
Norges Banks 
regionale nettverk

«Vi ser at informasjonen vi får fra våre kontakter i det regionale 
nettverket gir oss rask tilgang på kunnskap om utviklingen i norsk 
økonomi, både regionalt og nasjonalt. Derfor betyr nettverket mye 
for sentralbankens rentesetting.»

– Sentralbanksjef Ida Wolden Bache

Tar pulsen på norsk økonomi:

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache på møte med kontakter 
i regionalt nettverk i Kongsvinger høsten 2022



Norges Banks

regionale nettverk

Viktig kilde til informasjon:

For å ta gode pengepolitiske beslutninger 
trenger sentralbanken oppdatert 
informasjon om den økonomiske situasjonen
i hele landet.

Vi har derfor regelmessige samtaler med 
rundt 1800 bedrifter fra de fleste delene av 
næringslivet. Informasjonen fra samtalene 
oppsummeres i rapporter som publiseres en 
gang i kvartalet.

Rapportene fra nettverket følges tett 
av både massemedier, politiske 
myndigheter og analytikere i finansmarkedet.

Deltakelse i nettverket er en anledning til 
å formidle informasjon om den 
økonomiske situasjonen i akkurat din bedrift og 
region til sentralbanken.

All informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig 
blir behandlet konfidensielt



Bli kontaktperson
i Regionalt nettverk

Gi ditt bidrag til bildet av norsk økonomi:

Som kontaktperson vil du bli kontaktet 
1-2 ganger per år av en representant for 
Norges Bank for en samtale på cirka en time.

Gjennom fire runder vil vi i løpet av et år
ha samtaler med de fleste kontaktpersonene
i det regionale nettverket.

Samtalene vil handle om nåsituasjonen 
og utsiktene for din bedrift.

I samtalene fokuserer vi på hva som er 
de viktigste drivkreftene bak utviklingen.

Temaer for samtalene vil blant annet være:

Etterspørsel og omsetning

Investeringer

Arbeidsmarked og sysselsetting

Lønnsomhet

Aktuelle temaer



Norges Banks 
regionale nettverk

Bedrifter fra hele landet:

I Regionalt nettverk er det med 
bedrifter fra hele Norge. De
fleste næringene er 
også representert i utvalget. Vi 
har delt landet inn i syv 
regioner

Region Nord
Agent: Kunnskapsparken Bodø

Region Midt
Agent: NTNU Samfunnsforskning

Region Nordvest
Agent: NORCE

Region Innland
Agent: Østlandsforskning

Region Sørvest
Agent: NORCE

Region Sør
Agent: NORCE

Region Øst
Fordeles mellom de fire agentene 
og Norges Bank

Vi har knyttet til oss fire 
forskningsinstitutter som 
agenter for nettverket.
Agentene har samtaler med 
bedriftene på vegne av Norges 
Bank.

Nord: Nordland, 
Troms og Finnmark

Midt: Trøndelag

Nordvest: Møre og 
Romsdal, nord i Vestland

Sørvest: Sør i Vestland, 
Rogaland

Øst: Oslo og Viken

Sør: Agder, Vestfold og 
Telemark

Innland: Innlandet



I tillegg til intervjuene inviteres kontaktpersoner i Regionalt 
nettverk regelmessig på seminarer med Norges Bank

Kontakt oss

Hovedkontakt i Norges Bank
Seniorrådgiver Henriette Brekke
henriette.brekke@norges-bank.no
+47 924 31 472

www.norges-bank.no/regnet
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