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Det går fantastisk bra i dette landet
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Lav arbeidsledighet

3,9%
Høy BNP per innbygger

Verdens største fond på

10 000 mrd NOK
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1430mrd

Norge er avhengig av overføring fra oljefondet

1377mrd 53mrd

1198mrd 1377mrd -179mrd

Statens inntekter Statens kostnader Statens overskudd
- korrigert
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Oljefondet stiger til himmels, men…
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● Veksten blir nok lavere fremover
● Husprisene er veldig høye
● Offentlige utgifter er veldig høye
● Veldig gode velferdsordninger
● Eldrebølgen blir utfordrende
● Nedgang i sysselsetting

OECD: 
“det går veldig bra, men…”
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Det norske arbeidsmarkedet

15% jobber i offentlig sektor og 35% i privat sektor
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Sysselsatte i % av befolkningen
Privat Vs offentlig sysselsetting

Offentlig sysselsetting -  fra 15% til 16% Privat sysselsetting svinger enormt 

dot.com

Finans 
krisen

Olje
krisen

Ny krise?
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Endring i antall fra 2008 til 2019
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Befolkningen 
4,8 mill - 5,4 mill 
+561 000 personer 

Sysselsatte 
2,5 mill - 2,7 mill
+175 000 personer

Privat sektor 
1,8 mill - 1,8 mill
+41 000 personer

11,7% 7,0% 2,3%Norge
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Endring i antall fra 2008 til 2019
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Befolkningen
 229 tusen - 253 tusen
+24 000 personer

Sysselsatte 
 105 tusen - 109 tusen
+3 579 personer

Privat sektor 
75 tusen - 74 tusen
-1 371 personer

11,7% 7,0% 2,3%Norge

Vestfold 10,5% 3,4% -1,8%
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Endring i antall fra 2008 til 2019

Befolkningen Sysselsatte Privat sektor 

Horten 7,4% 2,2% -5,8%
11,9% 3,6% 0,7%
6,5% -1,3% -4,0%
5,7% 4,3% -1,2%

Sandefj*

Tønsb*

Larvik

*justert med ca 2 500 personer som følge av grensejusteringen på Vear

15,0% 5,7% -5,6%
Færder
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Pendling til og fra Tønsberg
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Netto pendling Tønsberg
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Privat sysselsetting i % av befolkningen

122019 er estimat av befolkningen basert på vekst tidligere år

Privat sysselsetting i % 
av befolkningen har gått 
jevnt nedover siste 11 år. 

Alle kommuner har hatt 
fall frem til 2014 med 
unntak av Re.

Re og Sandefjord har 
klart å få til vekst etter 
2016.
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Ny kommune med nye muligheter

Befolkningen Sysselsatte Privat sektor 

Tønsb* 15,0% 5,7% -5,6%
15,4% 20,4% 26,0%
15,1% 7,1% -2,6%
5,7% 4,3% -1,2%

Re

Stor-Tøn

Nye Tøn

*justert med ca 2 500 personer som følge av grensejusteringen på Vear

11,9% 6,6% -2,3%
Færder
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Hvor er endringene i “gamle” Tønsberg
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PwC’s Digital Services

Megatrendene 
skaper 
utfordringer og 
muligheter
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Urbanisering Demografisk 
skifte

Klima og 
bærekraft

Teknologiske 
gjennombrudd

Endring i den 
globale 

maktbalansen
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Fremskrivning av befolkningen og forventet levealder
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Hvor mange arbeidsplasser må vi skape neste 11 år?
Nye Tønsberg kommune

17

PRIVAT SEKTOR

ÅR BEFOLKNING I % AV 
BEFOLKNING

ANTALL

2008 49 057 41,9% 20 534

2019 56 441 35,4% 20 000
Tapt 534 arbeidsplasser

2030 61 500 35,4% 21 793
Må skape 1 793 nye arbeidsplasser 

Skal vi opp i over 41% igjen må vi skape over 5 000 nye arbeidsplasser i privat sektor
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Politikere:
- Prioriter næringspolitikk høyt. Privat sektor er bærebjelken i vårt 

velferdssamfunn. Må vi ha “all” offentlig sektor til Tønsberg?
- Er det lov til å være litt mer “proteksjonistisk”?

Media:
- Løfte frem de gode historiene om hvem og hva som skaper arbeidsplasser
- Hjelp politikerne til å prioritere næringspolitikk

Privat næringsliv:
- Forstå megatrendene og tilpass virksomheten etter mulighetene du ser. 

Nå skjer det veldig mye der ute!

Så hva kan vi gjøre lokalt?
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Omstilling i privat sektor er viktig!
Et eksempel - hva gjør vi i PwC?
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Build trust in society and 
solve important problems

“Basert på samtaler med våre kunder og deres uttalte behov, utvikler vi nye 
tjenester for fremtiden, men holder fast på vår misjon og våre verdier”

Act with integrity Make a difference Care Work together Reimagine the 
possible

https://www.pwc.no/

https://www.pwc.no/
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Teknologi og bærekraft - muligheter og risiko

Cloud 
enablement

Au
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Økonomi-
funksjonen i 

endring

Cloud enablement

Flere og flere systemer lages og vedlikeholdes nå kun i 
skyen. Dette gir enorme muligheter for den endringsvillige og 

økte kostnader, og risiko, for dem som fortsetter som før.

Big data og analytics

Data samles i store mengder av dine systemer og 
mye av disse dataene benyttes ikke i praksis. 
Cloud computing gkør det enklere å analyser 

sture datamengder og ta i bruk data på nye og 
innovative måter. Det ligger enorme muligheter for 
dem som strukturerer og anvender disse dataene. 

Cyber Security

Verden blir stadig mindre ettersom mer og mer kobles 
til nettet. I tillegg er den digitale arven vår allerede stor 
og det er mange utdaterte eller selvlagde systemer og 
infrastruktur som er utsatt for cyberkriminalitet. Klarer 

din IT avdeling å drifte et lite sikkert nettverk som 
globale aktører som Google og Amazon?

Automasjon

Automatisering er kommet for å bli og ord som robotics, 
maskinlæring og kunstig intelligens er blitt hverdagskost. 
For å utnytte denne teknologien er standardisering av 
systemer og prosesser essensielt og en forutsetning for å 
lykkes. 

Kompetanse og “upskilling”

Nye systemer, skifte fra manuelt arbeid til 
automatisering og den tekniske utviklingen gjør at 
kompetanse får stadig kortere levetid. Behovet 
for kontinuerlig vedlikehold av kunnskap, samt 
utvikling av kunnskap innen nye fagområder er 
nødvendig for videre vekst 

Bærekraft

Bærekraft blir stadig en viktig faktor for et selskap for å være 
konkurransedyktig i både salg og rekruttering av medarbeidere. Hvor 
god er du på bærekraft? Bærekraft må etterleves og måles og vil i 
større og større grad være en del av din rapportering til så vel 
markedet som myndigheter
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Et fleksibelt månedsabonnement - til fast pris.
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Heading

Les mer på: https://www.pwc.no/no/tjenester/okonomitjenester/financepartner.html

https://www.pwc.no/no/tjenester/okonomitjenester/financepartner.html


pwc.com

Takk!

© 2019 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer "PwC" seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, 
PricewaterhouseCoopers Accounting AS og PwC Tax Services AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers 
International Limited.


