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Hovedfunn: 

• Effektene av krigen i Ukraina på Sør-Varanger (SVK) kan bli, og har på mange måter 

allerede blitt ødeleggende for den forventede demografiske utviklingen, samt 

næringslivet, som i kommunen ofte er rettet mot det russiske markedet. 

• Befolkningstallet i kommunen synker. Det blir stadig flere eldre, og blant den 

arbeidsdyktige befolkningen er det en ubalanse i kjønn, med en overvekt av menn. 

Flere kvinner trengs, og det må legges til rette for dette.  

• Det flyttes også innad i kommunen, først og fremst mot sentrale strøk. Dette fører til 

en endring i kommunens tjenesteyting. Dette kombinert med en lavere andel av 

sysselsatte og et svakere næringsliv gjør at kommunens økonomiske situasjon blir 

utfordrende.  

• Det observeres en økning i utdanningsnivået blant SVKs befolkning. Likevel skiller 

det seg ikke nevneverdig ut fra fylkes- og landsgjennomsnittet, samt Vadsø. Dette kan 

få konsekvenser i spørsmål om lokalisering av private og offentlige virksomheter.  

• Kommunen sliter med å få tak i den nødvendige kompetansen den trenger. Dette 

gjelder spesielt kompetanse innen helse- og omsorgstjenestene, men også ingeniører 

og lærere. 

• En tendens de siste årene er at stadig færre i SVK jobber i privat sektor. Dette fører til 

mindre variasjon i arbeidsmarkedet. Dette senker innbyggernes mulighet til å bevege 

seg mellom bedrifter og sektorer innad i kommunen. 

• Arbeidsledigheten i SVK er som regel stabilt litt høyere enn landsgjennomsnittet. 

Dette kan føre til fraflytting.  

• SVK har en litt høyere andel med innvandrerbakgrunn enn resten av landet. 

Innvandrerne i SVK er også litt mer yrkesaktive enn landsgjennomsnittet. De største 

innvandrergruppene er: russere (380), finner (131) og syrere (114).  

• En satsning på SVK vil imøtekomme målene staten Norge og regjeringens 

Hurdalsplattform har satt for seg, både med tanke på distriktspolitikk, 

nordområdepolitikk og suverenitetshevdelse. Dette da SVK er både en distrikts- og 

nordområdekommune, i tillegg til å være på grensen til vår nabo i øst.  
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Data, begrensninger og innhold 

Denne rapporten vil undersøke og beskrive den demografiske nåsituasjonen i Sør-Varanger 

kommune. Den kan legge grunnlaget for planlegging og debatt rundt Ukrainakrisens og effekt 

på Sør-Varanger. Rapportens tidsfrist har ført til at vi ikke har rukket, eller har hatt mulighet 

til å innhente ny informasjon, eller annen relevant informasjon vi hadde lyst til å undersøke.  

 

Vi fremlegger tallene for utdanningssituasjonen, arbeid og rekruttering til arbeidslivet, 

befolkningssammensetningen, og innvandring.  

På grunn av den korte tidsfristen har det ikke vært mulig å innhente eget tallmateriale. 

Rapportens innhold er derfor primært basert på informasjon fra Statistisk Sentralbyrå og data 

gitt til oss fra Sør-Varanger kommune.  

For å skaffe et mer detaljert bilde over situasjonen, vil det i fremtiden være hensiktsmessig å 

utføre en grundigere demografianalyse utført av profesjonelle aktører.  

 

Bakgrunn 

Dårlige tider for næringslivet får alltid konsekvenser for befolkningstallet og den generelle 

demografiske situasjonen i en kommune, og næringslivet i SVK har gjennom de siste 30 årene 

opplevd tre store kriser. De to første krisene oppsto som følge av nedleggelse av gruvedriften 

i henholdsvis 1996 og 2015. Mange arbeidsplasser var tilknyttet gruvedriften, både direkte og 

indirekte. Den tredje krisen oppsto da koronaepidemien brått stengte samfunnet i mars 2020. 

