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Hovedpunkter fra tallene for uke 46

• Arbeidsledigheten var per 10.11.2020 på 2,6 % helt ledige og 2,2 % delvis ledige. Andel helt ledige og delvis ledige har 
holdt seg stabilt de siste ukene. Det er en høy andel permitterte blant registrert arbeidsledige. 1,3 % av arbeidsstyrken i 
Trøndelag er registret som permittert. Selv om hovedtallene er stabile har man den siste uken sett noen tegn til økt ledighet 
knyttet til Reiseliv og transport.

• Vareeksporten fra Trøndelag i september 2020 var 1,8 % høyere enn i samme måned i 2019. Eksporten fra Trøndelag har 
holdt seg stabilt høyt og beholdt veksten siden mars. Lakseeksporten gjør at Trøndelag ikke har opplevd den samme 
eksportnedgangen som man har sett nasjonalt. Lakseprisene har imidlertid vært under press i løpet av sommeren og høsten.  
Veksten i trønderske eksporten i september var lavere enn det man har sett tidligere i året. 

• Skatteinngangen i Trøndelag til stat, kommune, fylkeskommune og folketrygden har de første 9 månedene av 2020 vært på 
46,8 milliarder kr. Noe som er ned 2,2 % eller 1,0 milliarder kr sammenlignet med samme periode i 2019. 

• Hotellene. Etter en sterk juli med betydelig vekst i ferie og fritidsovernattinger så fikk de trønderske hotellene en tøff august 
og september med 22,3 % færre overnattinger i august og 22,5 % færre overnattinger i september sammenlignet med 
tilsvarende måneder i  i 2019.  

• Boligprisene i Trondheim økte i august med 0,2 % (sesongjustert). De siste 12 månedene har boligprisene i Trondheim økt 
med 5,1%, mens boligprisene i Norge har økt med 7,1 %.

• Norsk økonomi (uendret siden uke 42, nye BNP tall kommer 17.november). Bruttonasjonalproduktet (BNP) for 
Fastlands- Norge steg 0,6 prosent i august, etter en oppgang på 2,4 i mai, 3,7 prosent i juni og 1.1. i juli . Aktivitetsnivået var 
likevel 3,9 prosent lavere i august enn i februar, som følge av store fall i mars og april. Til sammen falt BNP Fastlands-Norge 
med 6,4 prosent i 2. kvartal.



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.

Dette kunnskapsgrunnlaget har blitt oppdatert ukentlig i perioden april til juni. 
I løpet av høsten 2020 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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Oxford COVID-19 Government Response
Stringency Index, 

November 10, 2020
Omfang av smitteverntiltak indeks 0—100,  hvor 

100=mest stringent

Oxford COVID-19 Government Response
Stringency Index, 

Januar -November 2020
Omfang av smitteverntiltak indeks 0—100,  hvor 

100=mest stringent

Merknad: indeksen for Norge og Sverige er sist oppdatert 
26. oktober og har dermed ikke fått med de siste 
innstrammingen i smitteverntiltakene 



Arbeidsledighet

6 460 personer i Trøndelag er meldt 
helt ledig per 10.11.2020.

Det tilsvarer 2,6 % av 
arbeidsstyrken i Trøndelag.  Det var 
en økning på 59 helt ledige 
sammenlignet med uken før, noe 
som er den første økningen i antall 
helt ledige siden juli.

Arbeidsledigheten har gått ned 
siden utgangen av mars, men den 
er fremdeles på et høyere nivå enn 
før covid-19 i Trøndelag og i alle 
andre fylker.

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 arbeidsledighets-prosent 
som i starten av mars. Under 
finanskrisen i 2009 var 
arbeidsledigheten på 3,0 % i 
Trøndelag.





Helt og delvis ledige

• Trøndelag er et av fylkene som er 
«minst alvorlig» rammet av Covid-19

• 6 460 personer i Trøndelag er meldt 
helt ledig per 10.11. 2020, noe som er 
2,6 % av arbeidsstyrken.

• 5 379 personer er per 10.11. 2020 
registrert som delvis ledige, 2,2 % av 
arbeidsstyrken

• 3 315 arbeidssøkerne (1,3 % av 
arbeidsstyrken) er registrert som 
permitterte per 30.10.2020



Helt ledige, variasjon etter yrke og geografi 

Kun Meråker har nå en arbeidsledighet på over 4 % mens 21 
kommuner er på 2 % eller mindre. Så langt i November har 
19  kommuner i Trøndelag. I løpet av oktober så falt 
arbeidsledigheten også i 19 av 38 trønderske kommuner.

Fordelt på yrke er det per 10. november flest helt ledige 
knyttet til Reiseliv og transport med (935 personer), Butikk-
og salgsarbeid (729 personer) og Industriarbeid (665
personer).

I løpet av de første 10 dagene i November fikk man en 
betydelig økning i antall registeret ledige i Reiseliv og 
transport. 102 flere helt ledige, en økning på 12 %. 

Andel av 
arbeidsstyrken 

registrert helt ledige 
10. November 2020.



