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Hovedpunkter fra tallene for uke 9

• Arbeidsledigheten var per 2.3.2021 på 3,1 % helt ledige (7 729 personer ) og 2,3 % delvis ledige (5 785 personer). 4 998 
arbeidssøkere (2,0 % av arbeidsstyrken) er registrert som permitterte per 2.3.2021.  Etter en sterk økning i  
arbeidsledigheten på starten av 2021 så har det vært en liten nedgang i antall helt ledige de siste ukene. 

• Vareeksporten fra Trøndelag var på 2 174 millioner kr i januar 2021, noe som er en nedgang på -168 millioner kr eller -7,2 
% fra samme måned i 2020. I løpet av de siste 12 månedene så har Trøndelag i snitt eksportert varer for 2 334 millioner kr 
per måned. 

• Skatteinngangen i Trøndelag til stat, kommune, fylkeskommune og folketrygden var i januar 2021 på 7,9 milliarder kr. Noe 
som er en økning på  2,9 % eller 224 millioner kr sammenlignet med samme måned i 2020. 

• Hotellene. I januar 2021 var det 46 156 hotell overnattinger i Trøndelag. Det er 65,5 % færre enn i samme måned i 2020. 
Det var 88,1 % færre overnattinger knyttet til kurs og konferanse, mens det var 52,4 % færre overnattinger knyttet til 
yrkesreiser.  Overnattinger knyttet til ferie og fritid var ned 72,7 %.

• Boligprisene i Trondheim økte i  januar 2021 med 0,9 % (sesongjustert). De siste 12 månedene har boligprisene i Trondheim 
økt med 6,2%, mens boligprisene i Norge har økt med 9,7 %.

• Boligbygging: Det ble igangsatt bygging på 193 boliger i Trøndelag i januar  2021. Det er 20 % høyere  enn i januar  
2020. Det ble fullført 121 boliger i Trøndelag i januar 2021. 

• Norsk økonomi: BNP i Fastlands-Norge økte med 1,0 % i desember 2020, justert for normale sesongsvingninger. 
Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge falt 2,5 prosent fra 2019 til 2020.



Statistikkoversikt for trøndersk økonomi 
under Covid-19-krisen

I forbindelse med situasjonen knyttet til COVID-19 arbeider Trøndelag 
fylkeskommune med å kartlegge konsekvensene for den trønderske 
økonomien. Som en del av denne kartleggingen blir det samlet og sammenstilt 
en rekke statistikk og analyser.

Dette er et utdrag av det løpende kunnskapsgrunnlaget som fylkeskommune 
samler med den hensikt å holde et øye med hvordan den trønderske 
økonomien blir påvirket av situasjonen.

Denne delen av kunnskapsgrunnlaget forholder seg kun til konsekvensene for 
den trønderske økonomien. Andre konsekvenser knyttet til helse og andre 
samfunnsområder blir ikke omhandlet i dette kunnskapsgrunnlaget.

I løpet av første del av 2021 planlegges det oppdateringer hver andre eller 
tredje uke, og disse oppdateringene kommer til å bli noe mindre omfattende 
enn de tidligere versjonene. Dette kan endres hvis vi får en situasjon som 
endrer seg raskt, men per nå ser det ut som vi er ferdige med fasen der vi har 
store endringer fra uke til uke og har kommet i en over i en fase der vi 
begynner å se mer langsiktige konsekvenser.

Tidligere rapporter er tilgjengelige her: https://www.trondelagfylke.no/vare-
tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/statistikk-og-analyse/

Tallene som presenteres kommer fra en rekke 
kilder; SSB NAV, Brønnøysund, NHO og andre. 

Trøndelag fylkeskommune er ansvarlig for 
fremstillingene og tolkninger som presenteres i 
dette dokumentet.

Spørsmål og henvendelser 
kan sendes til Trøndelag
fylkeskommune ved:

Jon Olav Sliper, jonsl@Trondelagfylke.no
Tlf: 74 17 51 82 / 454 27 174

Per Jorulf Overvik, perov@trondelagfylke.no
Tlf: 74 17 52 08 / 916 56 229

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/statistikk-og-analyse/
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Arbeidsledighet

7 729 personer i Trøndelag er meldt 
helt ledig per 2.3.2021.

Det tilsvarer 3,1 % av 
arbeidsstyrken i Trøndelag.  
Arbeidsledigheten i Trøndelag gikk 
opp ved årsskiftet, og har holdt seg 
rimelig stabilt med en svak 
nedadgående trend så langt i 2021.

I et lengre tidsperspektiv så har 
arbeidsledigheten har gått ned 
siden utgangen av mars, men den 
er fremdeles på et høyere nivå enn 
før covid-19.

Den høyeste andelen helt ledige i 
Trøndelag ble registrert 24.3.2020 
– da det var 9,7 % helt ledige.

Vi må tilbake til 1940 for å finne en 
like høy arbeidsledighetsprosent 
som i starten av mars 2020. Under 
finanskrisen i 2009 var 
arbeidsledigheten på 3,0 % i 
Trøndelag.





Helt og delvis ledige

• Trøndelag er fremdeles et av fylkene hvor 
arbeidsmarkedet er «minst alvorlig» 
rammet av covid-19, men har fått en 
betydelig økning i arbeidsledigheten i  
starten av 2021.

• 7 729 personer i Trøndelag er meldt helt 
ledig per 2.3.2021, noe som er 3,1 % av 
arbeidsstyrken.

• Trøndelag er det fylket som hadde den 
største økningen i andel helt ledige i starten 
av 2021. 

• 5 785 personer er per 2.3.2021 registrert 
som delvis ledige - 2,3 % av 
arbeidsstyrken.