Stengte grenser og en de-facto stopp i internasjonal turisme gjorde at turist- og 

handelsnæringen ble blant de hardest rammede denne gangen. Kommunen har gjennom 

pandemien opplevd fraflytting og en nedgang i folketallet.  

 

Straks etter at Russland i februar 2022 invaderte Ukraina ble det klart at næringslivet i SVK 

nok en gang sto ovenfor en krise. Situasjonen er uoversiktlig, men konsekvensene for SVK-

samfunnet ser ut til å bli svært alvorlige. 

 

En oversikt over den demografiske nåsituasjonen vil bidra til å bedre forstå de potensielle 

konsekvensene av den nye krisen for det lokale næringslivet og kommunen. Denne 

kunnskapen kan så brukes til å innføre nye målrettede tiltak for å motstå de negative 

effektene.  
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Utdanning og kompetanse i Sør-Varanger (Troms og Finnmark) i prosent 

Nivå 2010 2015 2020 

Fagskolenivå . . 3,2 (3,2) 

Grunnskolenivå 34,1 31 27,9 (28,2) 

Universitets- og høgskole 

nivå, kort 

20,3 21,4 23,2 (23,2) 

Universitets- og 

høgskolenivå, lang 

4,8 6,4 7,5 (9,2) 

Videregående skolenivå 40,8 41,1 38,3 (36,1) 

Vi fant dessverre ikke utdanningsnivået for Troms og Finnmark i 2010 og 2015 

For personer i alderen 16 år og oppover viser dataene en jevn økning i utdanningsnivået blant 

Sør-Varangers befolkning de siste ti årene. Likevel ser man at kommunen har et lavere nivå 

av høyt utdannede sammenlignet med Troms- og Finnmark som helhet. Tromsø, med sin store 

befolkning og arbeidsplasser som krever høyere utdanning, trekker naturligvis dette tallet 

oppover.  

Sammenlignet med Vadsø kommune har SVK et relativt likt utdanningsnivå i befolkningen. 

Vadsø har et litt større antall med mastergrad, mens SVK har en større andel med kortere 

universitets- og høgskoleutdanning.  

Hele 35,3 prosent av den norske befolkningen over 16 år har høyere utdanning. SVK ligger et 

godt stykke under dette nivået med 30,7 prosent.  

Utdanningsnivå er likevel ikke en automatisk indikator på hvor godt rustet en kommune er 

ovenfor kriser i næringslivet. Det viktigste er alltid at arbeidslivet får den kompetansen den 

etterspør og trenger. 

Helse- og omsorgstjenestene i SVK er et eksempel på en sektor som ikke klarer å rekruttere 

den kompetansen som trengs. Det er også vanskelig å rekruttere ingeniører og lærere. Dette 

fører til stor bruk av vikarbyråer, noe som både er dyrt og lite bærekraftig for kommunen på 

lang sikt.  

Utdanningsnivået i kommunen kan være med å påvirke lokaliseringen av nye offentlige 

og/eller private kompetansearbeidsplasser. SVK, som allerede sliter med å tiltrekke seg 

kvalifisert arbeidskraft innen en rekke sektorer, kan derfor stille svakere enn andre kommuner 

i lokaliseringskamper. 
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En styrkning av utdanningstilbudet i regionen, på både videregående- og universitetsnivå kan 

være et tiltak for å gjøre SVK et mer gunstig sted for nye næringsetableringer. 

 

Arbeid, rekruttering og arbeidsledighet i Sør-Varanger 

Tabellen nedenfor viser sysselsettingen i Sør-Varanger i 2020, samt andelen som jobber i 

privat sektor. Ansatte i offentlig eide foretak og foretak hvor det offentlige kontrollerer mer 

enn 50 prosent av aksjekapitalen regnes her som en del av privat sektor.  

