det også har vært noe nedgang i arbeidsplasser tidligere. 

Netto utpendling gjør at forholdstallet «bosatte sysselsatte» delt på arbeidsplasser er 

rundt 116 prosent i Indre Fosen ved årsskiftet 2015/2016. Slike sammenhenger mellom 

lokale arbeidsplasser og antall sysselsatte som bor i Indre Fosen er relativt stabile over 

tid, selv om det har vært betydelige svingninger i antall arbeidsplasser, ledighet og 

yrkesdeltakelse. Dette tyder på sterke langsiktige sammenhenger mellom lokale 

arbeidsplasser og den delen av befolkningen som er i arbeidsfør alder. Vi kan derfor 

vente oss relativt sterke utslag i flytting over tid av den endring i lokale arbeidsplasser 

som nå finner sted i Indre Fosen. Flytting vil i praksis skje gjennom fraflytting fra lite 

attraktive boliger og reduksjon i boligbyggingen, mens det neppe er grunn til å tro det 

blir vesentlig færre mennesker i relativt attraktive, eksisterende boliger. På kort sikt 

begrenser eksisterende boligmasse flyttingen, men på lengre sikt kan halvering av 

boligbyggingen gi svært negative virkninger for folketallet.  

6.2 Omstillingsbehov 

Resultatene fra våre analyser beskrives i rapporten i to hovedalternativ, et alternativ 

kalt best case og et alternativ kalt worst case. Analysene viser her omstillingsbehovet i 

kommunen(e) om man ønsker å få til samme antall arbeidsplasser som det var forut for 

nedgangen. Hvorvidt berørte bedrifter med nedgang eller andre bedrifter klarer å øke 

antall arbeidsplasser med ekstraordinært fokus på markeds- og utviklingsarbeid, tas det 

ikke hensyn til når hensikten er å avdekke omstillingsbehovet. Vanlig eller ordinært 

utviklingsarbeid og hvordan dette kan sikre eller gi flere arbeidsplasser, er det derimot 

tatt hensyn til ut fra opplysninger direkte fra de aktuelle bedriftene vi har sett nærmere 

på, se blant annet kapittel 2 og kapittel 4. 

I begge alternativene er det lagt til grunn nedleggelse av Hysnes helsefort med 25 

arbeidsplasser pluss ringvirkninger, en betydelig reduksjon i aktivitet i lokale bedrifter 

tatt i betraktning nivået som har vært de senere årene, og en utflytting som tilsvarer 25 

prosent utflytting av berørte arbeidstakere i 2020, 45 prosent utflytting i 2025 og 100 

prosent utflytting på lengre sikt, representert ved året 2040 i tabellene. Utfra hvordan 

arbeidsmarkedet ser ut til å fungere, ser det ut til at 25 prosent flytting i 2020 er et 

svært forsiktig estimat og at flyttingen kan bli noe høyere, men neppe så høy som 45 

prosent ut fra boligmarkedssituasjonen. 

I figur 6.7 viser vi virkningen på antall arbeidsplasser i Indre Fosen fra alternativet best 

case. I dette alternativet antas skipsverftet å fortsette med om lag samme aktivitet som 

våren 2016, dvs. 100 færre sysselsatte ved verftet enn de siste årene med ytterligere 30 

andre arbeidsplasser i tap gjennom underleveransevirkninger. I tillegg til at Hysnes 
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legges ned med følger for 25 egne arbeidsplasser pluss 13 arbeidsplasser gjennom 

underleveranser, reduseres aktiviteten ved Inrigo, Servi, CNC, PTM og Eltorque. I 

disse bedriftene er det beregnet nedgang på 81 arbeidsplasser og ytterligere 6 i under-

leveransevirkninger. Til sammen gir dette tap av grunnlag for 256 arbeidsplasser, 

hvorav 178 var arbeidsplassene til lokale bosatte. 