• I de siste ukene har helt ledige gått litt ned, 
mens delvis ledige har økt litt.  Dette er en 
reversering av det man så ved årsskiftet da 
helt ledige økte og delvis gikk ned. 

• 4 998 arbeidssøkere (2,0 % av 
arbeidsstyrken) er registrert som 
permitterte per 2.3.2021.



Helt ledige, variasjon etter yrke og geografi 

Meråker har per 2.3.2021 den høyeste andelen registrert helt 
ledige av kommunene i Trøndelag med 5,3 % etterfulgt av 
Stjørdal med 4,0 %.  

Fordelt på yrke er det flest helt ledige knyttet til Reiseliv og 
transport med (1 424 personer), Bygg og anlegg (958 
personer) og Serviceyrker og annet arbeid (834 personer).

I de første ukene av 2021 fikk man en økning i antall registrert
helt ledig i alle yrkesgrupper, men spesielt Reiseliv og 
transport hadde en betydelig økning. Deler av denne økningen 
ble reversert i starten av februar da man hadde en nedgang 
antall ledige i alle yrkesgrupper.

Andel av 
arbeidsstyrken 

registrert helt ledige 
2. mars 2021.



29.01.2021 26.02.2021 02.03.2021

I alt 8 768        7 762          7 729          33-             -0,4 %

Ledere 322           270             262             8-               -3,0 %

Ingeniør- og ikt-fag 324           309             313             4               1,3 %

Undervisning 277           240             242             2               0,8 %

Akademiske yrker 96              85               80               5-               -5,9 %

Helse, pleie og omsorg 395           356             359             3               0,8 %

Barne- og ungdomsarbeid 235           188             197             9               4,8 %

Meglere og konsulenter 195           171             167             4-               -2,3 %

Kontorarbeid 648           593             595             2               0,3 %

Butikk- og salgsarbeid 960           856             834             22-             -2,6 %

Jordbruk, skogbruk og fiske 200           218             213             5-               -2,3 %

Bygg og anlegg 922           936             958             22             2,4 %

Industriarbeid 802           776             759             17-             -2,2 %

Reiseliv og transport 1 847        1 435          1 424          11-             -0,8 %

Serviceyrker og annet arbeid 1 013        837             834             3-               -0,4 %

Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt 532           492             492             -            0,0 %

