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NASJONAL OPPSUMMERING 
Kontaktbedriftene ble intervjuet i slutten av april og første halvdel av mai. 

ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER 

Produksjonen har samlet sett vokst moderat, og veksten har tiltatt siden forrige runde.  

Industrien rapporterte om en marginal økning i aktiviteten. Eksportindustrien rapporterte, 
som i forrige runde, om moderat vekst. Det er særlig fiskeri-, oppdretts- og metallindustrien 
som bidro til positiv vekst. Det ble rapportert om en svak økning i ordreinngangen, og 
kontaktene forventer uendret vekst i produksjonen fremover. Hjemmemarkedsindustrien 
rapporterte at aktiviteten fortsatt hadde falt noe. Utsiktene fremover er noe nedjustert siden 
forrige runde, og det ventes ingen vekst de neste 6 månedene. Hos leverandørbedriftene i 
oljenæringen hadde aktiviteten avtatt ytterligere. Nedgangen ble relatert til redusert 
utbyggings- og leteaktivitet. Leverandørbedriftene venter økt aktivitet fremover. 

Aktiviteten falt fortsatt i bygg og anlegg, men fallet var mindre enn i forrige runde. Økt 
bygging av boliger og offentlige samferdselsprosjekter har dempet nedgangen i aktiviteten. 
Den kalde vinteren bidro til å redusere aktiviteten noe. Ordreinngangen faller ikke lenger, og 
kontaktene forventet at økt boligbygging og flere veiprosjekter skal gi økt aktivitet fremover. 

Kontaktene i varehandelen rapporterte at veksten hadde økt betraktelig siden forrige runde, 
og at den var bredere basert enn tidligere. De ventet at veksten skulle fortsette, om enn noe 
svakere enn i de siste 3 månedene. 

I tjenesteyting hadde aktiviteten økt moderat. Veksten var størst i den næringslivsrettede 
delen. Her hadde veksten tiltatt siden forrige runde. Markedsutsiktene indikerer moderat 
vekst fremover, både for tjenesteyting mot næringsliv og husholdninger.  

Markedsutsiktene har bedret seg forsiktig fra forrige runde, og samlet sett forventes 
moderat vekst. Markedsutsiktene løftet seg særlig markert i oljeleverandørnæringen og bygg 
og anlegg. 

INVESTERINGER 

Kontaktene rapporterte, samlet sett, at de planla noe økte investeringer.  I industrien er det 
fortsatt planer om nedgang i investeringene, og da særlig i hjemmemarkedsindustrien. I de 
andre næringene ventes investeringene å øke.  

KAPASITETSUTNYTTELSE OG TILGANG PÅ ARBEIDSKRAFT 

I denne runden svarte 22 prosent av kontaktene at de vil ha noen eller betydelige problemer 
med å møte en eventuell vekst i etterspørselen. 13 prosent oppga at tilgangen på 
arbeidskraft er en begrensende faktor.  Andelen med generelle kapasitetsproblemer er noe 
lavere enn sist, mens noen flere oppfatter tilgangen på arbeidskraft som problematisk. Dette 
skyldes at kapasitet er bygd ned, og at det tar tid å øke arbeidsstokken igjen. Generelt 
oppfattes ikke arbeidsmarkedet som stramt. 



 

 

SYSSELSETTING OG ARBEIDSMARKED 

Kontaktene rapporterte om stabil sysselsetting samlet sett de siste tre månedene. I 
industrien hadde sysselsettingen fortsatt falt noe. Sysselsettingen var uendret innen 
tjenesteyting og i kommune- og sykehussektoren, mens den hadde økt moderat i 
varehandelen og i bygg og anlegg. Omslaget var særlig markert i bygge- og anleggsnæringen 
som planlegger ytterligere vekst i sysselsettingen fremover. Innen varehandel og 
tjenesteyting ventes sysselsettingen å øke mer moderat, mens den innen industrien fortsatt 
ventes å falle. Samlet sett forventes det at sysselsettingen forblir uendret de kommende tre 
månedene. 