I tillegg kommuner inntekts- og konsumvirkninger, inkludert virkninger for kommunal 

sektor og fylkeskommunal sektor. Sistnevnte kommer av 4-7 færre elever i 2020–2025 

og 16 færre elever i 2040 med følger for 0,6–1,1 ansatte i 2020–2025 og 3,4 ansatte i 

2040 ved lokal videregåendeskole. Virkningene for videregående skoler er fordelt 

videre på dagens kommuner ut fra dagens elevtall ved videregående skoler. 

 

Figur 6.1: Samlede konsekvenser og omstillingsbehov i arbeidsplasser i Indre 

Fosen, best case (Kilde: Egne beregninger). 

Vi ser av figur 6.7 at i best case er det beregnet en samlet nedgang på 272–285 

arbeidsplasser i 2020/2025 og 320 arbeidsplasser på lengre sikt (2040). Dette utgjør de 

første årene rundt 7 prosent av alle arbeidsplasser og et tap på lengre sikt på 8 prosent 

av dagens arbeidsplasser i Indre Fosen. I Rissa kommune utgjør det noe mer, 9-10 

prosent, og i Leksvik betydelig mindre, 1-3 prosent av dagens arbeidsplasser i hver av 

dagens kommuner. 

Folketallsendringene som følge av nedgangen i arbeidsplasser i best-case alternativet er 

mer beskjeden, i størrelsesorden en nedgang på 1–1,5 prosent fram mot 2020/2025 og 

nedgang på 3,3 prosent på lang sikt. 

I figur 6.8 viser vi virkningen på antall arbeidsplasser i Indre Fosen fra alternativet 

worst case. I dette alternativet antas skipsverftet å bli lagt ned, med tap av 260 egne 
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arbeidsplasser og ytterligere tap av 98 arbeidsplasser gjennom underleveranse-

virkninger. I tillegg til at Hysnes legges ned med følger for 25 egne arbeidsplasser 

pluss 13 arbeidsplasser gjennom underleveranser, reduseres aktiviteten ved Inrigo, 

Servi, CNC, PTM og Eltorque. I disse bedriftene er det beregnet nedgang på 111 

arbeidsplasser og ytterligere 10 i underleveransevirkninger. Til sammen gir dette tap av 

grunnlag for 517 arbeidsplasser, hvorav 347 var arbeidsplassene til lokale bosatte. 

I tillegg kommuner inntekts- og konsumvirkninger, inkludert virkninger for kommunal 

sektor og fylkeskommunal sektor. Sistnevnte kommer av 7–14 færre elever i 2020–

2025 og 31 færre elever i 2040 med følger for 1,7–3,0 ansatte i 2020–2025 og 6,6 

ansatte i 2040 ved lokal videregåendeskole. 

 

Figur 6.2: Samlede konsekvenser og omstillingsbehov i arbeidsplasser i Indre 

Fosen, worst case (Kilde: Egne beregninger). 

Vi ser av figur 3.7 at i worst case er det beregnet en samlet nedgang på 549-574 

arbeidsplasser i 2020/2025 og 641 arbeidsplasser på lengre sikt (2040). Dette utgjør de 

første årene rundt 14 prosent av alle arbeidsplasser og et tap på lengre sikt på over 15 

prosent av dagens arbeidsplasser i Indre Fosen. I Rissa kommune utgjør det noe mer, 

om lag 18 prosent i 2020/2025 og 20 prosent på lang sikt. I Leksvik betydelig mindre, 

med 6-7 prosent mot 2020/2025 og mot 8 prosent på lang sikt av dagens arbeidsplasser 

i kommunen. 