29.09.2020 30.10.2020 10.11.2020

I alt 6 879        6 442          6 460          419-           -6,1 %

Ledere 241           222             239             2-               -0,8 %

Ingeniør- og ikt-fag 359           315             294             65-             -18,1 %

Undervisning 287           255             240             47-             -16,4 %

Akademiske yrker 84              76               74               10-             -11,9 %

Helse, pleie og omsorg 431           411             400             31-             -7,2 %

Barne- og ungdomsarbeid 297           245             222             75-             -25,3 %

Meglere og konsulenter 175           165             145             30-             -17,1 %

Kontorarbeid 529           517             513             16-             -3,0 %

Butikk- og salgsarbeid 823           733             729             94-             -11,4 %

Jordbruk, skogbruk og fiske 127           141             144             17             13,4 %

Bygg og anlegg 647           641             651             4               0,6 %

Industriarbeid 800           659             665             135-           -16,9 %

Reiseliv og transport 906           833             935             29             3,2 %

Serviceyrker og annet arbeid 650           647             639             11-             -1,7 %

Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt 523           582             570             47             9,0 %

Helt ledige  i Trøndelag fordelt på yrke
Endring 26.9.2020-

10.11.2020

Antall % Antall % Antall %

I alt 6 460     2,6 % 2 592     2,2 % 3 868     2,9 %

19 år og under 216         1,9 % 85           1,5 % 131         2,3 %

20-24 år 874         3,6 % 335         3,0 % 539         4,2 %

25-29 år 1 012     3,5 % 429         3,1 % 583         3,8 %

30-39 år 1 810     3,3 % 752         3,0 % 1 058     3,7 %

40-49 år 1 164     2,2 % 487         2,0 % 677         2,4 %

50-59 år 846         1,7 % 337         1,4 % 509         1,9 %

60 år og over 538         2,0 % 167         1,5 % 371         2,4 %

Helt ledige i Trøndelag fordelt på kjønn og alder per 10.11.2020

Begge kjønn Kvinner Menn 



28.aug 30.sep 30.okt 10.nov Endring i november

Trondheim 3,5 % 3,0 % 2,7 % 2,8 % 0,1 %

Steinkjer 3,6 % 2,9 % 2,6 % 2,7 % 0,1 %

Namsos 2,4 % 2,2 % 2,0 % 1,9 % -0,1 %

Frøya 2,6 % 2,4 % 2,9 % 2,9 % 0,0 %

Osen 2,6 % 1,3 % 1,1 % : :

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

Rennebu 2,7 % 1,8 % 1,9 % 1,6 % -0,3 %

Røros 2,7 % 2,0 % 1,9 % 1,8 % -0,1 %

Holtålen 2,4 % 1,5 % 1,7 % 1,3 % -0,4 %

Midtre Gauldal 1,8 % 1,7 % 1,7 % 1,5 % -0,2 %

Melhus 3,6 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 0,0 %

Skaun 2,9 % 2,2 % 2,3 % 2,4 % 0,1 %

Malvik 3,7 % 2,8 % 2,7 % 2,9 % 0,2 %

Selbu 3,0 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 0,0 %

Tydal 0,9 % 0,7 % 1,7 % 1,4 % -0,3 %

Meråker 5,4 % 4,6 % 4,4 % 4,3 % -0,1 %

Stjørdal 4,6 % 3,3 % 3,3 % 3,2 % -0,1 %

Frosta 3,4 % 2,4 % 2,6 % 3,0 % 0,4 %

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

Verdal 4,9 % 3,6 % 3,5 % 3,4 % -0,1 %

Snåase - Snåsa 2,3 % 1,6 % 2,0 % 1,9 % -0,1 %

Lierne 1,1 % 1,3 % 1,0 % 1,5 % 0,5 %

Raarvihke - Røyrvik 3,0 % 1,7 % 1,7 % : :

Namsskogan 3,9 % 2,4 % 2,0 % 1,7 % -0,3 %

Grong 3,1 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % 0,0 %

Høylandet 1,1 % 0,6 % : 0,6 % :

Overhalla 2,7 % 2,2 % 2,2 % 2,5 % 0,3 %

Flatanger 2,3 % 2,0 % 2,1 % 2,5 % 0,4 %

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

Inderøy 2,4 % 1,9 % 2,1 % 2,0 % -0,1 %

Indre Fosen 3,5 % 2,9 % 2,7 % 2,6 % -0,1 %

Heim 2,9 % 2,1 % 2,0 % 1,9 % -0,1 %

Hitra 1,7 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 0,0 %

Ørland 2,6 % 2,6 % 2,0 % 2,0 % 0,0 %

Åfjord 1,8 % 1,5 % 1,6 % 1,7 % 0,1 %

Orkland 3,3 % 2,9 % 2,5 % 2,4 % -0,1 %

Nærøysund 2,6 % 2,9 % 2,3 % 2,5 % 0,2 %

Rindal 1,2 % 1,2 % 0,8 % 1,0 % 0,2 %

Trøndelag 3,4 % 2,8 % 2,6 % 2,6 % 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 3,7 %, 
etterfulgt av Røyrvik (3,0%), Røros (3,0 %) og Indre 
Fosen  (3,9 %) per 10. november

Det er Reiseliv og transport med 963 , Butikk- og 
salgsarbeid med 680, og Serviceyrker og annet arbeid med 
668 som har flest delvis ledige per 10. november.