Næring Antall (prosent av totalt antall 

sysselsatte) 

Andel i privat sektor og offentlige 

eide selskap (Prosent av næringen) 

Jordbruk, skogbruk og fiske 139 (2,76) 139 (100) 

Sekundærnæringer 681 (13,56) 646 (94,86) 

Varehandel, hotell og restaurant, 

samferdsel, finanstjen., 

forretningsmessig tjen., eiendom 

1474 (29,36) 1340 (90,91) 

Off.adm., forsvar, sosialforsikring 807 (16,07) 0 (0) 

Undervisning 492 (9,80) 20 (4,07) 

Helse og sosialtjenester 1281 (25,51) 115 (8,97) 

Personlig tjenesteyting 127 (2,52) 69 (54,33) 

Uoppgitt 19 (0,37) 19 (100) 

Sum 5020 (100%) 2348 (46,77)  

(Kilde: SSB) 

 

I 2010 hadde SVK 5156 sysselsatte, hvorav 53,82 prosent jobbet i det private næringslivet. I 

2015 hadde SVK 5056 sysselsatte, med 49,2 prosent i det private sektor. De siste tallene fra 

2020 viser at andelen som jobbet i privat sektor da var nede i 46,77 prosent. En betydelig 

nedgang på ti år.  

Sammenlignet med Troms og Finnmark fylke er dette en lav andel. På samme tidspunkt 

jobbet 56,68 prosent i privat sektor i det samlede fylket.  

Enda større blir forskjellen hvis vi sammenligner med nasjonale tall. Tall fra 2019 viser at 

hele 66,4 prosent av de sysselsatte i Norge jobber i privat sektor. Det må likevel nevnes at 

andelen ansatte i privat sektor de siste årene har vært synkende også på nasjonalt plan, men 
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tallene i Sør-Varanger – i likhet med mange andre distriktskommuner – ser spesielt 

alarmerende ut.  

Selv om vi mangler tall fra de to siste årene, så kan vi anta at koronasituasjonen neppe har 

gjort situasjonen bedre. I tillegg ser man at den nåværende krisen knyttet til krigen i Ukraina 

allerede påvirker flere av Sør-Varangers hjørnesteinsbedrifter negativt. Næringslivet i Sør-

Varanger er i en særstilling i Norge, da mange bedrifter er rettet mot det russiske markedet. 

En særlig utsatt sektor er den maritime. Mange russiske båter har Kirkenes som sin 

hjemmehavn.  

Et eksempel på slike bedrifter rettet mot det russiske markedet er verftsbedriften Kimek AS, 

som allerede har sendt ut permitteringsvarsel til alle bedriftens 70 ansatte.  

Et annet Kirkenesbasert selskap er Henriksen Shipping AS. Selskapet er havneagent for skip i 

utenriksfart og har 12 ansatte på kontoret i Kirkenes. Ca. 92 prosent av kundene deres er 

russlandsrelaterte. Selskapet anslår at ca. 350 millioner i omsetning går over kaiene i Sør-

Varanger, og så mange som 200-300 arbeidsplasser kan gå tapt hvis denne aktiviteten stopper 

opp. En annen vurdering anslår at så mange som 500 familier i SVK kan bli berørt av dette.  

SVK har i motsetning til andre distriktskommuner i Nord-Norge kunne ha lent seg på 

nærheten til Russland. Handelsnæringen har nytt svært godt av det å ha en stor befolkning i 

kjøreavstand fra deres forretninger. Sanksjoner, en svakere rubel og et dårligere forhold 

mellom Norge og Russland kan påvirke handelsnæringen negativt. Norske myndigheter har 

helt siden slutten av 80-tallet støttet og heiet frem satsningen på Russland. 

SVK har opplyst om at en av deres hovedutfordringer er lav skatteinngang. Og jo færre 

sysselsatte og bedrifter i kommunen, jo færre inntekter får kommunen. Dette får konsekvenser 

for de neste årenes kommunale budsjett, noe som igjen fører til et dårligere tilbud til 

kommunens innbyggere.  