Folketallsendringene som følge av nedgangen i arbeidsplasser i best-case alternativet er 

mer beskjeden, i størrelsesorden en nedgang på 2-3 prosent fram mot 2020/2025 og 

nedgang på 6,5 prosent på lang sikt når vi tar men en liten virkning fra færre 

arbeidsplasser ved videregående skole.  
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6.3 Forutsetningene viktig 

Beregningene er sensitive for hvilke grunnforutsetninger som legges til grunn, spesielt 

for hvilken nedgang vi kan regne med for enkeltvirksomheter. Det vi kan betrakte som 

mest sikkert er at aktiviteten vil gå ned tilsvarende beregningene i best-case-

alternativet, dvs. en nedgang på rundt 280 arbeidsplasser i 2020/2025 og 320 

arbeidsplasser på lengre sikt. Dette utgjør 7–8 prosent av arbeidsplassene i Indre Fosen. 

For Rissa kommune viser tilsvarende tall, et tap på 220 arbeidsplasser i 2020/2025 og 

250 arbeidsplasser på lengre sikt. Dette utgjør 8–10 prosent av arbeidsplassene i 

dagens Rissa kommune. 

Nedleggelse av Hysnes helsefort og skipsverftet vil ha svært dramatiske følger for 

spesielt Rissa kommune. Best case utgjør som sagt 8–10 prosent av arbeidsplassene i 

Rissa kommune. Hvis verftsaktiviteten ikke kommer i gang igjen, kan ytterligere 228 

arbeidsplasser i Rissa gå tapt pluss konsumvirkninger. Dette kan vises å utgjøre rundt 6 

prosent av arbeidsplassene i Indre Fosen i rundt 2020/2025 og 7 prosent på lengre sikt, 

mens for dagens Rissa utgjør dette 10–11 prosent av dagens antall arbeidsplasser i 

kommunen. Man er da opp i 19–20 prosent bortfall av arbeidsplassene i Rissa 

kommune.  

15 prosent bortfall av arbeidsplasser har vært et av flere kriterier for tildeling av 

omstillingsmidler de senere årene. Vi ser at Rissa kommune oppfyller dette kriteriet 

klart om vi legger til grunn nedleggelse av helsefortet og skipsverftet. For Indre Fosen 

kommune som helhet, viser våre beregninger at man ikke kommer over 15 prosent på 

kort sikt, fram mot 2020/2025, men at en større utflytting på lengre sikt vil gi en slik 

virkning. Om én/flere av virksomhetene skulle få 30 flere arbeidsplasser enn hva vi har 

lagt til grunn, kommer imidlertid ikke bortfallet av arbeidsplasser opp på 15 prosent. 

Dette tilsvarer f.eks. at bedriften Inrigo lykkes med sine prosjekter og realiserer 40 

arbeidsplasser i stedet for å i verste fall bli nedlagt. 

I beregningene av ringvirkninger har vi kun tatt med virkningen av relative 

omsetningsvirkninger. Dette betyr at vi ikke har tatt med større virkninger som 

konkurser eller nedleggelser av virksomhet i den grad nedgang i etterspørsel er det som 

fører til at grunnlaget for fortsatt drift forsvinner. Slike utslag kan tenkes innenfor visse 

typer varehandel, hotell og bygg/anlegg bl.a., hvor lokal etterspørsel er viktig. Om 

f.eks. hotellet i Rissa må legge ned pga. mindre etterspørsel om verftsaktiviteten ikke 

kommer i gang igjen, kan ytterligere 2 til 3 lokale arbeidsplasser gå tapt. Tilsvarende 

kan tenkes for annen virksomhet i Indre Fosen, men uten konkret informasjon om 

økonomiske forhold som tilsier slike virkninger tar vi ikke med dette i beregningene. 

I beregningene er det ikke tatt hensyn til eventuelle økende rekrutteringsutfordringer i 

Indre Fosen som følge av uttynning og at man blir et mindre attraktivt område å flytte 

til. Dette gjelder for eksempel barnefamilier som vil vurdere det sosiale miljøet som for 

smått ved de lokale skolene, og eventuelt andre som vil vurdere det lokale 

arbeidsmarkedet som for begrensende. Om vi regner med slike virkninger, blir 

anslagene for befolkningsutvikling verre over tid enn hva våre tabeller viser. 

