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Kunnskapsgrunnlag til næringsplanarbeidet
› Demografi
› Utdanning
Næringsutvikling og
verdiskapning i Buskerud
Kunnskapsgrunnlag til næringsplanarbeidet

› Næringsstruktur
› Regionale utviklingstrekk
› Lønnsomhet
› Nyetableringer
› FoU, innovasjon

http://www.bfk.no/Documents/BFK/N%c3%a6ringsutvikling/Kunnskapsgrunnlag%20n%c3%a6ringsplan.pdf

Hovedfokus på demografi
› Grunnlag for all
næringsaktivitet er
befolkning
› Hva skjer i fylket?
› Hva skjer i Norge?
› Hva skjer i utlandet?

› Hva innebærer dette for
næringslivet?
›

Befolkningstetthet i Europa
› Høy innvandring driver
befolkningsveksten i
Norge – fortsatt god plass i
Norge…
› Når snur denne trenden?
• Økonomiske konjunkturer
• "Voksesmerter"
innenlandsk?
• Etterspørsel etter arbeidskraft innenlands
• Mettet boligmarked?

Befolkning – regionfordelt per 1.1.2013
›

Varierende region – og
kommunestørrelser

›

11 av 21 kommuner under
5 000 innbyggere

›

Nærmere 60 prosent av
fylkets befolkning i
Drammensregionen

›

Befolkningsvekst i 16 av 21
kommuner (2012)

›

Størst vekst i de nedre delene
av fylket

161 027

35 863

32 430
20 585

19 098

Befolkningsprognoser for Buskerud
›

Anslagene varierer fra over
310 000 til litt over 420 000
(2040)

›

Størst usikkerhet mht.
innvandringens størrelse og
hvor lenge arbeidsinnvandrere
blir i landet

›

Eldrebølgen "skyller inn over
oss" mot slutten av
planperioden

Næringsstruktur – Buskerud

›

269 177 innbyggere

›

Arbeidsstyrken er på om lag 139 000

›

123 000 arbeidsplasser i fylket

›

Høy utpendling fra fylket

Åpne spørsmål 1)
Impuls
(inntreffer meget
sannsynlig)
Fortsatt høy
innvandring

Konsekvens
(sannsynlig)

Åpne spørsmål
(til diskusjon)

Befolkningsvekst

Hvor får vi veksten, og
kan den påvirkes?
Hva ønsker man å
påvirke, og hvordan?

Befolkningsvekst

Har ulike konsekvenser
for regionene i fylket,
impulsen påvirker ulikt
geografisk

Hva ønsker man å
påvirke, og hvordan?
Press i nedre deler av
fylket – men innebærer
flere potensielle
besøkende for f.eks.
reiseliv i Hallingdal

Boligmarkedet påvirkes Hva kan / ønsker man å
påvirke?
Hvordan tilrettelegge /
være i forkant?
Behov for nye
arbeidsplasser

Hva kan / ønsker man å
påvirke?
Hvor , og innenfor
hvilke næringer?

Økt befolkning påvirker
næringsstrukturen i seg
selv (f.eks. urbanisering
= dreining mot
tjenesteproduksjon)

Hva kan / ønsker man å
påvirke?
Hvor , og innenfor
hvilke næringer?

Press på infrastruktur
og samferdsel

Myndighetsansvar,
men hva kan / ønsker
man å påvirke?

Åpne spørsmål 2)
Impuls
(inntreffer meget
sannsynlig)

Konsekvens
(sannsynlig)

Åpne spørsmål
(til diskusjon)

Aldrende befolkning

Flere pensjonister, færre
yrkesaktive i forhold til de
ikke-yrkesaktive

Økt behov for FoU
(smartere måter å jobbe på
innenfor helsevesenet)?

Behov for flere sysselsatte
innenfor helsenæringene

Hvordan rekruttere
medarbeidere?
Hvordan legge til rette for
utdanning?

Påvirker både fylket og
landet totalt gjennom
internasjonal handel

Hva kan / ønsker man å
påvirke / tilrettelegge?
Hvor, og innenfor hvilke
næringer? Fokus på
sårbarhet?

Konjunkturer i utlandet
(kan bety både framgang
og tilbakeslag)

Påvirker innvandringen i seg
selv, og dermed også
Hva kan / ønsker man å
befolkningsveksten
påvirke / tilrettelegge?