Helt ledige  i Trøndelag fordelt på yrke
Endring 26.2.2021-

02.3.2021

Antall % Antall % Antall %

I alt 7 729     3,1 % 3 013     2,6 % 4 716     3,5 %

19 år og under 213         1,9 % 92           1,6 % 121         2,2 %

20-24 år 1 137     4,7 % 411         3,7 % 726         5,6 %

25-29 år 1 214     4,2 % 467         3,4 % 747         4,8 %

30-39 år 2 216     4,1 % 934         3,7 % 1 282     4,4 %

40-49 år 1 333     2,5 % 529         2,2 % 804         2,9 %

50-59 år 1 038     2,0 % 406         1,7 % 632         2,3 %

60 år og over 578         2,2 % 174         1,5 % 404         2,6 %

Helt ledige i Trøndelag fordelt på kjønn og alder per 2.3.2021

Begge kjønn Kvinner Menn 



18.12.2020 29.01.2021 26.02.2021 02.03.2021
Endring 26.2.2021-

2.3.2021

Trondheim 2,8 % 4,0 % 3,4 % 3,4 % 0,0 %

Steinkjer 2,6 % 3,2 % 3,0 % 3,0 % 0,0 %

Namsos 2,1 % 2,6 % 2,4 % 2,4 % 0,0 %

Frøya 3,1 % 3,6 % 3,1 % 2,9 % -0,2 %

Osen 0,9 % 1,8 % 1,3 % 1,3 % 0,0 %

Oppdal 2,1 % 2,5 % 1,6 % 1,7 % 0,1 %

Rennebu 2,0 % 2,3 % 2,2 % 1,7 % -0,5 %

Røros 1,8 % 3,2 % 3,1 % 3,2 % 0,1 %

Holtålen 1,4 % 1,8 % 1,9 % 2,2 % 0,3 %

Midtre Gauldal 1,7 % 2,1 % 2,1 % 2,0 % -0,1 %

Melhus 2,5 % 3,4 % 2,9 % 2,9 % 0,0 %

Skaun 2,2 % 3,1 % 2,8 % 2,8 % 0,0 %

Malvik 3,1 % 4,0 % 3,6 % 3,6 % 0,0 %

Selbu 1,3 % 2,4 % 2,1 % 2,0 % -0,1 %

Tydal 0,9 % 1,7 % 0,9 % 0,9 % 0,0 %

Meråker 4,4 % 5,2 % 5,3 % 5,3 % 0,0 %

Stjørdal 3,4 % 4,3 % 4,1 % 4,0 % -0,1 %

Frosta 3,3 % 3,1 % 2,3 % 2,3 % 0,0 %

Levanger 2,4 % 3,0 % 2,7 % 2,8 % 0,1 %

Verdal 3,4 % 3,9 % 3,5 % 3,4 % -0,1 %

Snåase - Snåsa 2,1 % 2,3 % 2,1 % 2,0 % -0,1 %

Lierne 1,0 % 2,0 % 1,3 % 1,8 % 0,5 %

Raarvihke - Røyrvik 1,7 % 2,2 % 2,2 % 2,2 % 0,0 %

Namsskogan 1,5 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 0,0 %

Grong 2,4 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % 0,1 %

Høylandet 0,6 % 1,1 % 1,2 % 1,7 % 0,5 %

Overhalla 2,7 % 2,6 % 2,8 % 3,0 % 0,2 %

Flatanger 2,5 % 3,8 % 3,3 % 3,3 % 0,0 %

Leka 1,5 % 0,8 % 1,5 % 1,5 % 0,0 %

Inderøy 2,0 % 3,0 % 2,4 % 2,3 % -0,1 %

Indre Fosen 2,7 % 3,1 % 2,9 % 3,1 % 0,2 %

Heim 2,1 % 2,5 % 1,6 % 1,5 % -0,1 %

Hitra 2,4 % 2,8 % 2,7 % 2,3 % -0,4 %

Ørland 1,9 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 0,2 %

Åfjord 2,0 % 2,3 % 1,7 % 1,9 % 0,2 %

Orkland 2,1 % 2,8 % 2,8 % 2,7 % -0,1 %

Nærøysund 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,8 % 0,3 %

Rindal 1,0 % 1,4 % 1,7 % 1,7 % 0,0 %

Trøndelag 2,6 % 3,5 % 3,1 % 3,1 % 0,0 %

Andel av arbeidsstyrken registrert helt  ledige siste 4 måneder



Delvis ledige, etter yrke og geografi

Det er Stjørdal som høyest andel delvis ledige med  3,1 %, 
etterfulgt av  Meråker (3,2 %) og  Røros (3,2 %) per 2. mars 
2021.

Det er Reiseliv og transport med 1 380, Serviceyrker og annet 
arbeid med 813 og Butikk- og salgsarbeid med 721, som har 
flest delvis ledige per 2. mars 2021.

Når vi ser på helt ledige og delvis ledige samlet er det12 
kommuner i Trøndelag som ligger på 5 % eller høyere. Meråker 
og Stjørdal ligger høyest med 8,5 % og 7,4 %.

Andel av 
arbeidsstyrken 

registrert delvis ledige 
2. mars 2021.



NHO medlemsundersøkelsen
- nasjonale tall

Årets andre – og koronakrisens sekstende – medlemsundersøkelse fra 
NHO viser at mange bedrifter fortsatt sliter tungt:

• 28 prosent har permittert ansatte, mot 28 i januar. 73 prosent av 
reiselivsbedriftene har permittert.

• 30 prosent antar de har permitterte i midten av februar, mot 33 i 
januar. 74 prosent av reiselivsbedriftene antar de vil ha 
permitterte i midten av måneden.

• Andelen som har sagt opp ansatte, er stabil på 15 prosent. 13 
prosent har planer om det, 15 hadde planer i januar-
undersøkelsen.

• Andelen som oppgir likviditetsproblemer har hold seg stabil på 16 
siden november, andelen som frykter konkurs frykter har gått litt 
ned fra 14 prosent til 13 prosent. 

• Halvparten av bedriftene 43 % av bedriftene melder om lavere 
ordreinngang sammenlignet med foregående måned (49 prosent i 
januar  og 44 prosent i desember).

Medlemsundersøkelsen ble gjennomført 2–9. februar med 3726 
respondenter.

Mer om medlemsundersøkelsen og andre nøkkeltall på NHOs sider: 
https://www.nho.no/analyse/nokkeltall-for-norsk-naringsliv/#part1

https://www.nho.no/analyse/nokkeltall-for-norsk-naringsliv/#part1


NHO medlemsundersøkelsen
- tall for Trøndelag

I det videre har vi sett på data fra respondenter i Trøndelag i 
NHO medlemsundersøkelsen. Tallene må tolkes med forsiktighet 
ettersom det er relativt får respondenter og ikke vektet for 
bedriftsstørrelse og bransje. Antall respondenter i siste runde er 
360 bedrifter.

49 % av de trønderske bedriftene som har svart i 
undersøkelsen har lavere omsetning enn i fjor. Det er på samme 
nivå som landsnittet som er på 50 %.

26 % av respondentene i Trøndelag har permitterte, mens 29 % 
har forventning om permitterte til midten av februar. 

NHO Medlemsundersøkelsen: Hvordan har omsetningen i deres bedrift 
vært de siste 4 uker, sammenlignet med samme periode i fjor?



Tallene fra undersøkelsen må tolkes med 
forsiktighet.
Det er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller 
bransjetilhørighet. Det er heller ikke trukket 
bedrifter tilfeldig, men undersøkelsen er åpen for 
alle medlemmer.

NHO medlemsundersøkelsen
- tall for Trøndelag

Over halvparten av de trønderske respondentene i 
undersøkelsen som har opplevd lavere etterspørsel 
eller kanselleringer de siste 4 ukene. Det er på nivå 
med resten av landet.

Bedriftene i Trøndelag ligger litt under Landet på 
oppsigelser, både på gjennomførte og planer for 
oppsigelser.

Andelen bedrifter med likviditetsproblemer var 
synkende i fram til sommerferien 2020. Men har 
vært forholdvis stabilt utover høsten og vinteren, 
og ligger nå fortsatt på 12 %.

13 % av bedriftene i seneste undersøkelse vurderer 
at det er reell risiko for konkurs som følge av 
Covid-19. Det er på nivå med resten av landet.



Vareeksport fra Trøndelag per januar 2021

Vareeksporten fra Trøndelag har holdt seg stabilt høyt i hele  
perioden siden COVID-19 kom til Norge og Europa.

Trøndelag eksporterte varer for 2 174 millioner kr i januar 2021, 
noe som er en nedgang på -168 millioner kr eller -7,2 % fra 
samme måned i 2020.  I løpet av de siste 12 månedene så har 
Trøndelag i snitt eksportert varer for 2 334 millioner kr per 
måned. 

