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DEL I
Aktivitetsrapport juni – desember 2011



Rørosregionen Næringshage as er et innovasjons- og utviklingsselskap som skal arbeide for vekst 
og nyskaping for og i næringslivet i Rørosregionen. Arbeidet har både et bedriftsrettet perspektiv og  
skal bidra til levedyktige bedrifter, og et samfunnsøkonomisk perspektiv gjennom å skulle bidra til  
økt regional verdiskaping og bosetting. Rørosregionen Næringshage as skal ha fokus på innovasjon,  
utvikling og vekst med utgangspunkt i behov og ønsker hos bedrifter og næringsliv. 

Fra 1. juli 2011 ble Rørosregionen Næringshage as som første næringshage i Sør-Trøndelag tatt opp  
i det nye nasjonale Næringshageprogrammet. Næringshageprogrammet er et distriktspolitisk virke- 
middel som skal bidra til økt nasjonal verdiskaping. Programeier er Kommunal- og regionaldeparte-
mentet og fylkeskommunen, mens SIVA (Selskapet for industriell vekst SF) er nasjonal operatør. 

Rørosregionen Næringshage as sin visjon er å være en drivkraft for nyskaping og vekst.

kompetent
engasjert 
tydelig

FORMÅL, VISJON OG VERDIER
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SIVA (Selskapet for Industriell Vekst) 260 aksjer
Røros kommune 200 aksjer
Holtålen kommune 100 aksjer
Røros Invest as 200 aksjer
Røros Hotell Eiendom as 200 aksjer
Røros E-verk as 200 aksjer
RørosBanken 200 aksjer
Gjøsvika Invest as  150 aksjer

Haltdalen Sparebank 100 aksjer
Kjellmark as 50 aksjer
Gauldal Energi as 30 aksjer
RørosHytta as/Saltdalshytta as 30 aksjer
Galåvolden Gård 8 aksjer
Rørosmeieriet as 8 aksjer
Stensaasen reinsdyrslakteri as 8 aksjer
Røros Slakteri as 8 aksjer
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Selskapskapital og eiere:

Rørosregionen Næringshage as skal bli distrikt-
norges mest attraktive næringsutviklingsmiljø, 
og være et nav i næringsutvikling i vår region. 

Vårt mål er at det ved 
utgangen av 2018 
skal være 4.200 
arbeidsplasser i 
Holtålen og Røros. 
Det vil si 200 flere arbeidsplasser enn det var ved inngangen til 
2011 da det var ca. 700 arbeidsplasser i Holtålen kommune og 
ca. 3.310 i Røros kommune.

Selskapet har 1.752 aksjer pålydende kr 1.000,- per aksje, samlet aksjekapital utgjør kr. 1.752.000,-
Selskapet har 16 aksjonærer.



FØLGENDE STYRE BLE VALGT PÅ GENERALFORSAMLING 9.MAI 2011:
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ARBEID FOR 
ENKELTBEDRIFTER 
Det arbeidet Rørosregionen Næringshage as gjør skal være fundamentert i de behovene som 
kommer til uttrykk i arbeid med de enkelte næringshagebedriftene, og ellers i tråd med det som 
er nedfelt som satsningsområder i kommunale næringsplaner, regionale planer fra Sør-Trøndelag 
fylkeskommune og nasjonale satsinger fra SIVA. 

I LØPET AV 2011 HAR NÆRINGSHAGEN ARBEIDET KONKRET OPP MOT FLERE 
BEDRIFTER MED ULIKE INNFALLSVINKLER:

» Innovasjonsveiledning og utviklingssamtaler for målbedrifter i næringshagen
» Mentoring og utviklingsveiledning til kvinnelige gründere gjennom prosjektet  
 Kvinnovasjon i Fjellregionen
» Koordinering av tiltak for næringslivet i Holtålen etter flommen i august
» Etablererveiledning på vegne av Røros- og Holtålen kommune 
» Forprosjektering til “Røros; et senter for arrangementskompetanse”
» Forprosjektering til RørosAmbassade i Oslo

Steinar Skjerdingstad, styreleder
Rindalshytter AS

Ragnar Waalen
SIVA

Kjetil Reinskou
Røros kommune

Linda Ramberg
Destinasjon Røros

Rolf Schjølberg
Røros Produkter AS

Britt Solli
Haltdalen Sparebank

Hans Petter Kvikne
Røros Hotell Eiendom AS

Vara til styret

Jorid Skott Svendsen
Vauldalen Fjellhotell

Brit Kufaas
SIVA

STYRET
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Bedri! Kommune Samlokalisert Ansatte Medlem siden
Sti!elsen Det Brinner En Eld Røros Veksthuset 1 oppstart, juli -11
Vinterfestspill i Bergstaden Røros Veksthuset 1 oppstart, juli -11
Rørosmat SA Røros Veksthuset 4 oppstart, juli -11
AS Avisdri! (Fjell-Ljom) Røros Veksthuset 3 oppstart, juli -11
The Dutch Connection AS Røros Veksthuset 0 oppstart, juli -11
Røros Regnskap AS Røros Veksthuset 8 oppstart, juli -11
Form til "ells as Røros Veksthuset 8 oppstart, juli -11

Gjøsvika Invest as Røros Veksthuset 1 oppstart, juli -11
Frontal Næslund Røros Veksthuset 2 oppstart, juli -11
Ungt Entreprenørskap Hedmark Veksthuset 1 oppstart, juli -11
NAV Arbeidslivssenter 3 oppstart, juli -11
Røros E-verk as Røros 50 oppstart, juli -11
Røros Produkter as Røros 19 oppstart, juli -11
Røros Hotell as Røros 106 oppstart, juli -11
Røros Hotell Eiendom as Røros 1 oppstart, juli -11
Røros Auto AS Røros 17 oppstart, juli -11
Destinasjon Røros Røros 8 oppstart, juli -11
Røros Idrettslag Røros 1 oppstart, juli -11
Verket Røros AS Røros 4 oppstart, juli -11
Johan Kjellmark as Røros 59 oppstart, juli -11
Røros Ressurs Røros 5 oppstart, juli -11
Infonett Røros AS Røros 15 oppstart, juli -11
Røros Flyservice RRS AS Røros 14 oppstart, juli -11
Vauldalen Fjellhotell AS Røros 8 oppstart, juli -11
Fjøsakademiet Røros 1 september -11
Lysgaard Keramikk Røros 1 september -11