KOSTNADER, PRISER OG LØNNSOMHET 

Kontaktene ventet en årslønnsvekst på om lag 3¼ prosent i 2010. Offentlig sektor ventet 
høyest vekst, mens varehandel ventet den laveste veksten. 

Samlet sett rapporterte kontaktene om moderat prisvekst de siste 12 månedene. Veksten 
har tiltatt i forhold til forrige runde. I bygg og anlegg ble det rapportert om fortsatt negativ 
tolvmåneders prisvekst, men fallet hadde avtatt. I industrien hadde trenden med fallende 
priser snudd, og det ble rapportert at prisene i både hjemmemarkeds- og eksportindustrien 
hadde økt moderat. Fra varehandelen og tjenesteyting ble det rapportert om moderat 
prisvekst, selv om det var uendrede priser innen næringsrettet tjenesteyting. 

Det ble rapportert om økt lønnsomhet i forhold til samme periode i fjor, samlet sett. Det er 
en tydelig bedring i forhold til forrige runde. I oljeleverandørnæringen og bygg og anlegg falt 
fortsatt marginene.  I eksportindustrien har prisvekst gitt en markert bedring i marginene 
siden forrige runde. Også i varehandelen var marginene klart bedret, sammenliknet med 
samme periode i fjor. 

  



 

 

REGION INNLAND 
Regional oppsummering 

Runde 2010–2 
 

Kontaktbedriftene ble intervjuet i slutten av april og første halvdel av mai.  

• I denne runden rapporterte kontaktene i region Innland om moderat vekst i 
produksjonen. Veksten hadde tiltatt litt siden forrige runde. 

• I industrien rapporterte både hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien om 
moderat produksjonsvekst. Også fremover ventet kontaktene i både 
hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien moderat vekst. 

• I bygg- og anleggsnæringen var aktiviteten stabil. Samlet ventet næringen at 
aktiviteten fremover vil ta seg moderat opp.   

• I varehandelen ble det i sum rapportert om tydelig vekst i salgsvolum. Kontaktene 
ventet moderat volumvekst fremover.  

• I tjenesteytende sektor var det samlet sett moderat vekst. Fra næringsrettet 
tjenesteyting ble det meldt om sterkere vekst enn fra husholdningsrettet. Både 
næringsrettet og husholdningsrettet tjenesteyting ventet moderat aktivitetsvekst 
fremover.  

• Kontaktene ventet samlet sett svak nedgang i investeringsnivået de neste 12 
måneder.  

• Det ble meldt om tydelig fall i investeringsplanene i industrien, mens det i offentlig 
sektor ble meldt om moderat nedgang. Investeringsplanene i varehandel og 
tjenesteyting tydet imidlertid på markert vekst.  

• Kapasitetspresset var gått opp siden forrige runde, men var fremdeles lavt. 14 
prosent av kontaktene oppga å ha kapasitetsproblemer. I forrige runde var andelen 11 
prosent. Tilgangen på arbeidskraft ble for de fleste av kontaktene ansett som svært 
bra.  

• I denne runden var det sysselsettingsvekst i alle næringer med unntak av 
tjenesteyting, som meldte om stabilt nivå. Samlet sett ga dette en moderat 
sysselsettingsvekst. I forrige runde rapporterte vi om et stabilt nivå i alle næringer. 
For tiden fremover ga alle bransjer under ett et bilde av en svak sysselsettingsvekst.  

• Kontaktene anslo i denne runden årslønnsveksten for inneværende år til om lag 3 
prosent, ca. ½ prosentpoeng lavere enn anslått i forrige runde. 

• Den rapporterte prisveksten siste 12 måneder var samlet sett svakt stigende. Det var 
en liten overvekt av kontakter som ventet høyere prisvekst enn lavere prisvekst de 
kommende 12 måneder.   