Eksport av fisk stod for 1 345 millioner kr av vareeksporten fra 
Trøndelag i januar 2021, en nedgang på 106 millioner kr eller -
7,3% fra i samme måned i 2020. Fisk sto for 61,9 % av 
vareeksporten fra Trøndelag i januar 2021. I løpet av de siste 12 
månedene så har Trøndelag i snitt eksportert fisk for 1 506 
millioner kr per måned. 

Vareeksporten fra Trøndelag har så langt under covid-19 krisen 
gått bedre enn landssnittet, hvor det har vært betydelig nedgang.
I januar 2021 så man imidlertid at vareeksporten fra Trøndelag 
hadde en svakere utvikling enn i resten av landet. 

Vareeksporten fra Trøndelag er drevet av lakseeksporten og er 
mye mindre eksponert mot olje og gass enn resten av landet. 

Når vi ser på tall for hele Norge er vareeksporten i januar 2021  
opp 2,5 % sammenlignet med i 2020. Dette er hovedsakelig som 
et resultat av en betydelig gjenhenting fra olje og gass eksporten 
(henholdsvis opp 1,6 % for råolje, opp 64,2 % for naturgass og 
ned 100 % for kondensat). Fastlandseksporten fra Norge i januar 
2021 var opp 2,5 % sammenlignet med 2020 hvorav fisk var ned 
med -16,2 %. 

Dashboard 
Vareeksport fra 

Trøndelag 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWI1MmI1MjktY2M0NS00MjMwLTljZTItMTEwODI0Njg3YjA0IiwidCI6ImI2MzM0ZDAxLTEzYjktNDUzMS1hM2E2LTUzMmU0NzlkOWExYSIsImMiOjh9


Eksport av laks

Laks er Trøndelags viktigste eksportvare. To tredjedeler av trøndersk vareeksport målt etter eksportverdi er laks, og Trøndelag står for mellom 
20-25 % av den norske produksjonen av oppdrettslaks. Den ukentlige nasjonale eksportstatistikken på laks gir dermed verdifull innsikt i utviklingen i 
den trønderske vareeksporten.

I uke 8 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 55,51 kr/kg, noe som er ned -18,9 % % fra samme uke i 2020, men en økning på 8,7 % sammenlignet 
med uka før. Eksportvolumet for fersk laks i uke 8 var på 16 754 tonn, -12,4 % fra uka før, men 8,1 % høyere enn i samme uke i 2020. I uke 8 i 2021 
ble det eksportert 385 tonn frossen laks, og prisen var 47,36 kr/kg.

Man må tilbake til 2015 for å finne en like lav laksepris i januar og februar som det man nå har  sett i 2021.  I 2020 så startet året med historiske høye 
laksepriser. Prisen falt ut over våren og sommeren , noe som er en del av vanlige sesongvariasjoner. Den normale prisstigningen på høsten og frem mot 
jul uteble imidlertid slik at man hadde historiske lave priser i november og desember som er viktige måneder for lakseeksporten.
Høye produksjonsvolum sammen med redusert etterspørsel i noen av eksportmarkedene førte til en lageroppbygging i 2020 som la press på 
lakseprisen, det er risiko for at dette prispresset vil vedvare i store deler av 2021. 

Dashboard 
Ukentlig laksepris

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzUyOTdhODYtN2QwYy00MzhhLWJlZjctMTQ1MzgwODY3MGY4IiwidCI6ImI2MzM0ZDAxLTEzYjktNDUzMS1hM2E2LTUzMmU0NzlkOWExYSIsImMiOjh9


Hotell i Trøndelag per januar 2021

I januar 2021 var det 46 156 hotell overnattinger i Trøndelag. Det er 
65,5 % færre enn i samme måned i 2020. Det var 88,1 % færre 
overnattinger knyttet til kurs, konferanse, mens det var 52,4 % færre 
overnattinger knyttet til yrkesreiser.  Overnattinger knyttet til ferie og 
fritid var ned 72,7 %.

Antall overnattinger på trønderske hoteller i 2020 var ned 29,2 % 
sammenlignet med samme periode i 2019. Totalt var det vært 1 392 606 
overnattinger på Trønderske hoteller og overnattingsbedrifter i 2020, noe 
som er 574 990 færre enn i 2019.

Dashboard hotell og overnattingsstatistikk for Trøndelag

Dashboard norske og utenlandske gjester på hoteller i Trøndelag

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDFlNmZhMTMtNjEzMy00Y2I0LWFlY2MtZWNiYjE2ZmVmMzQyIiwidCI6ImI2MzM0ZDAxLTEzYjktNDUzMS1hM2E2LTUzMmU0NzlkOWExYSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmRjZDkxMmUtZmJiYy00NjU5LWFlNzItZmVlZGJiZmQzMjljIiwidCI6ImI2MzM0ZDAxLTEzYjktNDUzMS1hM2E2LTUzMmU0NzlkOWExYSIsImMiOjh9


Boligbygging i Trøndelag per januar  
2021

Det ble igangsatt bygging på 193 boliger i Trøndelag i 
januar  2021. Det er 20 % høyere enn i januar  
2020.

Dette kommer etter en rekordhøy november som 
hadde den høyeste verdien man har sett siden mars 
2015.  Noe som gjør at snittet for de siste 3 
månedene frem til januar 2022 er ca. 146 boliger per 
måned, noe som er opp 83 % sammenlignet med 
samme periode i 2020.

Det ble fullført 121 boliger i Trøndelag i januar 2021. 

Det var 5 266  boliger under arbeid i Trøndelag per 
januar 2021, noe som er opp 2 % eller 80 boliger 
sammenlignet med januar 2012. Antall boliger under 
arbeid har ligget på et historisk høyt nivå de siste 
årene.