Meta as Holtålen 35 oppstart, juli -11
Haltdalen kurs - og øvingssenter Holtålen 1 oppstart, juli -11
Finland Trevare as Holtålen 4 oppstart, juli -11
Gauldal Energi as (konsern) 55 oppstart, juli -11
Lille Rødhette as Holtålen 2 oktober -11
Ka#ekråa Holtålen 5 november -11
Holtålen Bygg og Handel AS Holtålen 2 november -11
Atelier Fryd as Holtålen 1 desember -11

MEDLEMSBEDRIFTER   Bedrifter per 31.12. 2011 som er medlemmer i Rørosregionen
Næringshage as gjennom målbedriftsavtale.
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MØTER, SAMLINGER OG 
ARRANGEMENT FOR 
NÆRINGSLIVET I 
RØROSREGIONEN
Rørosregionen Næringshage as skal arrangere møter og seminar med 
faglig innhold av interesse og nytte for bedriftene både i næringshage-
nettverket og øvrige bedrifter i regionen. Rørosregionen Næringshage as 
skal initiere til nettverksbygging, koble aktører sammen som har nytte av 
hverandre og legge til rette for møteplasser. 

Foto: Linda Boothman, Fjell-Ljom 
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I siste halvår av 2011 har Rørosregionen 
Næringshage as vært med på å arrangere 
følgende samlinger for næringslivet 
i regionen:

VERKSTED FOR KREATIVITET OG ENTREPRENØRSKAP
»  65–70 deltagere fra Røros og Holtålen; enkeltpersoner, bedrifter, gründere og ildsjeler
» overordnet tematikk: Hvordan skape 200 flere arbeidsplasser i Røros og Holtålen 
 de neste 7 årene?
»  mål og metode:  
 a. Sette behovet for nyskaping av arbeidsplasser på dagsorden og synliggjøre  
  de mulighetene som ligger i oss til å ta spranget og være etablerere. 
 b. Skape en annerledes ramme for diskusjon og arbeid. 
 c. Få folk som vanligvis ikke snakker sammen til å bli kjent og skape nye nettverk  
  for videre næringsutvikling. 
»  solid pressedekning i Adresseavisen, Arbeidets Rett, Fjell-Ljom og Nea Radio
» arrangert i samarbeid med: Ungt Entreprenørskap, Røros Idrettslag, The Dutch 
 Connection, Graf Musik og Holtålen Kulturskole

SOMMERLUNSJ FOR NÆRINGSLIVET I RØROS
» ca. 80 deltagere fra næringslivet i Røros kommune og etatsledere i kommunen

NÆRINGSLIVSFROKOST FOR NÆRINGSLIVET I HOLTÅLEN
» ca. 50 deltagere fra næringslivet i Holtålen og ledere ansatt i Holtålen kommune
 
SAMLINGER FOR ET FLOM"RAMMET NÆRINGSLIV I ÅLEN ETTER STORFLOMMEN I AUGUST
» flere samlinger. Egen rapport legges ut på nettside www.roroshagen.no

SAMLINGER FOR KVINNELIGE ETABLERERE OG GRÜNDERE GJENNOM KVINNOVASJON
» flere samlinger. Egen rapport legges ut på nettside www.roroshagen.no

LUNSJ FOR INDUSTRILEDERE OG REKRUTTERINGSMILJØ I RØROS, HOLTÅLEN OG OS
»  diskusjons- og drøftingsmøte med fokus på de utfordringene vi møter i forhold til 
 rekruttering av kompetent arbeidskraft til industrien både på kort og lang sikt. 
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Foto: Linda Boothman, Fjell-Ljom 

Foto: Josien Den Ouden

Foto: Linda Boothman, Fjell-Ljom 



DIALOGMØTE MED
STATSRÅD LIV SIGNE NAVARSETE:
» Røros, mai 

NÆRINGSHAGENE I NORGE:
» Daglig leder samling, Kapp Næringshage, april
» Daglig leder samling, Campus Kjeller, november

SIVA: 
» SIVA-NETT, Lillehammer, april
» SIVA-NETT, Lillestrøm, november

SØR"TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE:
» Møte med Regional Utvikling, Trondheim, juni
» Møte med kulturnæring og arrangement sammen med kultursjef og næringssjef, 
 Røros kommune, juni
» Aktiv deltagelse i arrangementskomiteen for næringskonferansen i Sør-Trøndelag,
 arrangeres på Røros , april -12

SIVA / STFK:
» Opptaksmøte NH-programmet, september

STFK / INNOVASJON NORGE / NAV: 
» Presentasjon av konsekvenser for næringslivet etter  flom i Holtålen, Ålen, september

INNOVASJON NORGE / FORSKNINGSRÅDET: 
» Kurs i SkatteFUNN, Stjørdal, mai
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NASJONALE OG 
REGIONALE NETTVERK

I denne perioden har Rørosregionen Næringshage as deltatt på:

Rørosregionen Næringshage as skal være en aktiv del av SIVAs kompetanse- og innovasjonsnettverk. 
Rørosregionen Næringshage as skal også være en støttespiller for Sør-Trøndelag fylkeskommune i 
arbeidet med næringsutvikling i Rørosregionen og en tydelig del av innovasjonsmiljøet i Sør-Trøndelag. 
Det er viktig at næringshagen har nær kontakt med kompetansemiljøene i de andre næringshagene 
både regionalt og nasjonalt, og fungerer som en “forlenget arm” inn i Rørosregionen for virkemiddel-
apparat og innovasjonsmiljø.
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INNOVASJON NORGE: 
» Samling med saksbehandlere, Trondheim, juni
» Møte med saksbehandlere, Røros, september 
» Lagt til rette for møte med flere bedrifter på Røros, én dag, desember

BLILYST:  
» Samling, Oppdal, mai

VRI"TRØNDELAG: 
» Informasjonsutveksling, Størdal, mai
» Informasjonsutveksling, Røros, november 

TRØNDERNETTET:
» Samling, Trondheim, november

LEIV EIRIKSSON NYSKAPING AS #LEN$:
» Tett kontakt gjennom hele perioden

HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS:
» Dialog og samarbeidsdrøftinger ift Matinkubator i Fjellregionen  (Hedmark/Sør-Trøndelag)

FJELLREGIONEN NÆRINGSHAGE AS #KONKURS DESEMBER 2011$:
» Tett samarbeid om Kvinnovasjon i Fjellregionen, dialog og samarbeidsdrøftinger ift Matinkubator  
 i Fjellregionen  (Hedmark/Sør-Trøndelag)



Rørosregionen Næringshage as skal være en katalysator og rekrutteringsarena for nye inkubator-
bedrifter. Det er et mål at 4–5 av våre næringshagebedrifter til en hver tid skal fylle kriteriene for å 
være tatt opp som inkubatorbedrifter gjennom Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN), og få den oppfølg-
ingen og tilgangen på kompetanse som de kan få gjennom denne statusen. I siste halvdel av 2011 er 
én ny bedrift på Røros tatt opp som inkubator hos LEN gjennom Rørosregionen Næringshage as.