Når vi ser på helt ledige + delvis ledige er det 7 kommuner 
i Trøndelag som nå ligger på over 5 %. Meråker og Stjørdal 
ligger høyest med 6,9 % 

Andel av 
arbeidsstyrken 

registrert delvis ledige 
10. November 2020.



Vareeksport fra Trøndelag

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

Trøndelag eksporterte varer for 2 267 millioner kr i september, 
noe som er en økning på 41 millioner kr eller 1,8 % fra samme 
måned i 2019. Vareeksporten i september 2020 var 5,2 % 
høyere enn i samme periode i 2019.

Eksport av fisk stod for 1 407 millioner kr av vareeksporten fra 
Trøndelag i september 2020, noe som er opp 25 millioner kr 
eller 1,8% fra i samme måned i 2019. Eksport av andre varer 
var på 860 millioner kr, opp 85 millioner kr eller 1,9 % fra 
samme måned i 2019.

Vareeksporten fra Trøndelag har de siste månedene gått bedre 
enn landssnittet, hvor det har vært betydelig nedgang. 
Vareeksporten fra Trøndelag er drevet av lakseeksporten og er 
mye mindre eksponert mot olje og gass enn resten av landet. I 
september så vi imidlertid en betydelig lavere vekstrate i 
fiskeeksporten 

Når vi ser på tall for hele Norge var vareeksporten i september 
2020 ned 9 % sammenlignet med september 
2019. Hovedsakelig som et resultat av et stort fall i olje- og 
gasseksporten (henholdsvis ned 21 % for råolje, opp 9 % for 
naturgass og ned 68 % for kondensat). Fastlandseksporten var 
opp 0,5 % sammenlignet med september 2019 – hvorav fisk 
var ned med 1,6 % sammenlignet med 2019.

For 5. måned på rad har Norge hatt et handelsunderskudd på 
eksport/import av varer. Handelsunderskudd på tjenester har 
vært normen over flere år.



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 45 i  2020 var eksportprisen for fersk laks 46,9 kr/kg, et fall på 0,4 % sammenlignet med uka før og et fall på 13,9 % fra samme uke i 2019.
Eksportvolumet for fersk laks i uke 45 var på 21 382 tonn, 0,5 % mindre enn uka før, men 10,3 % mer enn i samme uke i 2019. I uke 45 i 2020 ble det 
eksportert 590 tonn frossen laks, og prisen var 52,85 kr/kg.

Så langt i år har Lakseprisen falt fra 78,2 kr/kg i første uken i januar, noe som var en historisk høy pris, ned til midten av 50-talltet i uke 19. Før man i 
uke 20 for første gang på over 10 uker så tegn til at denne negative trenden kanskje skulle avta, og i uke 23 og 24 var prisen høyere enn samme uke i 
2019 og 2018. I uke 25 begynte imidlertid lakseprisen å falle igjen, noe som er en del av normale sesongvariasjoner man har sett i sommermånedene. 
Normalt begynner prisen å stige igjen utover høsten og frem mot jul. I år har den normale prisøkningen på høsten latt vente på seg, det er stor 
usikkerhet knyttet til etterspørselen i eksportmarkedene. Svak krone har imidlertid bidratt til å holde prisene målt i norske kroner oppe. 



Hotell i Trøndelag

Antall overnattinger på trønderske hoteller er i første 9 
månedene i 2020 ned 26,9 % sammenlignet med samme 
periode i 2019. Totalt har det vært 1 119 400 overnattinger på 
Trønderske hoteller og overnattingsbedrifter, noe som er 404 
900 færre enn i samme periode i 2019.

I september  var det -22,5 % færre overnattinger på 
trønderske hoteller enn i samme måned i 2019. Det var -52,3 
% færre overnattinger knyttet til Kurs, konferanse, mens det 
var -33,4 % færre overnattinger knyttet til yrkesreiser.  
Overnattinger knyttet til ferie og fritid var ned kun -0,1 % i 
September.  

De trønderske hotellene har opplevd en mindre alvorlig 
nedgang i antall overnattinger enn man har sett i store deler 
av resten av landet. 



Boligbygging i Trøndelag

Det ble igangsatt bygging på 142 boliger i Trøndelag 
i september 2020. Det er 70 % lavere enn i juni 
2019.

Snittet for de siste 3 månedene er ca. 260 boliger 
per måned, noe som er ned 33 % sammenlignet 
med samme periode i 2019.

Det ble fullført 319 boliger i Trøndelag i september 
2020. I perioden juni til september 2020 så har det 
blitt igangsatt bygging på færre boliger enn det som 
har blitt fullført bygd, noe  som har resultert i at 
antall boliger under arbeid i Trøndelag har begynt å 
gå ned. 