• Det var samlet sett en moderat bedring av driftsmarginen siste 3 måneder i forhold til 
samme periode året før. Driftsmarginen ble bedret i industri, varehandel og 
tjenesteyting, mens den falt i bygg og anlegg.  

  



 

 

REGION MIDT 
Regional oppsummering 

Runde 2010–2 
 

Kontaktbedriftene ble intervjuet i slutten av april og første halvdel av mai.  

• Produksjonen i region Midt har vokst moderat og noe mer markert enn i forrige 
runde. Den økte veksten var drevet av bedre utvikling i hjemmemarkedsindustrien og 
tjenesteyting. Markedsutsiktene indikerte at veksten vil tilta fremover.  

• Industrien rapporterte om moderat vekst i produksjonen og at ordreinngangen økte. 
Veksten var sterkest i eksportindustrien. Eksportindustrien forventet at veksten vil 
forsette i samme takt, mens hjemmemarkedsindustrien forventet at veksten tiltar.  

• I bygg- og anleggsnæringen var aktiviteten stabil. Kontaktene forventet at aktiviteten 
vil ligge på samme nivå også fremover.  

• Varehandelen rapporterte om samme moderate volumvekst som i forrige runde. 
Fremover forventet kontaktene at veksten tiltar noe.  

• Aktiviteten i de tjenesteytende virksomhetene økte moderat. Veksten var noe mer 
tydelig enn i forrige runde på grunn av økt aktivitet i tjenesteyting rettet mot 
næringslivet. Fremover forventet bedriftene at veksten tiltar, og det er den 
næringslivsorienterte delen av næringen som er mest optimistisk. 

• Investeringene ventes å øke, og signalene indikerte noe mer markert vekst enn i 
forrige runde. Industrien ventet en markert økning i investeringene. Også i 
varehandel planlegges økte investeringer. I de andre næringene ventes samme 
investeringsnivå.   

• I denne runden oppga 33 prosent av kontaktene at de vil ha problemer med å øke 
produksjonen.  13 prosent oppfattet tilgangen på arbeidskraft som begrensende for 
virksomheten. Begge tallene er økt fra forrige runde, og økningen er markert når det 
gjelder tilgang på arbeidskraft.  

• Sysselsettingen vokste moderat, drevet av en økning i de tjenesteytende 
virksomhetene. I offentlig sektor og de andre næringene var sysselsettingen stabil. 
Fremover ble det ventet en noe mer markert vekst, som fortsatt er drevet av de 
tjenesteytende virksomhetene. De andre næringene planla å opprettholde dagens 
sysselsetting.  

• Det samlede anslaget for årslønnsvekst for 2010 var om lag 4 prosent. I forhold til 
forrige runde er tallet økt noe. 

• Kontaktene rapporterte om en tydeligere økning i utsalgsprisene enn i forrige runde. 
Veksten var likevel moderat. Samtlige næringer rapporterte om vekst, og den var 
tydeligst i industrien.  

• Prisveksten ble forventet å tilta, og andelen som venter høyere vekst, er økt fra 
forrige runde. 

• Driftsmarginene siste 3 måneder var bedre enn i samme periode året før. I 
eksportindustrien og varehandel økte marginene, og ingen rapporterte lenger om 
reduserte marginer.  

 



 

 

REGION NORD 
Regional oppsummering 

Runde 2010–2 
 

Kontaktbedriftene ble intervjuet i slutten av april og første halvdel av mai.  

• Det har vært moderat vekst i produksjonen i region Nord de siste 3 månedene. For 
de neste 6 månedene forventes det fortsatt moderat vekst. 

• Fra industrien meldte hjemmemarkedsindustrien om uendret produksjon siste 3 
måneder. Eksportindustrien har hatt god vekst. Det ventes moderat vekst i 
hjemmemarkedsindustrien de neste 6 månedene, mens eksportindustrien venter 
markert vekst. 