Det er i løpet av 2011 gjort flere sonderinger rundt en mulig Mat- og natur- inkubator i 
Hedmark kunnskapspark AS, i et regionalt samarbeid med Fjellregionen Næringshage as. 

Rørosregionen Næringshage as skal ha en tett kontakt med næringssjefer / utviklingsteam i de 
kommunene vi samarbeider med og være en viktig diskusjonspartner for disse. Rørosregionen 
Næringshage as skal også kunne veilede etablerere og andre som ønsker å søke om tilskudd 
fra kommunenes næringsfond.

RØROS:
I denne perioden har næringssjef i Røros kommune, Kjetil Reinskou og daglig leder i Rørosregionen 
Næringshage as, Sigrid  M. Jansen,  hatt faste møtepunkt for gjensidig informasjonsutveksling i  
underkant av én gang hver uke. Rørosregionen Næringshage as er også representert i Røros  
kommunes arbeidsgruppe for utarbeidelse av ny strategisk næringsplan.

HOLTÅLEN:
Rørosregionen Næringshage as har i hele perioden deltatt på møtene i utviklingsteamet i Holtålen 
kommune. I siste del av året har Rørosregionen Næringshage as hatt et særlig fokus på koordinering 
av oppbyggingen av handelsnæringen i Ålen etter flommen i august. I dette arbeidet har det vært et 
særlig tett samarbeid med kommunen.
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INKUBASJON

NÆR KONTAKT MED 
VERTSKOMMUNENE
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Rørosregionen Næringshage as tilbyr  felles førstelinjetjeneste for nyetableringer til Røros og 
Holtålen. Denne førstelinjetjenesten er ikke en del av de definerte aktivitetene i Næringshage-
programmet, men Rørosregionen Næringshage as ser likevel dette som en del av det helhetlige 
arbeidet som skal til for å øke antall etableringer i regionen. Tjenesten er finansiert av kommunene 
selv. Rørosregionen Næringshage as tilbyr også veiledningstjenester utover det som ligger i en 
kommunal førstelinjetjeneste, både til  etablerere og helt nystartede bedrifter - og til vekst- og 
knoppskytningsprosjekt i eksisterende bedrifter. 

VEILEDNINGEN SKAL KUNNE INNEBÆRE:
» rådgivning og oppfølging for nyetablerere i en tidlig fase 
» kobling opp mot videre veiledning og riktige nettverk
» hjelp til søknader i Innovasjon Norge, kommunale næringsfond mm
» formidling av kontorplass i etablererkuber

Rørosregionen Næringshage as har i 2011 tatt inititativ til at det igjen skal bli arrangert 
etablererkurs i Røros og Holtålen. Kommunene er sammen med NAV og LEN invitert 
inn til å se på en samarbeidsmodell. Arbeidet fortsetter i 2012.

VEILEDNING TIL 
NYETABLERINGER
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SYNLIGGJØRING, 
PROFILERING OG 
ANSATTE 

Sigrid M. Jansen 
DAGLIG LEDER OG UTVIKLINGSRESSURS
Sigrid M. Jansen tiltrådte stillingen som daglig leder 
i Rørosregionen Næringshage as i mai 2011. Hennes 
hovedoppgave er å bygge opp den ”nye” nærings-
hagen for Røros og Holtålen i tråd med de nasjonale 
og regionale retningslinjene, og til det beste for 
bedri!ene og næringsutviklingen i regionen. Sigrid 
er utdannet grafisk designer og bedri!søkonom. 
Hun har gründer- og ledererfaring gjennom mange 
års oppbygging av designbyrået Form til "ells as på 
Røros, og solid styrekompetanse.

Marit R. Støvne 
KOORDINATOR OG VEILEDER
Marit R. Støvne har vært ansatt i Røros-
regionen Næringshage as fra oktober 2011 
til mars 2012. Engasjementet var en del av 
tiltakene etter flommen i Holtålen i august 
2011, og ble muliggjort gjennom lønnstilskudd 
fra NAV. Marit er utdannet innen handel- og 
kontorfag, regnskap og bedri!søkonomi. 
Hun har hatt en sentral rolle i arbeidet med 
å koordinere tiltakene for næringslivet i Ålen 
sentrum i oppbyggingen etter flommen.

Rørosregionen Næringshage as har hovedkontor i “Veksthuset” på Røros 
samlokalisert med flere av medlemsbedriftene. I tillegg har Rørosregionen 
Næringshage as hatt kontorplass i Ålen sentrum med tilstedeværelse én 
dag per uke. Disse lokalene ble totalskadd i flom 16. august, og nærings-
hagen har etter det lånt midlertidig kontorplass i kommunehuset og på 
biblioteket i Ålen.

ANSATTE I PERIODEN:

Foto: Arbeidets Rett Foto: Fjell-Ljom



STRATEGIPROSESS:
Rørosregionen Næringshage as har i løpet av året gjennomført en strategiprosess i styret. 
Resultatet er nedfelt i dokumentet “Røros Næringshage as - en drivkraft for nyskaping og vekst. 
Strategi, visjon og verdier. Mål handlingsplan og budsjett 2012” som er enstemmig vedtatt i styret 
til Rørosregionen Næringshage as. 