Tallene bør tolkes med forsiktighet. Igangsettelse og 
ferdigstilling av større prosjekter forklarer en del av 
de historiske svingningene i boligbyggetallene.

Dashboard Boligbygging i Trøndelag

Dashboard Byggeaktivitet nærings- og 
fritidseiendom i Trøndelag

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjNiYjU1YmYtNmFkNi00MTUzLWE4NWUtZGYwZjM4ZDQ2OTNkIiwidCI6ImI2MzM0ZDAxLTEzYjktNDUzMS1hM2E2LTUzMmU0NzlkOWExYSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODExN2I1OGQtMDU1Ni00NjkzLWFkNTgtOWMyYjdmNDFkZDhiIiwidCI6ImI2MzM0ZDAxLTEzYjktNDUzMS1hM2E2LTUzMmU0NzlkOWExYSIsImMiOjh9&pageName=ReportSection


Boligpriser 

Boligprisene i Norge steg med 2,0 % (sesongjustert) i februar 2021. Og boligprisene i Norge var i 
januar 9,7 % høyere enn tilsvarende måned i 2020. Etter et fall i mars og april så utviklet 
boligprisene seg sterkt i resten av 2020 og så langt i  2021 har den trenden fortsatt.

Boligprisene i Trondheim økte   januar 2021 med 0,9 % (sesongjustert). De siste 12 månedene har 
boligprisene i Trondheim økt med 6,2%, mens boligprisene i Norge har økt med 9,7 %.

I februar ble det solgt 7 393 boliger i Norge, noe som er 3,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 
2020. Så langt i år er det solgt 14.329 boliger i Norge, noe som er 1,3 prosent færre enn i samme 
periode i 2020.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi

Område

Endring siste 

måned (m/m)

Endring 

sesongjustert 

siste måned 

(m/m)

Endring siste 

år (m/m)

Oslo 3,5 % 2,4 % 15,2 %

Bergen 0,7 % 0,8 % 7,7 %

Trondheim 2,2 % 0,9 % 6,2 %

Stavanger m/omegn 2,0 % 1,2 % 6,7 %

Tromsø 2,1 % 0,8 % 5,6 %

Kristiansand 2,0 % 1,6 % 8,7 %

Norge 2,0 % 1,6 % 9,7 %

Boligpriser februar 2021



Akkumulert skatteinngang i Trøndelag

I januar 2021 var skatteinngangen i Trøndelag på 7,9 
milliarder kr, noe som er opp 2,9 % sammenlignet 
med samme måned i 2020. Dette tallet innbefatter 
skatt til stat, kommune og fylkeskommune – i tillegg 
til medlemsavgift og arbeidsgiveravgift til 
folketrygden.

Skatteinngangen i Trøndelag i 2020 var 1,7 % høyere 
i 2019, noe som utgjorde en vekst på 1 023 millioner 
kr. Det var spesielt i april, mai og juli måned at man 
hadde en betydelig nedgang i skatteinngangen. Da 
spesielt på arbeidsgiveravgift til folketrygda som var 
er ned betydelig, blant annet som følge av redusert 
sats og utsatte frister for betaling.

Nasjonalt var skatteinngangen i 2020 ned med ca. 
85,6 milliarder kr  (-9,1 %) sammenlignet med 2019. 

Mye av dette kommer på grunn av en betydelig 
nedgang i skatteinngangen fra kontinentalsokkelen 
som er ned ca. 105,7 milliarder kr (-75,11 %) i 2020 
sammenlignet med 2019.

Dashboard
Skatteinngang

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTlhNmEzZWMtYjA4Mi00OTAwLWFkYWUtY2VmNWUyZTUyMWRjIiwidCI6ImI2MzM0ZDAxLTEzYjktNDUzMS1hM2E2LTUzMmU0NzlkOWExYSIsImMiOjh9


Dataene baserer seg på kunngjøringer om konkursåpning fra konkursregisteret i 
Brønnøysund. 

Det er domstolene som kan åpne konkurs hos en skyldner. Insolvens er et vilkår for at 
det kan åpnes konkurs, men konkurs blir bare åpnet dersom noen ønsker det: en 
kreditor eller skyldneren selv.

Begjæring om åpning av konkurs sendes til den lokale domstolen/tingretten der 
skyldneren bor – eller har sitt hovedforretningssted.

Etter at tingretten har mottatt begjæringen om åpning av konkurs, kaller den raskt inn 
til et møte. I dette møtet deltar skyldneren og den kreditoren som har bedt om 
konkursen. Dersom tingretten finner at den som begjærer konkurs har et krav (og 
dette ikke er sikret med betryggende pant) og finner at skyldneren er insolvent, blir 
det avsagt kjennelse om åpning av konkurs.

Konkursåpninger i Trøndelag

Så langt har vi ikke sett noen bølge av konkurser som følge av 
Covid-19-krisen verken i Trøndelag eller nasjonalt. Antall 
konkursåpninger i 2020 var betydelig lavere enn i 2019. Spesielt fra 
april 2020 og utover var det færre konkurser enn i 2019. Så langt i 
2021 har det også vært færre konkurser enn foregående år.

Krisen i norsk og internasjonal økonomi fryktes å medføre mange 
konkurser i tiden framover. Samtidig vil tiltak fra myndighetene 
kunne dempe antallet konkursåpninger.

Her bør man være oppmerksom på at Skatteetaten den 13. mars 
bestemte seg for være mer restriktiv enn vanlig knyttet til 
utsending av konkursbegjæringer under Covid-19 krisen. 
Skatteetaten står vanligvis for en stor andel av 
konkursbegjæringene.