Det var 4 839 boliger under arbeid i Trøndelag per 
september 2020, noe som er ned med 12 % eller 
629 boliger sammenlignet med september 
2019. 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.



Boligpriser 

Boligprisene i Norge steg med 1,1 % (sesongjustert) i september. Dette kommer etter flere 
måneder med sterk prisvekst som har mer enn korrigerer det sesongkorrigerte fallet i 
boligprisene man så  i mars og april i kjølvannet av tiltakene mot korona-utbruddet. Og 
boligprisene i Norge var i september 7,1 % høyere enn tilsvarende måned i 2019.

Boligprisene i Trondheim økte i august med 0,2 % (sesongjustert). De siste 12 månedene har 
boligprisene i Trondheim økt med 5,1%, mens boligprisene i Norge har økt med 7,1 %.

I oktober ble det solgt 10 045 boliger i Norge, noe som er 9,4 % flere enn i tilsvarende måned i 
2019. Så langt i år er det solgt 87 493 boliger i Norge, noe som er 5,5 % flere enn på samme 
tid i 2019.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi

Område

Endring 

siste 

måned 

(m/m)

Endring 

sesongjust

ert siste 

måned 

(m/m)

Endring 

siste år 

(m/m)

Oslo 1,0 % 1,3 % 9,5 %

Bergen 0,8 % 0,7 % 5,5 %

Trondheim -0,4 % 0,2 % 5,1 %

Stavanger m/omegn 0,6 % 1,3 % 4,2 %

Tromsø -0,5 % 0,0 % 5,4 %

Kristiansand 0,5 % 1,2 % 7,5 %

Norge 0,5 % 1,1 % 7,1 %

Boligpriser Oktober 2020



Akkumulert skatteinngang i 
Trøndelag

I de 9 første månedene av 2020 har 
skatteinngangen i Trøndelag vært på
46,8 milliarder kr. Dette tallet innbefatter 
skatt til stat, kommune og fylkeskommune 
– i tillegg til medlemsavgift og 
arbeidsgiveravgift til folketrygden.

Skatteinngangen i Trøndelag de første 9 
månedene av 2020 er 2,2 % lavere enn i 
samme periode i 2019. Det er spesielt i 
april, mai og juli måned at man har hatt en 
betydelig nedgang i skatteinngangen. Det er 
spesielt arbeidsgiveravgift til folketrygda 
som var er ned betydelig. 

Nasjonalt var skatteinngangen de første 9 
månedene av 2020 ned -7,5 % 
sammenlignet med 2019. Blant fylkene er 
det Innlandet (-5,3 %), Vestfold og 
Telemark (-3,8 %) og Møre og Romsdal 
(-3,4 %) som har hatt den største relative 
nedgangen sammenlignet med 2019.

I tillegg har det vært en betydelig nedgang i 
skatteinngangen fra kontinental-sokkelen, 
ned 51,1 % de første 9 månedene av 2020 
sammenlignet med 2019.



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 så langt i år har vært betydelig lavere enn i 2019. 
Spesielt siden april har tallene være lavere enn i 2019.

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.

2019 2020

Antall konkuser 307 215

Omsetning (1 000 kr) 1 993 418    1 088 919    

Tilsette 1323 825               

Eksportverdi (1 000 kr) 1795 16 849          

Importverdi (1 000 kr) 61 462          127 699       

Nøkkeltall konkurser i Trøndelag frem til 

uke 45 i 2020 og 2019.



Trafikk på trønderske veier

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

Frem mot sommeren så tok trafikkmengden 
seg gradvis opp og lå på litt over det nivået i 
2019 helt frem til uke 46 når man for igjen 
var litt under nivået i 2019.

Det er for tidlig til å si om det man ser er en 
ny betydelig nedgang i trafikken som følge 
innstramningen i smitteverntiltakene. 

Det er spesielt ved tellepunktene i tettbygde 
strøk at man har hatt en nedgang i trafikken 
i uke 46, mens trafikkmengden ligger på 
samme nivå som i 2019 på telepunktet  som 
ligger i mer spredtbygdeområder. 

Endringen i trafikken må også ses i 
sammenheng med det også har vært en 
nedgang i bruken av kollektiv.  Det vil si at 
selv med omtrent like mye trafikk på veiene 
som i 2019 så er det et lavere antall reiser. 

Grensetrafikken som  er fortsatt er  veldig 
lav. 247 kjøretøy passerte E14 Teveldalen
sist tirsdag, mot 1087 i uke 10 og 1082 på 
samme dag i 2019.