Det er startet en prosess med å utvikle en ny helhetlig visuell profil og et nytt nettsted som skal 
bidra til å gi næringshagen en tydelig posisjon og profil i regionen. Næringshagebedriften Form 
til fjells as på Røros er valgt som leverandør, og arbeidet vil bli ferdigstilt i 2012. SIVAs logo for 
markedsføring og  synliggjøring av det nasjonale Næringshageprogrammet er brukt av Røros-
regionen Næringshage as i 2011.

RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE AS HAR PRESENTERT SEG SELV OG SITT ARBEID PÅ 
FØLGENDE ARRANGEMENT I 2011:

» eget informasjonsmøte for næringsliv i Røros, mai
» eget informasjonsmøte for næringsliv i Holtålen, mai
» bedriftssirkel for bedrifter på Røros, hos Kjellmark as, mai
» allmøte for ansatte i NAV Røros - Holtålen, mai
» avgangsstudenter ved Trondheim Økonomiske Høgskole på Røros på besøk, oktober
» Sør-Trøndelag Fylkesting, komité for Regional Utvikling, oktober
» frokostmøte med Destinasjon Røros, desember
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UTVIKLINGSPROSJEKT OG 
SÆRSKILTE ANSVARS!
OMRÅDER I 2011:
Rørosregionen Næringshage as skal kunne støtte, delta i eller lede innovasjons- og utviklings-
prosjekt av viktighet for næringsutvikling i regionen. Dette kan dreie seg om:

» hjelp til prosjektbeskrivelse eller bistand i en tidlig oppstartsfase 
» deltagelse i prosjekt
» prosjektlederansvar for - noen få utvalgte - enkeltprosjekt
 
Rørosregionen Næringshage as skal ikke engasjere seg i prosjekt som ikke direkte springer ut fra 
ønsker hos næringshagebedriftene, er nedfelt som viktige satsningsområder i lokale eller regionale 
næringsplaner (fra kommunene, STFK eller SIVA), eller som på annen måte er avgjørende viktig for 
å oppnå resultater innenfor satsingsområdene til Rørosregionen Næringshage as.

Utviklingsprosjekt av denne typen er ikke en del av de definerte aktivitetene i Næringshage-
programmet og må finansieres opp som egne satsinger for at Rørosregionen Næringshage as
skal kunne bruke ressurser på dem.

I 2011 er det arbeidet innenfor følgende utviklingsprosjekt eller særskilte ansvarsområder:
a.  Koordinering av tiltak til flomrammet næringsliv i Holtålen
b.  Kvinnovasjon i Fjellregionen
c.  Forprosjekt: Røros som sentrum for arrangementskompetanse i Norge
d.  Forprosjekt: RørosAmbassade i Oslo

For utdypende informasjon om disse: se www.roroshagen.no



SIDE

19
AV

50



SIDE

20
AV

32

DEL II
Næringsstatistikk for Røros og Holtålen
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 Folketalet voks med 20.050 i Noreg tredje kvartal i 2011. I åra fram mot 2004 voks folketalet med 
 7.000 – 8.000 i same kvartal, så veksten dei siste par åra har vori opptil tre gonger så høg som då. 

Talet på fødde ligg framleis på eit høgt nivå med over 16.000. Dette er mellom 1.000 og 1.500 høgare enn 
det var fram mot år 2005. Hedmark var det einaste fylket i landet med fødselsunderskot. Ser ein på alle 
flyttingar under eitt, er det fire fylke som har stor nettoinnflytting – Oslo, Akershus, Hordaland og Sør-Trøn-
delag. På grunn av skilnader i fødselsoverskotet i fylka, står nettoinnflyttinga for meir enn 80 prosent av 
folkeveksten i Sør-Trøndelag, medan ho berre står for snautt helvta i Rogaland. Berre Nordland av alle fylka 
hadde ei samla nettoutflytting i tredje kvartal. Folketalet har vaksi i 309 av de 430 kommunane i landet dei 
tre fyrste kvartala i 2011. 

17. november 2011 © Statistisk sentralbyrå

Nest høgaste folkevekst nokonsinne
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BEFOLKNINGSUTVIKLING

Netto tilflytting per 1.000 innbygger 2010

Akershus 12,1

Oslo 11,0

Trondheim 7,6

Sør-Trøndelag 7,1

Røros 5,6

Holtålen 3,4

Noen utvalgte innlandskommuner i regionen:

Tydal 6,9

Midtre Gauldal 3,2

Rennebu 2,3

Selbu - 1,5

Tynset - 1,8

Hitra 24,2

Agdenes 19,6

Rissa 15,6

Å"ord 10,2

Tilflyttingsrate
Netto tilflytting per 1.000 innbygger

Noen utvalgte kystkommuner i Trøndelag:

%

&

Norge har en markant større netto tilflytting til kystkommunene enn i innlandskommunene. Denne 
nasjonale trenden gjenspeiler seg tydelig også i Trøndelag, og medfører at  Røros og Holtålen som 
innlandskommuner kjemper mot nasjonale flyttestrømmer.



Røros kommune

BEFOLKNINGSUTVIKLING

Antall innbyggere per 31.12 5.671 5.620 5.652 5.563 5.581 5.604

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011

År Fødselsoverskudd Netto tilflytting Folketallsutvikling Folketall (per 31.12)

2006 7 25 32

2007 - 4 - 48 - 51 5.621

2008 -21 - 36 - 57

2009 - 15 27 13

2010 - 27 31 5

2011 -17 39 23 5.640

Samlet utvikling siste 5 år (2007 - 2011) - 16

ALDERSFORDELING
År 2010 0–5 år 6–12 år 13–19 år 20–39 år 40–66 år 67–79 år 80 år –

Røros kommune 6 % 7,9 % 9,4 % 21,5 % 37,9 % 11,2 % 6 %

6.000

5.000

 2006       2007       2008       2009       2010       2011

I 2011 steg folketallet i 309 av landets 430 kommuner. Røros har en marginal vekst i folketallet fra 2009, 
men det er verdt å merke seg at innbyggertallet likevel er lavere  i 2011 enn i 2007. 