En sterk privat sektor er viktig for å opprettholde levestandarden både lokalt og nasjonalt. Det 

gir også arbeidstakerne flere valgmuligheter. Et variert arbeidsmarked kan bidra til at unge 

voksne opplever Sør-Varanger som mer attraktiv.  
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Tabellen viser utviklingen i forholdet mellom sysselsatte i offentlig og privat sektor i Sør-Varanger. I 2015 

endret SSB måten å regne på slik at antallet i privat sektor ble nedjustert. (Kilde: SSB) 

Arbeidsledighet 

I teksten nedenfor ser man utviklingen i arbeidsledighet i Sør-Varanger kommune fra 2017 

frem til i dag sammenlignet med Norge totalt. NAV opplyser om at 2,4 prosent av 

arbeidsstyrken var helt arbeidsledige i januar og februar 2022.  

Arbeidsledighet 2021 (januar–desember) Årsgjennomsnitt SVK: 2,51 prosent. Norge: .  
 

 
Arbeidsledighet 2020 (januar–desember) Årsgjennomsnitt SVK: 5,41 prosent. Norge: 5 prosent 

 
 
Arbeidsledighet 2019 (januar–desember) Årsgjennomsnitt SVK: 2,16 prosent. Norge: 2,3 prosent 

 
 
Arbeidsledighet 2018 (januar–desember) Årsgjennomsnitt SVK: 2,68 prosent. Norge: 2,4 prosent 

 
 
Arbeidsledighet 2017 (januar–desember) Årsgjennomsnitt SVK: 3,66 prosent. Norge: 2,7 prosent

 
(Kilde: NAV) 

Som tabellen viser har Sør-Varanger de siste fem årene hatt en generelt høyere 

arbeidsledighet enn resten av Norge. Unntaket var i 2019. Koronakrisen hadde i 2020 som 

naturligvis en innvirkning på arbeidsledigheten i kommunen. Året etter, i 2021, var nivået 

tilbake til «normaltilstanden».  
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Befolkning  
Befolkningsframskrivinger for kommunene, 2020-20501 viser at omtrent 60 prosent (216) av 

alle landets kommuner er forventet å vokse. 140 kommuner er derimot forventet å oppleve 

nedgang i folketallet.  

Framskrivingene viser at sentrale kommuner vokser mest og at befolkningsveksten er særlig 

sterk i og rundt de store byene. Befolkningstallet i mange distriktskommuner vil derimot 

synke.  

 

 
*Figur H8 Sammenligning av folkemengde mellom framskrivingene fra 2016, 2018 og 2020, 2011-2040 

 
En konsekvens av sentraliseringen er sterkere aldring i utkanten. Unge voksne flytter til 

sentrale strøk og får sine barn der, mens de eldre blir igjen på bygda. Dette ser man også i 

Sør-Varanger. Allerede i dag utgjør eldre (70+) rundt 20 prosent av befolkningen i mange 

distriktskommuner. Enkelte estimater viser at noen av disse kommunene kan nå en andel eldre 

på opp mot én tredjedel av befolkningen i 2050. I Sør-Varanger utgjør aldersgruppen 67+ 

17,05 prosent.  

 

Befolkningsutviklingen i Sør-Varanger fra år 2000 til 2018 viser en positiv økning på 639 

personer (6,7 prosent). Men de siste årene har befolkningstallet gått litt nedover. Det er bare i 

                                                 
1 Rapporter 2020/27, Stefan Leknes og Sturla A. Løkken, publisert 18. august 2020 
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enkelte områder i Sør-Varanger kommune at befolkningsøkningen har vært positiv de siste 

årene, store deler av kommunens utkanter opplever en sterk befolkningsnedgang.  

 
Over lengre tid har man sett at kommunens befolkningsvekst foregår i de bynære områdene, 

og ved utgangen av 2017 bodde omtrent 81 prosent av kommunens innbyggere på 

Kirkeneshalvøya. En del av økningen på Hesseng skyldes at Skytterhusfjellet ligger innenfor 

Bjørkheim grunnkrets. Befolkningsøkningen på Skytterhusfjellet bidrar også til noe økning i 

området Kirkenes, siden en del av området ligger innenfor Langøra grunnkrets.  