Rekrutteringsproblemer oppgis imidlertid å generelt være små, i betydningen av at man 
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stort sett får søkere til ledige stillinger f.eks., slik at vi ikke finner grunnlag for å ta med 

økende rekrutteringsutfordringer i beregningene. 

Vi har heller ikke tatt hensyn til flytting blant eldre arbeidstakere som potensielt kan 

øke utflyttingen over tid fordi det kan bli færre pensjonister i kommunen om disse ikke 

flytter tilbake igjen. Slike virkninger kan være betydelige men neppe de første 5–10 

årene, slik at vi har valgt å ikke gjøre egne beregninger for dette. 

Denne gjennomgangen viser at det flere momenter kan trekke i retning av mer negative 

virkninger på lengre sikt i Indre Fosen. Totalt sett er vår vurdering av analyser og 

resultat at vi har anvendt et vanlig forsiktighetsprinsipp slik at man skal være trykk på 

utvikling i enkeltbedrifter og samfunnsvirkninger ikke overdrives, men er på et 

realistisk nivå for de nærmeste årene. Utviklingen på lenger sikt er mer usikker og mer 

sensitiv for ulike forutsetninger om bl.a. flytting i ulike aldersgrupper. 
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7. KONKLUSJON 

I dette prosjektet har formålet vært å utvikle kunnskap om omstillingsbehovet i nye 

Fosen kommune som følge av nedleggelse av lokale arbeidsplasser.  

Våre analyser viser omstillingsbehovet i enkeltbedrifter og kommunen(e) om man 

ønsker å få til samme antall arbeidsplasser som det var forut for nedgangen. Hvorvidt 

berørte bedrifter med nedgang eller andre bedrifter klarer å øke antall arbeidsplasser 

med ekstraordinært fokus på markeds- og utviklingsarbeid, tas det ikke hensyn til når 

hensikten er å avdekke omstillingsbehovet. Ekstraordinært markeds- og utviklings-

arbeid blir fulgt opp med en egen rapport fra TFoU og det omstillingsarbeidet 

framover. 

Sentrale funn fra vår analyse av omstillingsbehov er:  

 Indre Fosen er i hovedsak en egen arbeidsmarkedsregion.  

o Rissa og Leksvik kommune har begge hatt svak vekst i 

befolkningen til å være del av Trondheimsregionen. Årsaken er de 

kostnader og ulemper som ferje og båt innebærer for 

arbeidspendling og næringstrafikk.  

o Dette betyr at befolkningsgrunnlaget i Indre Fosen er svært 

avhengig av lokale arbeidsplasser. 

 

 Utviklingen i lokale arbeidsplasser i Indre Fosen har delvis stagnert og 

delvis variert betydelig gjennom flere år.  

o Dette skyldes bl.a. at store deler av næringslivet er sterkt 

konkurranseutsatt innen konjunkturutsatte næringer som 

skipsbygging/maritim industri og olje- og gassindustri. 

 

 I vår gjennomgang av lokal virksomhet finner vi følgende utvikling: 

o Ved skipsverftet og de to største underleverandørene var det 339 

arbeidsplasser tidligere. I beste fall blir det en reduksjon på 119 

arbeidsplasser. I verste fall legges verftet ned.  

o Ved Hysnes helsefort var det 25 arbeidsplasser som nå legges ned. 

o Ved bedriftene Inrigo, Eltorque, Servi, CNC og PTM var det 

tidligere 237 arbeidsplasser. I beste fall blir det en reduksjon på 81 

arbeidsplasser, i verste fall en reduksjon på 111 blant disse. 