Innbyggere
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Holtålen kommune

Antall innbyggere per 31.12 2.087 2.076 2.069 2.064 2.048 2.013

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011

År Fødselsoverskudd Netto tilflytting Folketallsutvikling Folketall (per 31.12)

2006 - 9 - 2 - 11

2007 - 8 + 1 - 7 2.077

2008 -10 + 5 - 5

2009 - 7 + 6 - 1

2010 - 23 + 7 - 16

2011 -15 - 20 - 35 2.013

Samlet utvikling siste 5 år (2007 - 2011) - 64

ALDERSFORDELING
År 2010 0–5 år 6–12 år 13–19 år 20–39 år 40–66 år 67–79 år 80 år –

Holtålen kommune 6,1 % 7,4 % 8,6 % 18,8 % 38,1 % 14 % 6,8 %

2.100

2.000

 2006       2007       2008       2009       2010       2011

BEFOLKNINGSUTVIKLING

I 2011 steg folketallet i 309 av landets 430 kommuner. I Holtålen kommune er det derimot en stadig 
økende nedgang i innbyggertallet., i 2011 er denne utviklingen dramatisk.

Innbyggere
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Bedri!er i kommunen 2010 2009 2008
Totalt 701 685 649
Nyregistrerte bedri!er 65 48 43

Sysselsetting 2010 2009 2008
Sysselsatte bosatt i kommunen 3.043 2.978 2.962
Netto utpendling (se neste side) + 352
Totalt antall arbeidsplasser i kommunen 3.314 

Røros kommune rangeres som nummer fem blant landets 430 kommuner, og best av kommunene 
i Sør-Trøndelag, i NHOs NæringsNM for 2011. Røros har gjennom flere år plassert seg relativt høyt 
på denne statistikken. Dette skyldes flere forhold hvor både mange nyetableringer og bedri!er 
med solid lønnsomhet er noen av de viktige forholdene. Det er også verdt å merke seg at Røros 
har en stor netto innpendling. I forhold til folketallet er det svært mange som har arbeidsplassen 
sin innenfor kommunegrensene, særlig gjelder dette arbeidstakere fra andre kommuner i regionen 
og i særdeleshet fra nabokommunene Os og Holtålen.

Industri er fortsatt en stor og viktig næring i den tidligere bergverksbyen. Over 16 % av alle syssel-
satte i kommunen arbeider innenfor en industrinæring som har vist stor evne til omstilling. 
Kommunen har et variert næringsliv og mange, både gründere og næringslivsledere, er viktige 
samfunnsaktører. Det er likevel verdt å merke seg at næringslivet både sliter med å rekruttere 
riktig kompetanse, og at man ikke i særlig grad har klart å skape en vekst i folketallet.

Arbeidssøkere 2011
Helt ledige 43
16–24 år 7
25 år og over 36 

Røros kommune

SYSSELSETTING
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Helse- og sosialtjenester  20,3 %

Industri, bergverk og utvinning  16,2 %
Varehandel, motorvognreparasjoner 13,3 %

Bygg- og anlegg  8,6 %

Tjenesteyting  8,5 % 

Undervisning  7,6 %
Overnatting og serveringsvirksomhet 6,9 %

Jordbruk, skogbruk og fiske  4,9 %

Tra
nsport

 og
 lag

rin
g  4

,3 
%

O#entlig
 administr

asjon  4,1 %

Informasjon, kommunikasjon,finansiering og forskning  3,3 %
Annet 2,0 %

Sysselsetting prosentvis fordelt på bransje 2010 2009 2008
Helse- og sosialtjenester 20,3 % 20,1 % 19,1 %

Industri, bergverk og utvinning 16,2 % 16,1 % 17,1 %

Varehandel, motorvognreparasjoner 13,3 % 14,0 % 13,5 %
Bygg- og anlegg 8,6 % 8,0 % 7,8 %

Tjenesteyting (personlig, forretningsmessig og teknisk) 8,5 % 8,6 % 8,3 %

Undervisning 7,6 % 7,3 % 7,7 %

Overnatting og serveringsvirksomhet 6,9 % 6,5 % 7,1 %

Jordbruk, skogbruk og fiske 4,9 % 4,7 % 4,7 %

Transport og lagring 4,3 % 4,5 % 4,7 %

O#entlig administrasjon 4,1 % 4,9 % 4,4 %

Informasjon, kommunikasjon, finansiering og forskning 3,3 % 3,4 % 3,5 %

Annet 2,0 % 1,9 % 2,1 %

2010
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Sysselsetting 2010 2009 2008
Sysselsatte bosatt i kommunen 1.046 1.038 1.066
Netto utpendling (se neste side) -  349
Totalt antall arbeidsplasser i kommunen 697 

Bedri!er i komunen 2010 2009 2008
Totalt 255 268 257
Nyregistrerte bedri!er 10 11 10

Holtålen kommune selv sysselsetter bare i underkant av 700 av sine innbyggere, og har en stor 
netto utpendling – både til nabokommunene, og til andre deler av landet. Landbruket er en viktig 
næring i kommunen, noe som også gjenspeiler seg i at på tross av at kommunen har i underkant 
av 700 arbeidsplasser, er det hele 255 registrerte bedri!er. Mange av kommunens arbeidstakere 
arbeider altså i svært små bedri!er. 

Vi oppfatter næringsstrukturen i Holtålen som sårbar, og i NHOs NæringsNM for 2011 rangeres 
også Holtålen kommune som nummer 380 av landets 430 kommuner. Vi tror det er nødvendig å 
opprettholde en næringsstruktur med egne arbeidsplasser i kommunen for at kommunen også 
skal være en god bostedskommune for de mange pendlerne. Arbeidet for å bevare og øke antall 
arbeidsplasser i Holtålen kommune er derfor svært viktig.

SIDE

26
AV

50

Arbeidssøkere 2011
Helt ledige 43
16–24 år 7
25 år og over 36 

Holtålen kommune

SYSSELSETTING



Helse- og sosialtjenester  23,1 %

Industri, bergverk og utvinning  13,2 % Varehandel, motorvognreparasjoner 12,5 %

Bygg- og anlegg  9,8 %

Tjenesteyting  8,8 % 

Undervisning  8,3 %
Overnatting og serveringsvirksomhet  6,5 %

Jordbruk, skogbruk og fiske  6,4 %

Tra
nsport

 og
 lag

rin
g  4

,4 
%

O#entlig
 administr

asjon  2,8 %

Informasjon, kommunikasjon,finansiering og forskning  2,5 %
Annet 1,7 %

Sysselsetting prosentvis foredelt på bransje 2010 2009 2008
Helse- og sosialtjenester 23,1 % 23,7 % 23,0 %