For kommunen byr en sterk vekst i sentrumsområdene på utfordringer. Økt etterspørsel etter 

barnehageplass og skoledekning må sikres, vann- og avløpsnett må oppdimensjoneres og 

infrastrukturen må oppgraderes. Økt befolkning krever også nye løsninger for boligutvikling 

gjennom fortetting eller etablering av nye boligområder. Det kommunale tjenesteytingen vil 

også måtte endres, som en følge av et endret bomønster innad i SVK.   

 

 
 
Tabellen over viser en prognostisert nedgang i innbyggere i yrkesaktiv alder frem mot 2040, 

mens aldersgruppen 67+ vil øke med 852 personer. Aldersgruppen 0-15 år vil kun øke med 9 
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barn i samme periode. Dette gir Sør-Varanger-samfunnet store utfordringer de neste 20 årene, 

der færre hender skal pleie flere eldre. Kommunen har, som tidligere nevnt, allerede 

problemer med rekrutteringen av helsepersonell.  

 
Innen 2025 vil kommunen ha flere eldre enn barn som har behov for tjenester.  

 

 
 

 
 Totalt                      10199             10171             10156       10158            10103     9925 
*SSBs befolkningsstatistikk. 07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986-2022 
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Tabellen over viser utviklingen i antall innbyggere i bestemte alderskategorier gjennom fem 

år. Kommunen har opplevd en nedgang i innbyggertallet fra 10199 i 2017, til 9925 

innbyggere i 2022. Den viser også at befolkningen blir stadig eldre.  

SSB anslår at SVK vil øke sin befolkning til 10 252 innbyggere i 2030, og 10511 i 2050. 

Denne endringen må nok nedjusteres eller snus, da dagens krise og dens konsekvenser ikke 

har blitt tatt med i regnestykket.  

I 2017 utgjorde aldersgruppen 16-19 år 5,56 prosent av befolkningen, mens den i 2022 kun 

utgjorde 4,80 prosent. En nedgang på 0,76 prosent. Aldersgruppen 67+ har derimot økt med 

2,47 prosent.  

Et fenomen i Sør-Varangers befolkningssammensetning er at det i aldersgruppen 20-66 år er 

langt flere menn enn kvinner. I kommunen er det 3264 menn, mens det bare er 3074 kvinner. 

Dette er en generell trend i for distriktskommuner. Kvinner reiser i større grad enn menn ut 

for å ta høyere utdanning, mens menn blir igjen i hjemkommunen. 

En satsning på høyere utdanning i Kirkenes-regionen kan være med på å dempe opp for denne 

skjevheten i kjønnsbalansen. 

 

Det kreves store økonomiske ressurser å opprettholde det nåværende tjenestetilbudet i hele 

kommunen. En stor befolkningsnedgang vil få konsekvenser for skole-, barnehage og 

omsorgstjenestene. Sør-Varanger kommune har allerede lite penger på disposisjonsfond for å 

håndtere en økonomisk krise. 

Økningen i antall eldre over 67 år vil i framtiden kreve mer ressurser innenfor eldreomsorgen, 

noe som krever at en allerede i dag begynner å kartlegge, planlegge og investere for 

framtiden. Med denne befolkningsutviklingen og vil det være nødvendig å fordele ressursene 

mellom den eldre og yngre befolkning på en annen måte enn i dag. 
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Innvandring i Sør-Varanger 

 

Innvandrere har helt siden slutten av 80-tallet utgjort en økende andel av befolkningen i Sør-

Varanger. De siste årene ser økningen likevel ut til å stoppe opp. I 2021 utgjorde 

innvandrerbefolkningen 14,9 prosent av befolkningen. Dette er en litt høyere andel enn i 

resten av landet. Innvandringen har gjennom mange år dekket en del av kommunens 

arbeidskraftbehov.  
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Analyse i innvandrertall i perioden 2010-2015-2020 i Sør-Varanger  
 

 

 

 

 

 

 

 

I takt med utflyttingen av nordmenn fra kommunen, har stadig flere innvandrere flyttet til 

kommunen. Antallet innvandrere er likevel ikke stort nok til å dekke opp for fraflyttingen. 