Nasjonalregnskap for august 2020

BNP Fastlands-Norge steg 0,6 prosent i august, 
viser sesongjusterte nasjonalregnskapstall. 
Aktiviteten i økonomien har dermed steget de siste 
fire månedene, men var fortsatt 3,9 % lavere i 
august enn i februar

De største bidragene til månedsveksten kom fra 
industrien og forretningsmessig tjenesteyting. 
Samtidig var fortsatt begge næringsområdene på 
et lavt nivå sammenlignet med februar. 
Bruttoproduktet i industrien var drøye 3 % lavere 
enn før koronakrisen inntraff. Utviklingen i 
forretningsmessig tjenesteyting må sees sammen 
med en svært svak utvikling i juli. Bruttoproduktet 
i forretningsmessig tjenesteyting var fortsatt over 
30 % lavere enn i februar.

Overnattings- og serveringsvirksomhet gikk noe 
ned i august. Tall fra overnattingsstatistikken viste 
en særlig nedgang for hotellene i byene. Kultur, 
underholdning og annen tjenesteyting på sin side, 
vokste svakt. Transport utenom utenriks sjøfart 
opplevde en nedgang for første gang siden april, 
særlig trukket ned av redusert aktivitet innen 
lufttransport. Aktiviteten i disse næringsområdene 
var mellom 20 % og 30 % lavere i august enn i 
februar. 



Norges banks regionale nettverk - 3- kvartal 2020

Koronapandemien og tiltakene for å begrense smitte førte til et kraftig fall i aktiviteten i vår. Gjennom sommeren har aktiviteten økt, ifølge bedriftene i Regionalt 
nettverk. Lettelsene i smitteverntiltakene har bidratt til at etterspørselen fra både husholdningene og næringslivet har tatt seg opp. I tillegg har en unormalt stor andel 
nordmenn feriert i Norge, og det har ført til en god sommer for mange husholdningsrettede bedrifter. Bedriftene ser for seg lav aktivitetsvekst det neste halve året. De 
betegner usikkerheten som uvanlig stor, og utviklingen fremover vil avhenge mye av smittetall og tiltak for smittevern.

Ifølge bedriftene har aktiviteten økt de siste tre månedene. Veksten blir særlig trukket opp av en betydelig oppgang i varehandel og husholdningsrettet tjenesteyting, 
men det har også vært vekst i bygg og anlegg, hjemmemarkedsindustri og næringsrettet tjenesteyting. Aktiviteten hos oljeleverandørene og eksportindustrien har 
derimot fortsatt å falle. Bygg- og anleggsbedriftene og de næringsrettede tjenesteyterne venter økende aktivitet fremover, mens oljeleverandørene og eksportindustrien 
venter videre nedgang. Også de husholdningsrettede tjenesteyterne ser for seg lavere aktivitetsnivå de neste seks månedene. Bedriftene ser for seg at bedringen i 
boligmarkedet, økte offentlige investeringer og fortsatt høyt varekonsum vil holde aktiviteten oppe. På den annen side tror bedriftene at lav etterspørsel fra både 
utlandet og oljesektoren vil dempe veksten fremover.

Bedriftene har økt antall ansatte gjennom sommeren, men venter lite endringer i sysselsettingen den nærmeste tiden. Investeringsplanene er justert ned og bedriftene 
ser for seg et betydelig fall i investeringene det kommende året.



Norges banks «Pengepolitisk rapport med 
vurdering av finansiell stabilitet 3/2020»

«Norsk økonomi er fortsatt inne i en dyp lavkonjunktur, men 
de siste månedene har den økonomiske aktiviteten tiltatt 
betydelig, og mange permitterte har kommet tilbake i jobb. 
Økt smitte og fortsatte smitteverntiltak vil trolig dempe 
oppgangen den nærmeste tiden, men samtidig fremstår 
sannsynligheten for at vi skal få bred tilgang til en vaksine i 
løpet av neste år nå som noe høyere enn i juni. Sammen 
med en fortsatt ekspansiv finanspolitikk, lave renter og en 
bedret kostnadsmessig konkurranseevne bidrar det til at vi 
anslår at den økonomiske aktiviteten fortsetter å ta seg opp. 
Det er likevel utsikter til at arbeidsledigheten vil holde seg 
høyere enn før virusutbruddet gjennom prognoseperioden, 
og vi venter at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi først 
kommer opp mot et normalt nivå i 2023.

Den underliggende prisveksten har tiltatt de siste månedene. 
Mye kan tilskrives effekter av kronesvekkelsen tidligere i år, 
som etter hvert vil fases ut. Sammen med utsikter til lav 
lønnsvekst tilsier det at prisveksten etter hvert vil avta. Vi 
anslår at prisveksten vil ligge over inflasjonsmålet det neste 
året før den gradvis avtar til nær 1,5 prosent mot slutten av 
prognoseperioden.»

Les hele rapporten her: https://static.norges-
bank.no/contentassets/259302d7e57e4710b1f8f3b3795e017
e/ppr_320.pdf?v=09/24/2020093153&ft=.pdf

https://static.norges-bank.no/contentassets/259302d7e57e4710b1f8f3b3795e017e/ppr_320.pdf?v=09/24/2020093153&ft=.pdf


NHO -Økonomisk overblikk 3/2020

NHO presentert i økonomisk overblikk 3/2020 som ble publisert 29. 
september sine anslag på utviklingen i norsk økonomi fremover.  