Bygg- og anlegg 13,2 % 12,6 % 11,9 %

Industri, bergverk og utvinning 12,5 % 13,9 % 16,1 %

Varehandel, motorvognreparasjoner 9,8 % 9,6 % 9,6 %

Jordbruk, skogbruk og fiske 8,8 % 9,4 % 8,4 %

Tjenesteyting (personlig, forretningsmessig og teknisk) 8,3 % 6,6 % 7,5 %

Undervisning 6,5 % 6,6 % 6,4 %

Transport og lagring 6,4 % 6,5 % 6,2 %

O#entlig administrasjon 4,4 % 4,5 % 4,7 %

Informasjon, kommunikasjon, finansiering og forskning 2,8 % 2,5 % 2,6 %

Overnatting og serveringsvirksomhet 2,5 % 2,7 % 2,4 %

Annet 1,7 % 1,4 % 1,2 %
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Pendlere TIL kommunen INN
Totalt 773
Bostedskommune i regionen:
Holtålen 240 
Os 228
Midtre Gauldal 77
Tolga 25
Tynset 20
Bostedskommune utenfor regionen:
Trondheim 43
Sør-Trøndelag forøvrig 42
Østlandet forøvrig (uten Oslo) 32
Hedmark forøvrig 28
Oslo 14
Nord Trøndelag 12
Møre og Romsdal 5
Sokkel Sør for 62 N 5
Sør- og Vestlandet 5
Nordland / Troms / Finnmark 2

Pendlere til / fra kommunen i 2010 INN UT
Totalt 773 421
Netto innpendling: + 352

Antall personer per bransje 
Helse- og sosialtjenester 128 96

Industri, bergverk og utvinning 125 59

Transport og lagring 92 18

Bygg- og anlegg 79 30

Jordbruk, skogbruk og fiske 74 15

Varehandel, motorvognreparasjoner 73 28

Tjenesteyting (personlig, forretningsmessig og teknisk) 57 64

Overnatting og serveringsvirksomhet 53 12

Undervisning 37 44

O#entlig administrasjon 25 28

Informasjon, kommunikasjon, finansiering og forskning 23 20

Annet 10 7

Pendlere FRA kommunen UT
Totalt 421 
Arbeidskommune i regionen:
Os 81
Holtålen 39
Tynset 33
Tolga 18
Midtre Gauldal 4
Arbeidskommune utenfor regionen:
Trondheim 79
Oslo 42
Østlandet forøvrig 31
Hedmark forøvrig 20
Sør-Trøndelag forøvrig 18
Møre og Romsdal 15
Nord Trøndelag 11
Sokkel sør for 62 N 9
Sør- og Vestlandet 8
Nordland / Troms / Finnmark 7
Spitsbergen 6

Røros kommune

PENDLERSTRUKTUR
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Pendlere til / fra kommunen i 2010 INN UT
Totalt 95 444
Netto utpendling: - 349

Antall personer per bransje 
Bygg- og anlegg 5 79

Industri, bergverk og utvinning 6 78

Helse- og sosialtjenester 31 70

Varehandel, motorvognreparasjoner 2 47

Transport og lagring 24 46

Tjenesteyting (personlig, forretningsmessig og teknisk) 9 43

Undervisning 2 28

Overnatting og serveringsvirksomhet 0 15

Informasjon, kommunikasjon, finansiering og forskning 6 13

Elektrisitet, vann og renovasjon 0 10

O#entlig administrasjon 7 9

Jordbruk, skogbruk og fiske 3 4

Annet 0 2

Pendlere TIL kommunen INN
Totalt 95
Bostedskommune i regionen:

Røros 39

Midtre Gauldal 27

Os 4

Tynset 1

Bostedskommune utenfor regionen:
Trondheim 10

Sør-Trøndelag forøvrig 6
Nord Trøndelag 3

Oslo 2

Annet 3

Pendlere FRA kommunen UT
Totalt 444
Arbeidskommune i regionen:

Røros 240

Midtre Gauldal 23

Os 5

Tynset 4
Tolga 3
Arbeidskommune utenfor regionen:
Trondheim 77

Østlandet forøvrig (uten Oslo) 27

Oslo 15

Sør-Trøndelag forøvrig 14
Møre og Romsdal 9
Sør- og Vestlandet 9
Nord Trøndelag 5
Nordland / Troms / Finnmark 5
Sokkel sør for 62 N 4
Spitsbergen 4

Holtålen kommune

PENDLERSTRUKTUR
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2011:

Tilførte midler i form av tilskudd Ant.bedri!er Saml. beløp
Kommunalt næringsfond, bedri!srettet 14  400.000,-

Kommunalt næringsfond, andre prosjekter og div.  698.000,-

Innovasjon Norge, etablererstipend ikke oppgitt 547.000,-

Innovasjon Norge, andre tilskudd / stønader ikke oppgitt 6.705.000,-

Blilyst, bedri!srettet 1 42.000,-

Blilyst, andre prosjekt og arrangement 7 stk 705.000,-

Blilyst, andel administrative kostnader og fellesprosjekt ikke spesifisert

RørosBankens Næringsfond, bedri!er 4 220.000,-

RørosBankens Næringsf., prosjekt / tiltak / arrang. 260.000,-

2010:

Tilførte midler i form av tilskudd Ant.bedri!er Saml. beløp
Kommunalt næringsfond, bedri!srettet 10 300.000,-

Kommunalt næringsfond, andre prosjekter og div. 280.000,-

Innovasjon Norge, etablererstipend ikke oppgitt 300.000,-

Innovasjon Norge, andre tilskudd / stønader ikke oppgitt 2.272.000,-

Blilyst, bedri!srettet ingen 0,-

Blilyst, andre prosjekt og arrangement 8 stk 870.000,-

Blilyst, andel administrative kostnader og fellesprosjekt ikke oppgitt

RørosBankens Næringsfond, bedri!er 4 105.000,-

RørosBankens Næringsf., prosjekt / tiltak / arrang.   50.000,-

Røros kommune

TILSKUDD
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2011:

Tilførte midler i form av tilskudd Ant.bedri!er Saml. beløp
Kommunalt næringsfond, bedri!srettet 15 ca 907.000,-*