o Kommunal virksomhet må redusere aktiviteten på grunn av 

nedgang i inntekter. I første omgang tapes husleieinntekt ved 

helsefortet på 5,6 millioner kroner. Ved nedleggelse av verftet 

kommer tap på 1,2 millioner kroner i leieinntekt. Fram mot 2020 

kan flyttevirkninger gi tap på 2,5–5,0 millioner kroner. På lengre 

sikt vil inntektstapene bli høyere. 
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o Fylkeskommunal virksomhet må også redusere lokal aktivitet noe 

på grunn av netto utflytting og mindre elevgrunnlag ved lokal 

videregående skole. Dette utgjør 1–2 ansatte i 2020. 

o I tillegg kommer virkninger som andre underleveransevirkninger 

mot industrien og redusert etterspørsel og sysselsettingsnedgang i 

næringer som handel, private tjenester og bygg/anlegg etter hvert 

som færre lokale arbeidsplasser slår ut netto utflytting.  

 

 Våre analyser viser at Indre Fosen kan miste mellom 272 og 641 

arbeidsplasser fram mot 2020. Dette utgjør mellom 6,7 prosent og 13,5 

prosent av arbeidsplassene i Indre Fosen. 

o I Rissa kommune er tilsvarende spenn mellom 214 og 457 

arbeidsplasser, dvs. 8,2 prosent til 17,5 prosent av arbeidsplassene. 

o I Leksvik kommune er tilsvarende spenn mellom 58 og 92 

arbeidsplasser, dvs. 4,0 prosent til 6,4 prosent av arbeidsplassene. 

o På lengre sikt kan økende utslag i netto utflytting medføre at 

ytterligere 2 prosent av arbeidsplassene i Indre Fosen går tapt, og at 

den negative virkning på lokale arbeidsplasser passerer 15 prosent i 

mellom 2030 og 2040. 

 

Avslutningsvis vil vi understreke at beregningene for tap av arbeidsplasser er 

sammenlignet med nivået forut for nedgangen man fikk i 2015 og våren 2016. Omlag 

200 av arbeidsplassene i beregningene er allerede tapt, men det kan altså bli et tap på 

ytterligere mellom 72 og i verste fall 441 arbeidsplasser mot 2020 om verftet legges 

ned.   
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VEDLEGG 

 

 

Tabell V1: Pendling 2015. Antall sysselsatte pr. 4. kvartal 2015 etter bosted i 

venstre kolonne og arbeidssted i kolonne 2-10. (Kilde: SSB og våre 

beregninger). 

 

2015 Rissa 
Leks-
vik 

Trond-
heim 

Ørland/ 
Bjugn/ 
Åfjord 

Ork-
dal 

Midtre 
Gaul-
dal 

Melhus/ 
Skaun/ 
Klæbu 

Malvik/ 
Stjør-
dal 

Inde-
røy 

Rissa 
2186 78 450 116 3 1 9 23 3 

72 % 3 % 15 % 4 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 

Leksvik 
120 1178 212 13 3 0 5 8 16 

7 % 71 % 13 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 

Trondheim 
102 80 85566 159 398 153 1163 2044 23 

0 % 0 % 88 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 0 % 

Ørland/ Bjugn/Åfjord 
119 19 369 5389 18 2 11 20 1 

2 % 0 % 6 % 85 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Orkdal 
5 2 897 15 4061 9 147 14 0 

0 % 0 % 16 % 0 % 71 % 0 % 3 % 0 % 0 % 

Midtre Gauldal 
1 0 437 2 7 2380 170 22 0 

0 % 0 % 13 % 0 % 0 % 71 % 5 % 1 % 0 % 

Melhus/ Skaun/Klæbu 
9 6 7708 16 561 350 4552 123 1 

0 % 0 % 51 % 0 % 4 % 2 % 30 % 1 % 0 % 

Malvik/Stjørdal 
4 13 6303 15 20 13 49 10131 4 

0 % 0 % 34 % 0 % 0 % 0 % 0 % 55 % 0 % 

Inderøy 
1 32 118 3 3 0 2 22 1549 

0 % 1 % 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 48 % 
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Tabell V2: Folketall og arbeidsmarkedsforhold i Leksvik kommune fra årsskiftet 

2009/2010 til årsskiftet 2015/2016. (Kilde: SSB og våre beregninger). 