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

De estimerer nå (NHOs prognose fra 28.5 i parentes):

• BNP i Fastlands-Norge endring på -4,2 % (-6,5 %) i 2020, deretter 
+3,2% (+4,1 %) i 2021.

• Sysselsettingen estimeres ned med -1,5 % (-1,9 %) i 2020 og videre 
-0,9 % (-1,4 %) i 2021. 

• Bruttoinvesteringer i fast realkapital er ventet ned med -6,5 % (-7,3 
%) i 2020 og ytterligere ned -2,6 % (-5,7 %) i 2021. Offentlig 
forvaltning er den eneste sektoren hvor de forventer positive 
bruttoinvesteringer.

• Husholdningenes konsum er ventet å falle med -7,5 % (-8,1 %) i 
2020, for deretter å stige med +5,0 (+4,7 %) i 2021.

• Boligprisene har ikke utviklet seg som NHO (og alle andre) estimerte 
i tidligere prognoser og er nå ventet å stige  +3,3 % (-2,2 %) i 

2020, og en ytterligere vekst  på +3,5 %(-4,1 %) i 2021.

Les hele rapporten her: 
https://www.nho.no/contentassets/7a1171ddbac34e78968420fe4b80f7
25/nho-okonomisk-overblikk-3-2020.pdf

https://www.nho.no/contentassets/7a1171ddbac34e78968420fe4b80f725/nho-okonomisk-overblikk-3-2020.pdf


Det internasjonale pengefondet (IMF) estimerer  i World Economic Outlook,  October  2020
at BNP i Norge vil gå ned med -2,8 % i 2020, og at man får en vekst på 3,6 % i 2021. 

I IMF sine prognoser blir de avanserte økonomiene (slik som Norge) rammet hardere enn 
utviklingsøkonomier av Covid-19-krisen. IMF sine prognoser antyder også at det vil ta 
lengre tid før de avanserte økonomiene kommer seg i etterkant av Covid-19-krisen. 

Spesielt er blir det anslått betydelig nedgang hos av Norges flere viktigste handelspartnere 
i Europa. Estimatene fra IMF viser et BNP fall i Europa på -7,0 % i 2020 etterfulgt av en 
vekst på 4,7 % i 2021. Euro-området forventes å få et BNP nedgang på -8,3 % i 2020 etter 
fulgt av en vest på 5,2 % i 2021.

IMF estimerer generelt en svakere opphenting i oljeavhengige økonomier. Det samme 
gjelder økonomier med stor andel av tjenester som krever fysisk tilstedeværelse. 
Økonomier som støtter seg på industriproduksjon, ventes å gjøre det bedre. Til tross for 
dette så estimerer IMF at norsk økonomi skal klare seg forholdsvis godt sammenlignet med 
mange andre land. 

Les hele rapporten her:
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-
october-2020

Prognoser fra IMF

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020


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 1.1.2020-4.10.2020

Totalt har 3 632 foretak i Trøndelag mottatt støtte fra det det det offentlige virkemiddelapparatet  i perioden 1.1.2020 til 4.10.2020. Støtten har fordelt seg 
på 2 108 millioner kr i tilskudd, 1 408 millioner kr i lån og garantier og 47 millioner kr i egenkapital investeringer.  Foretak i Trøndelag har mottatt 12,0 % 
det totale tilskuddet fra virkemiddelapparatet i perioden 1.1.2020-4.10.2020 som er på 17 576 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 Trøndelag har fått 854 millioner kr i tilskudd via økte 
eller ekstraordinære ordninger, noe som er 7,6 % av de totale tilskuddene. Fra den delen av virkemiddelapparatet hvor det ikke er økte rammer som følge 
av Covid-19 så har trønderske foretak fått 1 273 millioner kr i tilskudd noe som er 19,9 % av totalen. Her er det spesielt det at aktører fra Trøndelag tar en 
veldig stor del av tilskuddene fra forskningsrådet som gir utslag. 

I tillegg er det en rekke ordninger via blant annet det fylkeskommunale virkemiddelapparatet som ikke blir fanget opp i denne statistikken, blant annet 
Regionalt forskningsfond, DistriktsForsk og  BIO-ordningen.



Kompensasjonsordningen

Virksomheter med stort fall i omsetning som følge av 
virusutbruddet kan få en kompensasjon fra staten for å 
dekke en del av sine faste kostander.

Per 12. November har 2 618 virksomheter i Trøndelag fått 
kompensasjon på til sammen 355,8 millioner kr. Det er 
5,2 % av den totale tildelingen til virksomheter i Norge 
under ordningen. 