Kommunalt næringsfond, andre prosjekter og div. ca 593.000,-

Innovasjon Norge, etablererstipend ingen 0,

Innovasjon Norge, andre tilskudd / stønaderv 225.000,-

Blilyst, bedri!srettet 1 55.000,-

Blilyst, andre prosjekt og arrangement 4 140.000,-

Blilyst, andel administrative kostnader og fellesprosjekt ikke spesifisert

2010:

Tilførte midler i form av tilskudd Ant.bedri!er Samlet beløp
Kommunalt næringsfond, bedri!srettet 4 ca 200.000,-

Kommunalt næringsfond, andre prosjekter og div. ca 320.000,-

Innovasjon Norge, etablererstipend ingen 0,-

Innovasjon Norge, andre tilskudd / stønader 135.000,-

Blilyst, bedri!srettet 2 80.000,-

Blilyst, andre prosjekt og arrangement 1 175.000,-

Blilyst, andel administrative kostnader og fellesprosjekt ikke spesifisert

Ingen bedri!er i Holtålen kommune har mottatt etablerertilskudd fra Innovasjon Norge hverken i 2010 eller 
2011. Samlet tilskudd fra Innovasjon Norge til bedri!er i kommunen for disse to årene er på 360.000,-, i 
samme periode mottok bedri!er i Røros kommune 9,8 millioner i støtte og lån fra Innovasjon Norge. I 2010 
hadde Røros kommune 65 nyetablerte bedri!er, mens tilsvarende tall i Holtålen kommune var 10.

Rørosregionen Næringshage as ønsker å bidra til flere nyetableringer i kommunen, og at næringslivet kom-
munen i framtida mottar en større del av regionale innovasjons- og utviklingsmidler. 

* Det bedri!srettede tilskuddet fra kommunalt næringsfond i 2011 er svært høyt, hovedsakelig pga. tilførte 
midler i til enkeltbedri!er i Ålen sentrum i etterkant av  flommen i august 2011. 

Holtålen kommune

TILSKUDD
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Næringsutvikling 2011: Rangering 
i Norge

Rangering i 
Sør-Tr.lag

Prosent

Røros kommune samlet plassering 5 (!) 1 (!)

1.0 Nyetableringer (samlet) 50 6
1.1 Etableringsfrekvens  - antall nyregistrerte foretak 
som andel av eksisterende foretak

101 7 6,5 %

1.2 Vekst i antall foretak - etableringsfrekvens  
fratrukket nedlagte foretak

23 2 4,1 %

2.0 Lønnsomhet (samlet) 121 5
2.1 Andel foretak med positivt resultat før skatt 204 9 65,5 %
2.2 Andel foretak med positiv egenkapital 44 3 91,1 %
3.0 Vekst (totalt) 86 9
3.1 Andel foretak med omsetningsvekst høyere  
enn prisstigningen

142 12 53,5 %

3.2 Andel foretak med vekst i verdiskaping 49 4 53,5 %
4.0 Størrelse (totalt) 13 1
4.1 Andel arbeidsplasser i næringslivet som  
andel av befolkningen

13 1 44,1 %

Nærings NM er utarbeidet av Telemarksforsking for NHO og er sammensatt av fire mål for 
næringsutvikling: nyetableringer, lønnsomhet, vekst og næringslivets størrelse. 
Tallene for NæringsNM 2011 er fra 2010. Norge har totalt 430 kommuner.

Røros kommune

NHOS NÆRINGS$NM, 2011



SIDE

33
AV

50

Næringsutvikling 2011: Rangering i 
Norge

Rangering i 
Sør-Trø.lag

Prosent

Holtålen kommune samlet plassering 380 23

1.0 Nyetableringer (samlet) 360 22
1.1 Etableringsfrekvens - antall nyregistrerte fore-
tak som andel av eksisterende foretak

392 22 3,0 %

1.2 Vekst i antall foretak
- etableringsfrekvens fratrukket nedlagte foretak

297 18 0,3 %

2.0 Lønnsomhet (samlet) 318 19
2.1 Andel foretak med positivt resultat før skatt 273 14 63,2 %

2.2 Andel foretak med positiv egenkapital 358 20 81,6 %

3.0 Vekst (totalt) 142 13
3.1 Andel foretak med omsetningsvekst høyere 
enn prisstigningen

191 16 51,4 %

3.2 Andel foretak med vekst i verdiskaping 128 13 48,6 %

4.0 Størrelse (totalt) 381 22
4.1 Andel arbeidsplasser i næringslivet
som andel av befolkningen

381 22 18,3 %

Nærings NM er utarbeidet av Telemarksforsking for NHO og er sammensatt av fire mål for 
næringsutvikling: nyetableringer, lønnsomhet, vekst og næringslivets størrelse. 
Tallene for NæringsNM 2011 er fra 2010. Norge har totalt 430 kommuner.

Holtålen kommune

NHOS NÆRINGS$NM, 2011



Bærekra!ige kommuner 2011: Rangering i 
Norge

Rangering i 
Sør-Tr.lag

Prosent

Røros kommune samlet plassering 197 8

1.0 Arbeidsmarkedet (samlet) 47 1
1.1 Arbeidsplasser - sysselsatte personer etter 
arbeidssted som andel av arbeidsstyrken

17 1 94,6 %

1.2 Privat sysselsetting
- sysselsatte personer i privat sektor etter  
arbeidssted , andel av arbeidsstyrken

41 2 41 %

1.3 Uføre
- andel uføretrygd i prosent av befolkningen

241 12 7,1 %

1.4 Arbeidsledige
- registrerte ledige i prosent

121 6 2,0 %

2.0 Demografi (samlet) 297 18
2.1 Befolkningsvekst
- gjennomsnittlig vekst over tre år

360 21 0,6 %

2.2 Eldrebølgen
- Befolkningen over 80 år i forhold til  
befolkningen i yrkesaktiv alder i 2030

309 17 14,9 %

2.3 Inngang / utgang
- Innbyggere 19 - 24 år i forhold til innbyggere 
60 - 65 år

323 18 0,8 %

2.4. Flytting
- Netto innflytting i prosent av total befolkning

108 12 0,3 %

3.0 Kompetanse (samlet) 316 16
3.1 Andel kun grunnskoleutdanning
- Sysselsatte med grunnskole som høyeste  
utdannelse som andel av befolkningen i 
yrkesaktiv alder