• I bygg og anlegg har det vært et tydelig fall i produksjonen de siste 3 månedene, og 
det ventes moderat fall det kommende halvåret. 

• I varehandelen var det en markert vekst i aktiviteten siste 3 måneder, og det ventes 
moderat vekst kommende 6 måneder. 

• I tjenesteyting rettet mot næringslivet har det vært god vekst siste 3 måneder. Det 
ventes moderat vekst i aktiviteten kommende 6 måneder. I husholdningsrettet 
tjenesteyting har det vært god vekst i aktiviteten siste 3 måneder, og det ventes god 
vekst også det kommende halvåret.  

• Alle sektorer planlegger investeringene på nivå med hva som er gjennomført siste 12 
måneder.  

• 33 prosent av kontaktene meldte at de har kapasitetsproblemer, mens det i forrige 
runde var 29 prosent som svarte det samme. Tilgangen på arbeidskraft er blitt noe 
dårligere, og 29 prosent svarte nå at arbeidskraft vil være en begrensning ved økt 
etterspørsel, mot 20 prosent forrige runde. 

• Siste 3 måneder har det i sum vært uendret sysselsetting. Neste 3 måneder ventes 
det fortsatt uendret sysselsetting. Dette er det samme som ble rapportert i forrige 
runde. 

• Samlet sett venter kontaktene en årslønnsvekst i 2010 på om lag 3½ prosent. Dette 
er noe lavere enn anslaget i forrige runde. Anslagene er noe nedjustert i bygg og 
anlegg og kommune- og sykehussektoren, mens de er oppjustert i varehandelen. 

• Samlet sett har det vært svak vekst i utsalgsprisene siste 12 måneder. Prisveksten er 
marginalt lavere enn rapportert i forrige runde. Eksportindustrien, varehandelen og 
tjenesteytende sektor har alle meldt om moderat vekst i prisene, mens 
hjemmemarkedsindustrien har meldt om uendret prisvekst. I bygg og anlegg har det 
vært tydelig fall i utsalgsprisene. 

• I sum har det vært uendret lønnsomhet siste 3 måneder sammenlignet med samme 
periode i fjor. Det har vært god lønnsomhetsvekst i eksportindustrien og 
varehandelen, mens det har vært tydelig fall i bygg og anlegg. 

  



 

 

REGION NORDVEST 
Regional oppsummering 

Runde 2010–2 
 

Kontaktbedriftene ble intervjuet i slutten av april og første halvdel av mai.  

• De siste tre månedene har det samlet sett vært et stabilt aktivitetsnivå i region 
Nordvest. De neste seks månedene ventes det også et stabilt aktivitetsnivå.  

• Hjemmemarkedsindustrien i Nordvest meldte om en moderat nedgang i 
produksjonsnivået de siste tre månedene, mens det ventes nullvekst de neste seks 
månedene. Eksportindustrien meldte om en moderat økning siste kvartal, og venter 
moderat vekst også neste halvår. 

• Leverandørbedriftene i oljenæringen meldte om en markant økning i aktivitetsnivået 
de siste tre månedene. De neste seks månedene ventes det moderat vekst.  

• I bygg og anlegg ble det meldt om moderat svekkelse i aktivitetsnivået de siste tre 
månedene. De neste seks månedene ventes det også en moderat nedgang. 

• I varehandelen ble det rapportert nullvekst i aktivitetsnivået de siste tre månedene. 
De neste seks månedene ventes det her en moderat økning i aktivitetsnivået. 

• Tjenesteyting meldte samlet sett om en moderat økning i aktivitetsnivået de siste tre 
månedene, og veksten kom innen tjenesteyting mot næringsliv. Samlet sett ventes 
det moderat økning innen tjenesteyting også det neste halvåret, og igjen kommer 
veksten innen næringsrettet tjenesteyting.  

• Samtlige næringer utenom offentlig sektor meldte om uendrede investeringsplaner 
de neste 12 månedene. I offentlig sektor ble det rapportert en moderat reduksjon i 
investeringene. 