Så langt har det vært 2 060 tildelinger på total 100,0 
millioner kr i Trøndelag for mars, 1 971 tildelinger på totalt 
121,8 millioner kr for april, 942 tildelinger på totalt 71,9 
millioner kr for mai, 482 tildelinger på totalt 29,7 millioner 
kr for juni, 298 tildelinger på totalt 17,1 millioner kr for juli 
og 335 tildelinger på totalt 15,7 millioner kr for august

ORIS DENTAL HOLDING AS kr 3 868 252 ORIS DENTAL HOLDING AS kr 5 889 163 ORIS DENTAL HOLDING AS kr 2 587 650 AVIATOR AIRPORT ALLIANCE AS kr 927 675 HUGAAS ENTREPRENØR AS kr 940 351

BIG BITE AS kr 1 078 680 RØROS HOTELL AS kr 1 512 620 RØROS HOTELL AS kr 1 283 042 BIOKRAFT AS kr 892 758 AVIATOR AIRPORT ALLIANCE AS kr 782 395

BRN BEST RETAIL NORGE AS kr 1 059 931 IMPULSE TRENINGSSENTER AS kr 1 485 493 IMPULSE TRENINGSSENTER AS kr 1 257 874 HUGAAS ENTREPRENØR AS kr 705 926 SANDVIK TEENESS AS kr 776 983
RØROS HOTELL AS kr 941 060 BIG BITE AS kr 1 107 072 AVIATOR AIRPORT ALLIANCE AS kr 1 136 277 SANDVIK TEENESS AS kr 599 081 TRONDHEIM LYD AS kr 467 351

GERRY WEBER NORGE AS kr 859 224 TRONDHEIM PARKERING AS kr 1 075 594 TRONDHEIM KINO AS kr 1 084 625 HOTELL BAKERIET AS kr 501 269 ODD EINAR KNE AS kr 455 967

FALKANGER SKO AS kr 841 196 AVIATOR AIRPORT ALLIANCE AS kr 1 052 180

WIRELESS INSTRUMENTATION 

SYSTEMS AS kr 912 558 TRONDHEIM LYD AS kr 489 620 HOTEL GRAND OLAV AS kr 418 742

BRANDO AS kr 812 963 OPPDAL HOTELLDRIFT AS kr 903 238 TRONDHEIM PARKERING AS kr 895 656 QUALITY HOTEL AUGUSTIN AS kr 480 982 SANDFÆRHUS PARKERING AS kr 349 683

TRONDHEIM KINO AS kr 812 016

WIRELESS INSTRUMENTATION 

SYSTEMS AS kr 894 545 OPPDAL HOTELLDRIFT AS kr 797 924 COMFORT HOTEL PARK AS kr 469 901 NORWEGIAN FLYFISHERS CLUB AS kr 340 957

IMPULSE TRENINGSSENTER AS kr 777 911 COMFORT HOTEL PARK AS kr 882 532 COMFORT HOTEL PARK AS kr 791 455 IMPULSE TRENINGSSENTER AS kr 446 214 INRIGO AS kr 315 606

RESTAURANTER I TRONDHEIM AS kr 749 797 RESTAURANTER I TRONDHEIM AS kr 882 402 3 T ROSTEN AS kr 742 330 P-HOTELS BRATTØRA AS kr 415 628 DIGS AS kr 265 731

Juni Juli

10 største tildelinger komentasjonsordningen til virksomheter i Trøndelag, på måned  Data per 12.11.2020

Mars April Mai 



Mars April Mai Juni Juli August Total 

Jordbruk, skogbruk og fiske kr 422 245 kr 569 811 kr 490 289 kr 115 030 kr 291 706 kr 76 565 kr 1 965 646

Bergverksdrift og utvinning kr 214 575 kr 233 161 kr 211 133 kr 146 332 kr 805 201

Industri kr 3 922 151 kr 5 616 261 kr 4 352 437 kr 2 001 116 kr 2 624 328 kr 2 186 428 kr 20 702 721

Kraftforsyning kr 681 581 kr 892 758 kr 1 574 339

Vatn, avløp og renovasjon kr 116 695 kr 82 085 kr 50 618 kr 249 398

Byggje- og anleggsverksemd kr 3 814 876 kr 4 755 068 kr 3 130 345 kr 1 969 090 kr 2 353 254 kr 1 294 862 kr 17 317 495

Varehandel, bilverkstader kr 21 467 670 kr 18 831 338 kr 7 233 658 kr 1 785 019 kr 1 598 429 kr 1 028 478 kr 51 944 592

Transport og lagring kr 4 942 959 kr 7 327 583 kr 5 649 755 kr 3 215 687 kr 2 621 654 kr 2 198 476 kr 25 956 114

Overnattings- og serveringsverks. kr 29 512 483 kr 37 274 414 kr 23 374 197 kr 9 527 981 kr 2 111 551 kr 4 567 783 kr 106 368 409

Informasjon og kommunikasjon kr 1 734 456 kr 1 718 212 kr 2 071 095 kr 453 707 kr 471 088 kr 354 529 kr 6 803 087

Finansiering og forsikring

Omsetning og drift av fast eigedom kr 1 211 756 kr 927 593 kr 739 453 kr 239 764 kr 171 722 kr 236 873 kr 3 527 161

Fagleg, vit. og tekn.tenesteyting kr 2 086 962 kr 4 242 740 kr 3 507 770 kr 1 522 850 kr 1 648 506 kr 1 092 784 kr 14 101 612