Videre vil smitteverntiltakene også kunne påvirke rapporteringen og 
dermed statistikkgrunnlaget. Vanligvis går det noe tid fra et foretak 
kommer i vanskeligheter til det blir insolvent og blir begjært 
konkurs. Statistikken må tolkes i lys av dette.



Tilskudd fra virkemidler 
uten økt ramme 

Tilskudd fra virkemidler med økt 
ramme/ekstraordinære virkemidler 

Totalt tilskudd fra ulike 
virkemidler

Tilskudd til næringslivet fra det offentlige virkemiddelapparatet – data for perioden 1.1.2020-14.2.2021

Totalt har 3 800 foretak i Trøndelag mottatt næringsrettede bidrag fra det det det offentlige virkemiddelapparatet  i perioden 1.1.2020 til 14.2.2021. 
Støtten har fordelt seg på 3 355 millioner kr i tilskudd, 2 396 millioner kr i lån og garantier og 47 millioner kr i egenkapitalinvesteringer.  Foretak i 
Trøndelag har mottatt 11,3 % det totale tilskuddet fra virkemiddelapparatet i perioden 1.1.2020-14.2.2021 som var på 29  679 millioner kr. Når man ser 
på tallene fordelt på hva som er ordinære virkemidler og hvilke som har fått økt ramme eller som er ekstraordinære, så finner man at foretak i Trøndelag 
har fått 1 335 millioner kr i tilskudd via økte eller ekstraordinære ordninger, noe som er 7,3 % av de totale tilskuddene via disse ordningene . Fra den 
delen av virkemiddelapparatet hvor det ikke er økte rammer som følge av Covid-19 så har trønderske foretak fått 2 020  millioner kr i tilskudd noe som er 
17,5 % av totalen. Her er det spesielt det at aktører fra Trøndelag tar en veldig stor del av tilskuddene fra forskningsrådet som gir utslag. 

Merk at i figurene under så har skatteetaten og fylkeskommune nesten lik farge. Det store grønne feltet er skatteetaten. Fylkeskommunen er det nesten 
usynlige grønne feltet som ligger lengere ned i figuren. 



Trafikk på trønderske veier

Da smitteverntiltakene trådde i kraft i mars 2020 
så falt trafikkmengden på veiene i Trøndelag 
betydelig. Dette så man blant annet på E6 ved 
Kroppan bru hvor trafikken i uke 13 2020 var  
37 % lavere trafikk enn foregående år.

Fra sommeren 2020 har trafikknivået vært i 
nærheten av 2019-nivået, og i perioder også litt 
høyere enn 2019- nivået. På tellepunket 
Kroppan bru var 2020-trafikken høyere i store 
deler av juli, og i perioden september til starten 
av november.

Tirsdagene i uke 52 og 53 er ikke så 
sammenlignbare ettersom tirsdagene i disse 
ukene i 2019 var julaften og nyttårsaften.

I uke 2 i er tallene igjen sammenlignbare over 
år, og der ser vi at trafikken var betydelig lavere 
enn i 2019 og 2020. I uke 3 og 4 tok trafikken 
seg igjen opp.

I uke 9 i 2021 er trafikken på Kroppan bru ned 
med kun 4,3 % sammenlignet med 2020, fra 57 
877 kjøretøy på tirsdag i uke 9 i 2020 til 55 389 
kjøretøy på tirsdag i uke 9  i 2021.

Grensetrafikken er fortsatt veldig lav. 161 
kjøretøy passerte E14 Teveldalen på tirsdag i 
uke 9  i 2021 på mot 1 951 på samme dag i 
2020. 56,5 % av trafikken var lange kjøretøy i 
uke 9 2021, mot 10,3 % i samme uke i 2019.



Nasjonalregnskap for desember 2021

BNP i Fastlands-Norge økte med 1,0 % i desember, justert for 
normale sesongsvingninger. 

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge falt 2,5 
prosent fra 2019 til 2020, viser foreløpige nasjonalregnskapstall. 
Nedgangen på 2,5 prosent betyr at norsk økonomi klarte seg 
relativt godt gjennom 2020 sammenlignet med andre land.1 I 4. 
kvartal 2020 var BNP Fastlands-Norge 1,3 prosent lavere enn i 4. 
kvartal 2019, viser sesongjusterte tall fra Nasjonalregnskapet. De 
fleste store europeiske landene har hatt vesentlig sterkere 
nedgang.

Norsk økonomi i 2020 var preget av store bevegelser gjennom 
året, og store forskjeller mellom ulike næringer. Selv om 
nedgangen i mars og april rammet bredt, var den særlig sterk i 
tjenestenæringer der smittevernhensyn førte til at aktiviteten ble 
innstilt. Utover høsten fikk vi en gradvis gjeninnhenting i deler av 
økonomien, som førte til at nedgangen for året sett under ett ikke 
ble verre.

Nedgangen i økonomien ble dempet av at 2020 hadde 3 flere 
virkedager enn 2019, noe som isolert sett trakk opp BNP for 
Fastlands-Norge med 0,6 prosent. Korrigert for dette, anslås 
nedgangen i 2020 til 3,1 prosent.

På tross av koronapandemien var det også god vekst i norsk olje-
og gassproduksjon i 2020. Bruttoproduktet økte nær 9 prosent i 
volum, særlig på grunn av at det store Johan Sverdrup-feltet kom 
i drift høsten 2019. Det førte til at nedgangen i samlet BNP, 
inkludert utvinning, rørtransport og utenriks sjøfart, var på kun 
0,8 prosent. 