• Kun 16 prosent av bedriftene svarte at de ville hatt noen eller betydelige problemer 
med å møte en vekst i etterspørselen, og dette er 13 prosentpoeng lavere enn 
rapportert i forrige runde. Ingen av bedriftene meldte i denne runden om betydelige 
problemer. Kun 5 prosent meldte om problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft. 

• Sysselsettingen har samlet sett vært omtrent uendret de siste tre månedene. De 
neste tre månedene ventes det samlet sett også et stabilt sysselsettingsnivå.  

• Anslagene for årslønnsveksten i 2010 lå i snitt på 3 prosent. Lavest anslag ble 
rapportert fra varehandelen med 2½ prosent.  

• Det ble meldt om reduserte priser de siste 12 månedene i industrien og i 
tjenesteyting mot husholdninger. I de andre sektorene ble det meldt om stabile 
priser. Fremover ventes prisnivået å holde seg om lag uendret, samlet sett. 

• Sammenliknet med samme periode i fjor ble det samlet sett meldt om en moderat 
svekkelse av driftsmarginene.  Det var kun tjenesteyting som meldte om økning i 
driftmarginen, og denne økningen var moderat. 

  



 

 

REGION SØR 
Regional oppsummering 

Runde 2010–2 
 

Kontaktbedriftene ble intervjuet i slutten av april og første halvdel av mai.  

• Denne rundens kontakter i region Sør rapporterte om en moderat vekst i 
produksjonen.  Utviklingen er positiv sammenlignet med forrige runde, hvor det ble 
rapportert om et svakt fall.  

• Industrien hadde en stabil utvikling i den samlede produksjonen. Dette er en bedring 
fra forrige runde, da industriproduksjonen falt. For eksportindustrien ble det i denne 
runden meldt om en god vekst i produksjonen.  Hjemmemarkedsindustrien og 
leverandørbedriftene i oljenæringen meldte derimot om produksjonsfall, denne 
runden også.  Aktiviteten i industrien forutsettes å være relativt stabil de neste 6 
månedene.  Aggregert for industrien har ordreinngangen hatt et svakt fall i 
motsetning til i februar, hvor det ble meldt om en moderat vekst i ordrebeholdningen.   

• Aktiviteten i bygg og anlegg har falt kraftig. Vinteren har gitt mindre etterspørsel enn 
vanlig både fra næringsliv og husholdninger.  Ordreinngangen har krympet tydelig hos 
de store byggentreprenørene. Markedsutsiktene var imidlertid langt mer positive, 
både i forhold til utsiktene i forrige runde og i forhold til siste 3 måneders produksjon.   

• Varehandelen meldte om vekst i omsetningsvolumet. Til sammenligning observerte 
vi i februar et svakt fall. Fremover ventet kontaktene at omsetningsvolumet fortsatt 
holder en bra vekst.  

• Innen tjenesteyting rapporterte kontaktene samlet sett en moderat vekst. Veksten 
var sterkest for de næringsrettede tjenesteyterne, mens de husholdningsrettede 
rapportert om uendret aktivitetsnivå.. Markedsutsiktene er gode, på linje med 
utsiktene som ble rapportert i vinter. 

• Sammenlignet med første runde i 2010 viste planlagte investeringer i denne 
intervjurunden en forsterket nedadgående trend. Industrien signaliserte en tydelig 
nedgang i investeringene fremover, mens varehandel og tjenesteyting ventet at 
investeringsnivået vil være stabilt. Kommune- og sykehussektoren meldte om tydelig 
fall i investeringene. 

• Det var mye ledig kapasitet hos virksomhetene, og få ville ha problemer med å møte 
en ventet/uventet vekst i etterspørselen. Hovedutfordringen til mange av bedriftene 
vi snakket med, var å utnytte overkapasitet og holde på sentral kompetanse i 
bedriften.  