353 20 19,9 %

3.1 Andel høyere utdanning
- Sysselsatte med utdanning på universitets- og 
høyskolenivå over 4 år som andel av sysselsatte

136 5 3,7 %

4.0 Økonomi (samlet) 211 7
4.1 Kommuneinntekter i forhold til utgi!er
- Inntekter fra skatt på inntekt, formue, salgs- og 
leieinntekter i forhold til dri!sutgi!er

179 7 0,44 %

4.2 Gjeldsbelastning
- Netto kommunegjeld per innbygger

182 9

4.3 Kjøpekra! - Per person 17 år og oppover 248 8

Bærekraftige kommuner: Dette barometeret måler og rangerer kommunenes økonomiske bærekraft på fire 
hovedområder: arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.
Tallene for NæringsNM 2011 er fra 2010. Norge har totalt 430 kommuner.SIDE
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Røros kommune

NHOS NÆRINGS$NM, 2011
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Bærekra!ige kommuner 2011: Rangering i 
Norge

Rangering i 
Sør-Tr.lag

Prosent

Holtålen kommune samlet plassering 335 21

1.0 Arbeidsmarkedet (samlet) 343 19
1.1 Arbeidsplasser - sysselsatte personer etter 
arbeidssted som andel av arbeidsstyrken

355 21 53,6 %

1.2 Privat sysselsetting 
- sysselsatte personer i privat sektor etter 
arbeidssted , andel av arbeidsstyrken

375 23 56,2 %

1.3 Uføre 
- andel uføretrygd i prosent av befolkningen

267 13 7,5 %

1.4 Arbeidsledige - registrerte ledige i prosent 221 9 2,5 %

2.0 Demografi (samlet) 372 23
2.1 Befolkningsvekst 
- gjennomsnittlig vekst over tre år

304 18 0,2 %

2.2 Eldrebølgen 
- Befolkningen over 80 år i forhold til 
befolkningen i yrkesaktiv alder i 2030

377 23 18,3 %

2.3 Inngang / utgang
- Innbyggere 19 - 24 år i forhold til innbyggere
 60 - 65 år

407 23 0,6 %

2.4. Flytting
- Netto innflytting i prosent av total befolkning

220 16 0,2 %

3.0 Kompetanse (samlet) 78 6 
3.1 Andel kun grunnskoleutdanning
- Sysselsatte med grunnskole som høyeste 
utdannelse som andel av befolkningen i 
yrkesaktiv alder

21 4 (!) 9,6 %

3.1 Andel høyere utdanning
- Sysselsatte med utdanning på universitets- og 
høyskolenivå over 4 år som andel av sysselsatte

271 15 2,6 %

4.0 Økonomi (samlet) 320 17
4.1 Kommuneinntekter i forhold til utgi!er
- Inntekter fra skatt på inntekt, formue, salgs- og 
leieinntekter i forhold til dri!sutgi!er

329 21 0,34 %

4.2 Gjeldsbelastning
- Netto kommunegjeld per innbygger

153 6

4.3 Kjøpekra! - Per person 17 år og oppover 380 22

Bærekraftige kommuner: Dette barometeret måler og rangerer kommunenes økonomiske bærekraft på 
fire hovedområder: arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.
Tallene for NæringsNM 2011 er fra 2010. Norge har totalt 430 kommuner.

Holtålen kommune

NHOS NÆRINGS$NM, 2011
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 Innlandet har særegne utfordringer innen næringsutvikling. Utfordringene er 
 spesielt knyttet til at de naturressursene som i sin tid gav grunnlag for bosettingen og 
økonomisk vekst, som gruvedri! og landbruk i Rørosregionen, har hatt nedgang eller er helt 
borte. For kysten sin del har e"ektene i stor grad gått motsatt vei, der det økonomiske poten-
sialet innen fisk er større enn noen gang og der olje og gass bidrar enormt i verdiskapingen.

For oss som bor på Røros tror jeg ikke det er overraskende at vi gjør det bra i nærings-NM. 
Industrien har vist en voldsom omstillingsevne og nesten hver femte arbeidstaker på Røros er 
ansatt innen industri. Reiselivsnæringen har klart seg relativt bra gjennom finanskrise og ned-
gang i kurs- og konferansemarkedet, blant annet gjennom en stor økning i ferie- og fritids-
markedet. Handelsnæringen gjør det bra. Og mange innen landbruket har tatt tak i muligheter 
innen lokalmat, økologisk landbruk og egne merkevarer med mer for å øke egen inntjening. At 
vi skulle havne så høyt som 5. plass er likevel overraskende, men ikke desto mindre gledelig.

Plasseringen viser at det er liv laga å drive næring i Innlands-Norge. Det viser potensialet for å 
gjøre investeringer her, starte ny virksomhet her, flytte virksomhet hit og for å få interessante 
jobber. Rørosregionen har ikke bare fantastisk natur, et variert og spennende kulturliv og en 
fantastisk atmosfære i godt bevart kulturarv. Vi har også et variert næringsliv med bedri!er 
som har hele verden som sitt nedslagsfelt. Det skal legge grunnlaget for å vinne kampen om 
kapital og investeringer, de gode hodene og veksten også i morgen.

Utdrag fra kronikk i Adresseavisen 10. januar 2012 av Kjetil Reinskou, 
næringssjef i Røros kommune 
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GRÜNDER MED NYE IDEER: 
Svein Inge Sølvik har alltid en plan. 
Her lanserer han bedriftsidéen 
“Ti kokker og Kluge” under Verksted 
for Kreativitet og Entreprenørskap.
Foto: Linda Boothman, Fjell-Ljom

MAT OG SÅNNT UB: 
Ungdomsbedriften fra Røros videregående skole serverer de 
70 deltakerne på Verksted for Kreativitet og Entreprenørskap.
Foto: Linda Boothman, Fjell-Ljom
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MONTERING AV KRAKK: 
Jorid Skott Svendsen og Marte Hopstad 
Granerud med hver sin krakk! 
Under Verksted for Kreativitet og 
Entreprenørskap måtte møblene 
monteres av deltakerne før de 
kunne tas i bruk.
Foto: Linda Boothman, Fjell-Ljom 

FLØYTESPILL: 
Lindsay Winfield-Chislett er både gründeren bak 
bedriften Fjøsakademiet og utøvende kunstner.
Foto: Linda Boothman, Fjell-Ljom
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