Norges banks regionale nettverk - 4- kvartal 2020

Gjennom  høsten  har  veksten  i  næringslivet  avtatt,  ifølge  bedriftene  i  Regionalt  nettverk. Sammenliknet  med  august  er  det  spesielt  husholdningsrettet  
tjenesteyting  og  varehandel  som  trekker  ned  vekstenetter  en  unormalt  sterk  utvikling  gjennom  sommeren,  da  lettelsene i smitteverntiltakene bidro til at 
etterspørselen fra husholdningene tok seg opp. Veksten de siste tre månedene dempes av svak  eksport  og redusert  bygging  av  private  næringsbygg. Strengere  
smitteverntiltak  har  også  bremset  veksten  i  flere  næringer. Samtidig har omsetningen i varehandelen økt videre og næringslivet etterspør flere tjenester. 
Bedriftene ser for seg lavere aktivitet den nærmeste tiden, men en gradvis bedring frem mot våren. Debetegner usikkerheten som mindre enn i vår, men fortsatt 
uvanlig stor, og utviklingen fremover vil avhenge mye av smittetall og gjeldendesmitteverntiltak. 

Siden  3. kvartal har  sysselsettingen  økt  noe og fallet  i  investeringsplanene  har  avtatt,  mens  kapasitetsutnyttingen har  falt  litt. Anslaget forårslønnsvekst i år 
er uendret fra august på1,9 prosent og bedriftene anslår at lønnsveksten blir på 2,4 prosent i 2021.

Bedriftene ser for seg om lag uendret aktivitetsnivå det neste halvåret.  De er uvanlig usikre på det neste halvåret, og for mange vil utviklingen i stor gradavhenge av  
hvordan  pandemien  utvikler  seg  og  hvilke  smitteverntiltak  som  settes  inn.  Bedriftene  ser  for  seg  at  aktiviteten  gradvis  vil  normalisere  seg  fremover og 
det er særlig forventninger om bedre vekst utover våren neste år  som  bidrar  til  å  trekke  opp  utsiktene.  Bedriftene  ser for  seg at økte offentlige  investeringer  
vil  bidra  til  vekst,  mens  investeringene i  det  private  næringslivet vil fortsette  å  falle. Bedriftene  tror  at  reiserestriksjoner  og strengere   smitteverntiltak   vil   
dempe   aktiviteten   i   husholdningsrettet   tjenesteyting, men samtidig bidra til høyt varekonsum.



Norges banks «Pengepolitisk rapport med 
vurdering av finansiell stabilitet 4/2020»

«Koronapandemien har ført til et kraftig tilbakeslag i norsk 
økonomi. Gjeninnhentingen bremses nå av økningen i smitte 
gjennom høsten og strengere smittevern. På den annen side 
ser det ut til at vaksinering mot koronaviruset kan starte i 
løpet av kort tid. Vaksinering og nedtrapping av 
smitteverntiltak er ventet  å  løfte  veksten  gjennom  2021.  
Lave  renter  bidrar  også  til  oppgangen  gjennom hele 
prognoseperioden. Med økende aktivitet i økonomien venter 
vi at arbeidsledigheten avtar, men den vil trolig fortsatt ligge 
noe høyere enn før pandemien ved utgangen av 
prognoseperioden. Kapasitetsutnyttingen er anslått å nærme 
seg et normalt nivå i begynnelsen av 2022, som er tidligere 
enn anslått i forrige rapport.

Den underliggende prisveksten har falt de siste månedene, i 
hovedsak som følge av lavere prisvekst på importerte varer. 
De neste kvartalene venter vi at prisveksten avtar ytterligere 
etter hvert som effekten av kronesvekkelsen fra tidligere  i  
år  fases  ut.  Lav  lønnsvekst  og  fortsatt  mye  ledig  
kapasitet  i  norsk  økonomi bidrar til å dempe prisveksten 
gjennom hele prognoseperioden. I 2023 anslår vi at 
prisveksten vil være noe over 1,5 prosent.»

Les hele rapporten her: https://static.norges-
bank.no/contentassets/7f54db78676a4e959efabb0233ea166
5/ppr_420.pdf?v=12/17/2020131040&ft=.pdf

https://static.norges-bank.no/contentassets/7f54db78676a4e959efabb0233ea1665/ppr_420.pdf?v=12/17/2020131040&ft=.pdf


NHO -Økonomisk overblikk 4/2020

NHO presentert i økonomisk overblikk 4/2020 som ble publisert 10. 
desember sine anslag på utviklingen i norsk økonomi fremover.  

NHO har hevet sine anslag på den økonomiske utviklingen noe, men 
fremhever at situasjonen i norsk økonomi fortsatt er alvorlig til tross for 
bedringen de siste månedene.

De estimerer nå (NHOs prognose fra 28.9 i parentes):

• BNP i Fastlands-Norge endring på -3,5 % (-4,2 %) i 2020, deretter 
+2,8% (+3,2 %) i 2021.

• Sysselsettingen estimeres ned med -1,7 % (-1,5 %) i 2020 og videre 
-1,0 % (-0,9 %) i 2021. 

• Bruttoinvesteringer i fast realkapital er ventet ned med -4,7% (-6,5 
%) i 2020 og ytterligere ned -1,9 % (-2,6 %) i 2021. Offentlig 
forvaltning er den eneste sektoren hvor de forventer positive 
bruttoinvesteringer.

• Husholdningenes konsum er ventet å falle med -7,8 % (-7,5 %) i 
2020, for deretter å stige med +5,8 (+5,0 %) i 2021.

• Boligprisene har utviklet sterke enn NHO (og alle andre) estimerte i 
tidligere prognoser og er nå ventet å stige  +4,5 % (3,2 %) i 

2020, og en ytterligere vekst  på +4,8 %(3,5 %) i 2021.

