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Runde 2: Telefonbaserte intervjuer med 52 sentrale selskaps-
enheter lokalisert i Rogaland + relevante sanntidsdata

• Finansiert av Rogaland fylkeskomm.
• Uttrekk fra Brønnøysund ift sysselsatte i Rogaland 

på viktigste selskapsenheter fordelt på hovednæring
• Både store selskap konsern og SMB-er (direkte og 

via konsern), men ikke gründerselskap
• Kvalitative intervjuer gjennomføres av forskere
• Runde 1 i april, runde 2: 04.09. – 18.09.
• Prosjektdataene anonymiseres og behandles iht

offentlige retningslinjer for sensitive data (NSD). 
• Noe færre respondenter enn i runde 1 (81) => økt 

bruk av relevante sanntids-data, bl.a. selskapsdata 
på mottakere av ‘kontantstøtte’.



Hovedfunn runde 1: Uten tiltak mot etterspørsels/likviditetseffekter 
risikeres varig svekkelse av Norges evne til vekst og grønn omstilling



Resultatene fra runde 1 fikk bred omtale i media + presentert i 
Norsk olje og gass webinar om skattetiltak 15.05.

https://www.norskoljeoggass.no/om-oss/nyheter/2020/04/webinar-om-skatteforslaget/

https://www.nrk.no/rogaland/fryktar-ny-alvorleg-
oljekrise-om-ikkje-regjeringa-tar-grep-1.14998922

https://www.norskoljeoggass.no/om-oss/nyheter/2020/04/webinar-om-skatteforslaget/
https://www.nrk.no/rogaland/fryktar-ny-alvorleg-oljekrise-om-ikkje-regjeringa-tar-grep-1.14998922


1) Rogaland har nå ledighet på landssnittet, som er historisk høyt (ny «normal»?): 
Fortsatt utfordrende innen olje + ‘koronaeffekter’ innen spesielt tj.yting/reiseliv



2) Rogalandsselskap har så langt rapportert om omsetningsfall på 
5,4 mrd, i stor grad innen tj.yting, varehandel og industri



Store omsetningsfall innen mange enkeltnæringer som lever av å 
transportere, bespise, betjene, huse og underholde folk                                         



Reiselivsselskapet Fjord Line er enkeltselskapet som er hardest 
rammet



3) Olje- og eksportkrisen kom ikke, men bekymring for utvikling innen 
tj.yting (direkte koronaeffekt) og bygg/anlegg (via fall i investeringer)

Oljenæringen startet innhenting 
siste 3 mnd som følge av fungerende 
smittetiltak og ‘skattepakke’. ‘Krisen’ 
avblåst, men litt rufsete framover….

Industrien klart seg ganske bra, 
eksempelvis ingen eksportkrise

B&A venter lavere investeringer i 
næringsbygg, boligbygg og 
samferdsel.

Varehandel noe fall på sikt som følge 
av allerede gjennomført konsum og 
ringvirkninger av lavere bygginv.

Reiseliv og restaurant gjorde det bra 
i sommer, men faller nå. Nye 
utbrudd vil ramme hardest her!

NB: Vektet snitt gir 
utvikling nærmere 0.



«Skattepakken» hjalp oljenæringen og utenom fisk har 
eksportindustrien stort sett gått ganske bra



4) Næringene forventer at de ved smittevern kan opprettholde produksjon/ 
leveranser; verre dersom etterspørsel uteblir (tj.yting, bygg/anlegg, olje)



5) Viktigste off. tiltak: Endringer perm.regelverk, red. i arb.giveravgift
og off. smittevern. Men også rentekutt, skattepakke og kontantstøtte



6) Ønsker om forserte offentlige investeringer, lønnstilskudd og mer 
kontantstøtte. Olje/gass interessert i ulike typer omstillingstiltak



Takk for oppmerksomheten!