  
2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

Endring 2010–
2016 

Folketall 3 528 3 522 3 527 3 531 3 555 3 506 3 531 3 0,1 % 

Arbeidsfør alder 2 547 2 527 2 559 2 566 2 587 2 555 2 570 23 0,9 % 

Arbeidsplasser 1 543 1 487 1 468 1 475 1 412 1 451 1 448 -95 -6,2 % 

Innpendling 263 264 251 250 238 280 270 7 2,7 % 

Innpendlingsandel 17 % 18 % 17 % 17 % 17 % 19 % 19 % 2 %   

Utpendling 495 497 518 512 544 539 479 -16 -3,2 % 

utpendlingsandel 28 % 29 % 30 % 29 % 32 % 32 % 29 % 1 %   

Yrkesaktive 1 775 1 720 1 735 1 737 1 718 1 710 1 657 -118 -6,6 % 

Arbeidsledige 53 45 35 24 25 30 54 1 1,9 % 

Arbeidsstyrke 1 828 1 765 1 770 1 761 1 743 1 740 1 711 -117 -6,4 % 

Yrkesdeltakelse 71,8 % 69,8 % 69,2 % 68,6 % 67,4 % 68,1 % 67 % -5 %   

Netto utpendling 232 233 267 262 306 259 209 -23   

Sysselsetting fordelt på hovednæringer pr. 4. kvartal før årsskiftet            

Landbruk 141 143 146 135 122 111 118 -23 -16,3 % 

Fisk 0 0 0 0 0 0 0 0   

Industri 399 387 393 378 334 354 355 -44 -11,0 % 

Bygg/anlegg 60 54 60 68 62 61 58 -2 -3,3 % 

Privat tjenesteyting 359 345 334 344 331 345 325 -34 -9,5 % 

Off. tjenesteyting 584 558 535 550 563 580 592 8 1,4 % 

Sum 1 543 1 487 1 468 1 475 1 412 1 451 1 448 -95 -6,2 % 
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Tabell V3: Folketall og arbeidsmarkedsforhold i Rissa kommune fra årsskiftet 

2009/2010 til årsskiftet 2015/2016. (Kilde: SSB og våre beregninger). 