• Sysselsettingen hadde fortsatt å falle, mer markert enn i forrige runde. 
Sysselsettingen falt i privat sektor, hovedsakelig i industrien og bygg og anlegg, 
mens den økte noe i kommunene. Fremover ventes sysselsettingsfallet å avta, slik at 
sysselsettingen nesten holdes stabil.   

• Årslønnsveksten for 2010 ble anslått til å ligge i underkant av 3½ prosent.  

• I denne runden meldte bedriftene om en moderat prisvekst siste 12 måneder. 
Forrige runde ble det meldt om en nullvekst i prisene siste 12 måneder. Det meldes 
om en tydelig prisvekst i varehandel og tjenesteyting. Prisveksten i 
hjemmemarkedsindustri er mer moderat, mens eksportindustrien meldte om 
nullvekst. Bygg og anlegg meldte om et kraftig fall i prisene, som på grunn av 



 

 

sviktende markeder og skjerpet konkurranse.  Samlet sett ventes det at den 
moderate prisveksten vil vedvare.  

• Også denne runden ble det meldt om et svakt fall i driftsmarginene. Det var bare i 
varehandelen og tjenesteytende næringer at det ble registrert vekst i driftsmarginene 
i denne runden. 

  



 

 

REGION SØRVEST 
Regional oppsummering 

Runde 2010-2 
 

Kontaktbedriftene ble intervjuet i slutten av april og første halvdel av mai.  

• I denne runden ble det meldt om god økning i produksjonen siste 3 måneder i region 
Sørvest. Det ventes at produksjonsveksten vil fortsette, men svakere enn i de siste 3 
månedene. 

• Det har vært god vekst i eksportindustrien over de siste 3 måneder og det ventes 
moderat vekst de neste 6 måneder. I hjemmemarkedsindustrien har produksjonen 
vært uendret siste 3 måneder. Det ventes nullvekst også fremover. 
Leverandørbedriftene i oljenæringen hadde markert nedgang siste 3 måneder. Det 
ventes imidlertid moderat vekst hos leverandørbedriftene neste 6 måneder. 

• Kontaktene i bygg og anlegg rapporterte om god produksjonsvekst de siste 3 
månedene. Tendensen med god vekst ventes å fortsette de neste 6 månedene, men 
ligge litt lavere.  

• I varehandelen økte aktiviteten markert siste 3 måneder, og kontaktene venter at 
aktiviteten vil øke moderat neste 6 måneder. 

• Kontaktene innen tjenesteyting mot næringslivet meldte om moderat vekst siste 3 
måneder. Innen tjenesteyting mot husholdningene ble det rapportert om god vekst. 
Kontaktene venter at aktivitetsveksten neste 6 måneder fortsatt vil være moderat for 
tjenesteyting mot næringslivet, mens det ventes god og økende vekst for 
tjenesteyting rettet mot husholdningene. 

• Samlet sett meldte kontaktene at de planlegger svakt økende investeringsnivå. Det 
er i første rekke varehandelen og offentlige investeringer som bidrar til veksten. 
Investeringene ventes å bli redusert i industrien. Innenfor tjenesteyting er det 
planlagt å holde investeringsnivået uforandret. 

• Det ble meldt om fortsatt mye ledig kapasitet i bedriftene og lite problemer med 
tilgang på arbeidskraft. Situasjonen er mindre stram enn i forrige runde. 44 prosent av 
kontaktene meldte om kapasitetsproblemer, og 23 prosent oppga at tilgang på 
arbeidskraft begrenset mulighetene for ekspansjon. 

• Sysselsettingen var samlet sett stabil siste 3 måneder, og kontaktene venter stabil 
utvikling de neste 3 månedene også. I bygg og anlegg ble det rapportert om økende 
sysselsetting, mens det ble rapportert om stabil eller litt avtakende sysselsetting i de 
øvrige næringene. 

• Kontaktene venter samlet sett at årslønnsveksten for 2010 vil bli på 3½ prosent. 