Sør-Varanger er en flerkulturell kommune, og de største gruppene med innvandrerbakgrunn 

er ifølge integrerings- og mangfoldsdirektoratet: russere (380), finner (131) og syrere (114).  

Innvandrerne i Sør-Varanger er litt mer arbeidsaktive enn i resten av Norge, og 

sysselsettingen blant innvandrere er i SVK nesten like høy som hos den norskfødte 

befolkningen. 

Uten å ha undersøkt dataene grundig nok, så virker det som at Sør-Varanger har lykkes med 

integreringen i samfunnet.  

 

Stengte grenser, sanksjoner og et dårligere forhold mellom Norge og Russland kan i fremtiden 

gjøre det vanskeligere for næringslivet å rekruttere nødvendig kompetanse fra nabolandet 

Russland, hvor den største andelen av innvandring i SVK kommer fra.   

 

Konkludering 

Oppsummert kan vi konkludere med at krisen knyttet til krigen i Ukraina kan få store 

konsekvenser for den allerede dystre demografiske utviklingen i Sør-Varanger. SVK opplevde 

allerede før krisen en nedgang i befolkningstallet, i tillegg til en forgubbing av befolkningen. 

Kommunen klarer ikke å tiltrekke seg den kompetansen den trenger. Utdanningsnivået i SVK 

skiller seg heller ikke positivt ut. Et lyspunkt er at innvandrere i SVK er sysselsatte i litt større 

grad enn i andre kommuner.  

Den demografiske utviklingen i Sør-Varanger er typisk for flere distriktskommuner i Norge. 

Et eksempel er kommunene i Nord-Varanger. Menon Economics har her utarbeidet en analyse 

som viser at folketallet i disse kommunene i år 2100 kun vil være 1200, en drastisk nedgang 

BAKGRUNN 2010 2015 2020 

Befolkningen utenom innvandrere 

og norskfødte med 

innvandrerforeldre 

8794 8712 8458 

Norskfødte med innvandrerforeldre 61 120 179 

Innvandrere 883 1389 1521 
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fra dagens ca. 12000. Analysebedriften mener det ikke er tilstrekkelig å holde på den 

befolkningen man har fra før av. En innflytting av unge mennesker er også nødvendig.  

Distriktskommunene i Øst-Finnmark skiller seg likevel ut fra andre distriktskommuner i 

Norge. Dette på grunn av deres geografiske beliggenhet, tett opp mot Russland. Derfor 

handler bosettingen i denne regionen også om sikkerhetspolitikk for Norge. Bosetting er et 

virkemiddel for å heve suverenitet. Og for at folk skal kunne bo i grensenære strøk, må det 

også finnes et robust næringsliv som virker tiltrekkende for unge mennesker. 

 

Nordområdene er i Hurdalsplattformen definert som Norges viktigste strategiske område. Det 

tas til orde for å fornye og forsterke innsatsen for utviklingen i nord, og målet er å snu den 

negative befolkningsutviklingen i regionen. Regjeringen skriver at satsningen i nordområdene 

innebærer en kraftfull satsning på flere sektorer, som utdanning og forskning, 

ressursforvaltning, næring og samferdsel.  

 

SVK er både en distrikts- og nordområdekommune, i tillegg til å være på grensen med vår 

nabo i øst. Befolkningsnedgangen de siste årene, nå kombinert med effektene av 

Ukrainakrisen viser at tiltak må iverksettes umiddelbart fra stat, fylkeskommune og 

kommunens side. Hvis ikke kan Menon Economics’ spådom om en dramatisk 

befolkningsnedgang i Nord-Varanger også bli en realitet for Sør-Varanger. 

 