Forretningsmessig tenesteyting kr 5 128 197 kr 6 978 077 kr 4 349 977 kr 2 915 304 kr 1 840 284 kr 1 695 497 kr 22 907 336

Off.adm., forsvar, sosialforsikring

Undervisning kr 1 996 518 kr 3 147 239 kr 964 410 kr 365 682 kr 59 809 kr 43 335 kr 6 576 993

Helse- og sosialtenester kr 9 775 667 kr 12 935 263 kr 4 028 156 kr 337 669 kr 288 284 kr 121 134 kr 27 486 173

Kultur, underhaldning og fritid kr 7 416 095 kr 11 533 884 kr 10 769 984 kr 4 200 884 kr 787 118 kr 582 526 kr 35 290 491

Anna tenesteyting kr 5 834 655 kr 5 612 193 kr 448 767 kr 132 159 kr 29 539 kr 62 868 kr 12 120 181

Lønt arbeid i private hushald

Internasjonale organ

Uoppgitt kr 34 396 kr 60 873 kr 95 269

Total kr 99 632 356 kr 121 784 922 kr 71 903 365 kr 29 674 700 kr 17 108 405 kr 15 688 470 kr 355 792 218

Tildelinger i Trøndelg fra kompensasjonsordningen per 12.10.2020 fordelt på næringskategori 

og måned tildelingen er for.



Lånegarantiordningen

Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av banklån til bedrifter som står i en 
akutt likviditetsmangel som følge av direkte eller indirekte virkninger av Covid-19-utbruddet. 

Det er så langt innvilget lån/kreditt til 228 trønderske selskaper under ordningen, hvorav 224 
er SMB og fire er større selskap. Total er det innvilget lån/kreditt på 660,1 millioner kr i 
Trøndelag så langt. Den største enkelt lånet var på 82 millioner. Trøndelag står for  6,0 % av 
totalt innvilget lån/kreditt så langt under ordningen. 

26,6 % av lånene i Trøndelag eller 168,7 millioner har gått til varehandel og bilverksteder,
19,8 % eller 130,8 millioner kr har gått til industri selskaper.  18,5 % av lånene  eller 122,1 
millioner kr har gått til selskaper innen IKT. Ett selskap står for 67 % av lånebeløpet til IKT 
selskapene i Trøndelag. 7,6 % eller 50,3 millioner kr har gått til finans og forsikringsselskaper. 
6,6 % eller 43,6 millioner kr har gått til omsetning og drift av fast eiendom. 5,3 %  eller 34,9  
millioner kr har gått til  overnatting- og serveringsvirksomhet. 

Garantert beløp

Innvilget låne-

/kredittbeløp

Sparebank 1 SMN 237 506 220kr  263 895 800kr   

NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE 124 389 000kr  138 210 000kr   

DNB Bank ASA 85 455 000kr    94 950 000kr     

DANSKE BANK 69 102 000kr    76 780 000kr     

Melhus Sparebank 20 385 000kr    22 650 000kr     

Grong Sparebank 15 300 000kr    17 000 000kr     

Ørland Sparebank 10 126 458kr    11 251 620kr     

Santander Consumer Bank AS 7 524 000kr      8 360 000kr        

Nordea Finans Norge AS 6 300 000kr      7 000 000kr        

Hemne Sparebank 5 976 000kr      6 640 000kr        

SVEA FINANS NUF 5 488 200kr      6 098 000kr        

Sparebanken Vest 2 970 000kr      3 300 000kr        

Stadsbygd Sparebank 810 000kr          900 000kr           

Soknedal Sparebank 630 000kr          700 000kr           

Romsdal Sparebank 585 000kr          650 000kr           

Sparebanken Sør 450 000kr          500 000kr           

Handelsbanken 360 000kr          400 000kr           

Opdals Sparebank 270 000kr          300 000kr           

RørosBanken 270 000kr          300 000kr           

SpareBank 1 Nordvest 135 000kr          150 000kr           

Helgeland Sparebank 90 000kr            100 000kr           

Lånegarantiordningen Innvilget lån og grantert beløp 

til selskaper i Trøndelag  fordelt på finansinstitusjon. 

Data per 12.11.2020



Lånegaranti  Innvilget lån i Trøndelag etter næring 

Lånegaranti - Innvilget fordelt på fylker



Pengepolitisk rapport 3/2020
Norges bank 24.september

Pengepolitisk rapport 2/2020
Norges bank 18.juni 

Kvartalsvis nasjonalregnskap for 2. kvartal 2020
SSB 25. august

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 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 2. kvartal 2020
Epinion på vegne av Norges Bank 20 mai 

Interessante rapporter og analyser:

https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Publikasjoner/Pengepolitisk-rapport-med-vurdering-av-finansiell-stabilitet/2020/ppr-32020/
https://static.norges-bank.no/contentassets/ec46da8920184a74acc6cf8ee312f29d/ppr_220.pdf?v=06/18/2020094006&ft=.pdf
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/_attachment/429741?_ts=17425102468
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/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
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