• Det ble samlet sett meldt om en liten økning i prisene siste 12 måneder. 
Eksportindustrien og bygg og anlegg hadde prisvekst, mens det var prisnedgang for 
leverandørbedriftene i oljenæringen. Innen varehandel og tjenesteyting mot 
husholdningene ble det meldt om moderat prisvekst. Tjenesteyting rettet mot 
næringslivet hadde moderat prisnedgang. For kommende 12 måneder venter 
bedriftene svakt tiltakende prisvekst. 

• Det ble samlet sett meldt om forbedrede driftsmarginer. Alle næringer utenom 
leverandørbedriftene og bygg og anlegg rapporterte om økte driftsmarginer. 

  



 

 

REGION ØST 
Regional oppsummering 

Runde 2010–2 
 

Kontaktbedriftene ble intervjuet i slutten av april og første halvdel av mai.  

• I region Øst har produksjonen tiltatt svakt de siste 3 månedene. Markedsutsiktene 
har fortsatt å ta seg opp, og det ventes god vekst i produksjonen 6 måneder fram i 
tid.  

• Den positive veksten vi så i industrien de foregående to rundene, er nå borte. Det er 
særlig eksportindustrien og leverandørbedriftene til oljesektoren som hadde svakere 
vekst nå enn i forrige runde. Veksten i ordreinngangen har også avtatt. Det ventes en 
svak vekst fremover, noe lavere enn i forrige runde. 

• I bygg og anlegg ble det rapportert om stabil produksjon de siste tre månedene. Sist 
runde ble det rapportert om et markert fall. Ifølge rapportene har konkurransen vært 
tøffere i området rundt Oslo enn i resten av landet. Samlet sett ventes det god vekst 
i produksjonen i bygg og anlegg om man ser et halvt år fram i tid. 

• Varehandelen rapporterte at det har vært moderat vekst i salgsvolumet. I forrige 
runde ble det rapportert uendret salgsvolum. Varige konsumgoder har bidratt til å 
trekke opp salget. Salgsvolumet i varehandelen ventes å holdes seg stabilt fremover. 

• Veksten i tjenesteyting har holdt seg på samme nivå som i forrige runde. Det har 
vært en moderat vekst innen næringsrettet tjenesteyting, og aktiviteten rettet mot 
husholdningene har holdt seg stabil. Fremtidsutsiktene er mer moderate enn i forrige 
runde, ettersom noe av optimismen synes å ha forsvunnet hos de som betjener 
husholdningene.  

• Det ventes ikke lenger et fall i investeringene, men en moderat vekst. Det er særlig 
økte investeringer i offentlig sektor og i varehandelen som bidrar til å løfte 
investeringsplanene de neste 12 månedene. 

• Andelen kontaktbedrifter som har kapasitetsbegrensninger, har gått litt ned. Det 
skyldes først og fremst tjenesteyting. I bygg og anlegg har andelen tiltatt litt. Andelen 
kontakter som begrenses av tilgangen på arbeidskraft, har tiltatt svakt. 

• Samlet sett har sysselsettingen vokst de siste tre månedene. Veksten har tiltatt i alle 
næringer, og ingen næringer rapporterte om fall i sysselsettingen. Fremover ventes 
om lag uendret sysselsetting. 

• Det samlede anslaget for årslønnsveksten i 2010 var på 3¼ prosent, marginalt 
svakere enn hva kontaktene ventet i forrige runde.  

• Det har vært en svært moderat økning i prisene siste 12 måneder. Det er ett år siden 
sist det samlet sett ble observert prisvekst i regionen. De neste 12 månedene venter 
kontaktene at prisene skal fortsette å vokse i samme moderate tempo. 

• Driftsmarginen siste 3 måneder rapporteres i gjennomsnitt å ha økt med over 10 
prosent fra samme periode i fjor. Ingen hovednæringer har hatt fall i lønnsomheten, 
samlet sett. 
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