Les hele rapporten her:
https://www.nho.no/contentassets/c21e9c3132d445948e1b00c33efaf1e
d/okonomisk-overblikk-4-2020.pdf

https://www.nho.no/contentassets/c21e9c3132d445948e1b00c33efaf1ed/okonomisk-overblikk-4-2020.pdf


Pengepolitisk rapport 4/2020
Norges bank 17.desember

Pengepolitisk rapport 3/2020
Norges bank 24.september

Kvartalsvis nasjonalregnskap for 2. kvartal 2020
SSB 25. august

Reginalt Nettverk 4. kvartal 2020
Norges bank 8 desember

Covid-19 – Analyse av økonomiske tiltak, insentiver for vekst og omstilling
Rapport 3 fra ekspertgruppen på oppdrag for Finansdepartementet  
(Holdenutvalget) 
26 mai

Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak – covid-19
Rapport 2 fra ekspertgruppen på oppdrag for Helsedirektoratet (Holdenutvalget) 
26 mai

Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak – covid-19
Rapport 1 fra ekspertgruppen på oppdrag for Helsedirektoratet (Holdenutvalget) 
7.april 

NHO Økonomisk overblikk 4/2020
10. Desember

NHO Økonomisk overblikk 3/2020
28. September

NHO Økonomisk overblikk 2/2020 - oppdaterte anslag
28. Mai 

KORONAKRISENS FØRSTE UKER– HVEM TOK STØYTEN I ARBEIDSLIVET?
Datasett
Frischsenteret:Bernt Bratsberg, Simen Markussen, Knut Røed, Oddbjørn Raaum -
SSB:Trond Vigtel NAV:Gaute Eielsen 28. mars

Etterspørselsnedgang og ringvirkninger av disse som følge av Covid-19 og tiltak 
for å redusere smittespredningen
SSB: Thomas von Brasch, Ådne Cappelen, Håvard Hungnes, Jørgen Ouren 7. 
april

Regional effekt av korona for norsk eksportrettet næringsliv
Menon 1. april

Koronatiltakene kutter produksjonen med 29 milliarder kroner i måneden som 
følge av stans i seks næringer
Vista analyse 14. april

Langsiktige konsekvenser for familier
Katrine Vellesen Løken og Kjell G. Salvanes, NHH-FAIR 16. april

Hvor mye koster koronakrisen?
Leif Anders Thorsrud, BI 5. april

World Economic Outlook, Oktober 2020
IMF oktober 2020

Global Energy Review 2020 The impacts of the Covid-19 crisis on global energy 
demand and CO2 emissions
IEA 30. April

Eiendom Norges boligprisstatistikk

Forventningsundersøkelsen 4. kvartal 2020
Epinion på vegne av Norges Bank 19 November

Interessante rapporter og analyser:

https://static.norges-bank.no/contentassets/7f54db78676a4e959efabb0233ea1665/ppr_420.pdf?v=12/17/2020131040&ft=.pdf
https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Publikasjoner/Pengepolitisk-rapport-med-vurdering-av-finansiell-stabilitet/2020/ppr-32020/
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/_attachment/429741?_ts=17425102468
https://static.norges-bank.no/contentassets/c331ef2d3c1f4429a6e32db2b5489779/regnet_nasjonal-rapport-2020-4.pdf?v=12/08/2020084727&ft=.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/5be3089013d34ad0abf953f2f88ff343/covid-19--analyse-av--okonomiske-tiltak-insentiver-for-vekst-og-omstilling-26.-mai-20202.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/samfunnsokonomisk-vurdering-av-smitteverntiltak-covid-19/Samfunnsøkonomisk%20vurdering%20av%20smitteverntiltak%20-%20covid-19%20-%20andre%20rapport.pdf/_/attachment/inline/7de049fe-b01e-4d5e-986a-4bd5e10408d5:c700b0e98efcd04bb20085e446fb3ab56ef4dbee/Samfunnsøkonomiske%20vurdering%20av%20smitteverntiltak%20-%20covid-19%20-%20andre%20rapport.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Samfunnsøkonomiske%20virkninger%20smitteverntiltak%20covid-19.pdf/_/attachment/inline/cf0faf7e-1789-4183-968b-7f230d20b63f:5a06ef046ea00a0ec3881f42eae60fb722621525/Samfunnsøkonomiske%20virkninger%20smitteverntiltak%20covid-19.pdf
https://www.nho.no/contentassets/c21e9c3132d445948e1b00c33efaf1ed/okonomisk-overblikk-4-2020.pdf
https://www.nho.no/contentassets/7a1171ddbac34e78968420fe4b80f725/nho-okonomisk-overblikk-3-2020.pdf
https://www.nho.no/contentassets/7556b21603c547509d94596ac35eccdc/nho_okonomisk_overblikk_2_2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-tMwsFqB4pfRkM-wM7IHGvcZ1tFkddc1/view
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/416435?_ts=1711ab33788
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/_attachment/417243?_ts=1713fe8af10
https://www.menon.no/wp-content/uploads/2020-38-Regional-effekt-av-korona-for-norsk-eksportrettet-n%C3%A6ringsliv.pdf
https://vista-analyse.no/site/assets/files/6796/kostnaden_av_koronatiltak_til_publisering.pdf
https://drive.google.com/file/d/17wV4qNAEtGdK-zlA3qvqtYEeCY1mHr9h/view
https://drive.google.com/file/d/1m9NT2pi0DepqId0teLJpoB4yqxEiw-p4/view
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
https://webstore.iea.org/download/direct/2995
https://eiendomnorge.no/boligprisstatistikk/
https://static.norges-bank.no/contentassets/2587b44c4900497cafd84ee2f3fef538/forventningsundersokelse-for-norges-bank-2020-4-kvartal.pdf?v=11/19/2020071937&ft=.pdf
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