  
2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

Endring 
2010–
2016 

Endring 
2010–
2016 

Folketall 1.1. 6 442 6 543 6 543 6 652 6 646 6 676 6 644 202 3,1 % 

Arbeidsfør alder 1.1 4 619 4 741 4 726 4 853 4 880 4 920 4 876 257 5,6 % 

Arbeidsplasser 4.kv 2 900 2 830 2 829 2 943 2 905 2 883 2 605 -295 -10,2 % 

Innpendling 4. kv. 511 476 480 506 512 543 419 -92 -18,0 % 

Innpendlingsandel  18 % 17 % 17 % 17 % 18 % 19 % 16 % -2 %   

Utpendling 4 kv. 779 809 832 834 855 888 866 87 11,2 % 

Utpendlingsandel 25 % 26 % 26 % 25 % 26 % 28 % 28 % 4 %   

Yrkesaktive 4 kv. 3 168 3 163 3 181 3 271 3 248 3 228 3 052 -116 -3,7 % 

Arbeidsledige nov. 98 210 83 75 97 107 183 85 86,7 % 

Arbeidsstyrke 4 kv. 3 266 3 373 3 264 3 346 3 345 3 335 3 235 -31 -0,9 % 

Yrkesdeltakelse 71 % 71 % 69 % 69 % 69 % 68 % 66 % -4 %   

Netto utpendling 268 333 352 328 343 345 447 179   

Sysselsetting fordelt på hovednæringer pr. 4. kvartal før årsskiftet   

Landbruk 258 258 253 231 220 209 195 -63 -24,4 % 

Fisk 37 34 33 22 24 28 30 -7 -18,9 % 

Industri 677 569 568 662 625 528 336 -341 -50,4 % 

Bygg/anlegg 264 279 285 287 279 293 302 38 14,4 % 

Privat tjenesteyting 701 745 716 771 801 792 753 52 7,4 % 

Off. tjenesteyting 963 945 974 970 956 1 033 989 26 2,7 % 

Sum 2 900 2 830 2 829 2 943 2 905 2 883 2 605 -295 -10,2 % 
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Figur V1: Andel med kort eller lang universitets/høgskoleutdanning blant personer 

over 16 år i 2014, kommuner i Trøndelag. (Kilde: SSB.no). 
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Tabell V4: Virkninger i Rissa og Leksvik av nedgang i næringslivet, best case 

(Kilde: SSB og våre beregninger). 

Rissa 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

Direkte virkning arb.plasser -202 -202 -202 -202 -202 -202 -202 -202 

Indirekte virkn arb.plasser -5 -8 -10 -12 -20 -29 -37 -45 

Virkning arbeidsplasser -207 -209 -212 -213 -222 -230 -238 -246 

Virkning arbeidsplasser -7,9 % -8,0 % -8,1 % -8,2 % -8,5 % -8,8 % -9,2 % -9,5 % 

Virkning folketall -24 -39 -51 -61 -110 -156 -201 -245 

Virkning folketall -0,4 % -0,6 % -0,8 % -0,9 % -1,7 % -2,3 % -3,0 % -3,7 % 

Leksvik 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

Direkte virkning arb.plasser -54 -54 -54 -54 -54 -54 -54 -54 

Indirekte virkn arb.plasser -2 -3 -4 -4 -7 -10 -13 -16 

Virkning arbeidsplasser -56 -57 -58 -58 -61 -64 -67 -70 

Virkning arbeidsplasser -3,9 % -3,9 % -4,0 % -4,0 % -4,2 % -4,4 % -4,6 % -4,8 % 

Virkning folketall -9 -14 -19 -22 -40 -57 -73 -89 

Virkning folketall -0,3 % -0,4 % -0,5 % -0,6 % -1,1 % -1,6 % -2,1 % -2,5 % 

 

 

 

Tabell V5: Virkninger i Rissa og Leksvik av nedgang i næringslivet, worst case 

(Kilde: SSB og våre beregninger). 

Rissa 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

Direkte virkning arb.plasser -433 -433 -433 -433 -433 -433 -433 -433 

Indirekte virkning arb.plasser -10 -15 -19 -23 -40 -57 -73 -88 

Virkning arbeidsplasser -442 -448 -452 -455 -473 -489 -505 -521 

Virkning arbeidsplasser -17,0 % -17,2 % -17,3 % -17,5 % -18,2 % -18,8 % -19,4 % -20,0 % 

Virkning folketall -48 -76 -100 -119 -214 -304 -391 -476 

Virkning folketall -0,7 % -1,1 % -1,5 % -1,8 % -3,2 % -4,6 % -5,9 % -7,2 % 

Leksvik 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

Direkte virkning arb.plasser -84 -84 -84 -84 -84 -84 -84 -84 

Indirekte virkn arb.plasser -3 -5 -7 -8 -14 -19 -25 -30 

Virkning arbeidsplasser -87 -89 -91 -92 -98 -103 -109 -114 

Virkning arbeidsplasser -6,0 % -6,2 % -6,3 % -6,3 % -6,7 % -7,1 % -7,5 % -7,9 % 

Virkning folketall -17 -28 -36 -43 -78 -110 -141 -173 

Virkning folketall -0,5 % -0,8 % -1,0 % -1,2 % -2,2 % -3,1 % -4,0 % -4,9 % 
 
 

 

 


