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Sammendrag 

Forsvarsjefens fagmilitære råd (FMR) la i oktober 2015 fram planer om betydelige 

strukturendringer i Forsvaret de neste årene. For Kystvaktbasen på Sortland innebærer de nye 

planene nedleggelse og delt flytting til både Ramsund og Haakonsvern. Planen skisserer 

nedleggelse i perioden 2017-2020. Det vil i så fall etableres et felles operativt og administrativt 

ledelsesapparat på Haakonsvern. Videre vil utpekte logistikkelementer i Kystvakten flyttes til 

Ramsund. 

I denne rapporten kartlegges og beregnes kostnadene for Forsvaret ved å legge ned 

Kystvaktbasen på Sortland. I tillegg beregnes de regionale ringvirkningene.  

Forsvaret 

En nedleggelse og flytting av Forsvarets virksomhet fra Sortland til Haakonsvern og Ramsund 

innebærer en del kostnader på kort sikt, men også potensielle effektiviseringsgevinster på lenger 

sikt. Kostnads- og effektiviseringselementene kan dermed grovt deles inn i fire kategorier: 

 Investeringer knyttet til oppbygging av ny infrastruktur på Haakonsvern og Ramsund 

 Inntekter ved salg av tomt, boliger og infrastruktur på Sortland 

 Kostnader i forbindelse med flytting av personell og materiell 

 Endrede driftskostnader som følge av samlokalisering med enhetene på Haakonsvern og 

Ramsund  

Vi har beregnet de kortsiktige kostnadene for Forsvaret knyttet til nedleggelse og flytting av 

personell og materiell til Haakonsvern og Ramsund til 38 millioner kroner. I tillegg kommer det 

økte kostnader i forbindelse med mannskapsbytter. Derimot vil salg av infrastruktur og boliger gi 

inntekter til Forsvaret. Videre bidrar samlokalisering med Sjøforsvarets baser på Haakonsvern og 

Ramsund til potensielle effektiviseringsgevinster knyttet til sikkerhet (Securitas), og 

fellesfunksjoner som sentralbord, renhold og kantinevirksomhet. Dette gir innsparinger på 

lenger sikt.  

For hele analyseperioden på 40 år har vi beregnet en positiv lønnsomhet for Forsvaret til 80 

millioner kroner. Da har vi ikke tatt med investeringskostnader på Haakonsvern og Ramsund, 

som vi ikke har prissatt i denne analysen. Dette vil innebære investeringer i nye kontorlokaler, 

kaianlegg tilsvarende som på Sortland i dag, og messe og forlegning i forbindelse med 

mannskapsbytter. Det er imidlertid grunn til å tro at disse kostnadene vil være så høye at 

flyttingen av Kystvaktbasen ikke blir lønnsomt. Kostnadene og gevinstene oppsummeres i Tabell 

0.1. I Figur 0.1 vises utviklingen i den akkumulerte nåverdiberegningen over tid.  
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Tabell 0.1 
 Oppsummering av bedriftsøkonomisk lønnsomhet for Forsvaret ved nedleggelse av 
Kystvaktbasen på Sortland 

Kostnader og gevinster Nedleggelse av 
Kystvaktbasen 

Investeringer på Haakonsvern og Ramsund --- 

Gevinster ved nedleggelse på Sortland 66 

- Saneringskostnader 0 

- Tomtesalg 48 

- Salg av bolighus 18 

Flyttekostnader -38 

- Kostnader ved flytting av materiell -5 

- Kostnader flytting av personell  -6 

- Kostnader ved pendling -27 

Driftskostnader 51 

- Endring andre driftskostnader  62 

- Økte reisekostnader -10 

Samlet lønnsomhet 80 
 

Note: Bedriftøkonomisk lønnsomhet av å legge ned Kystvaktbasen på Sortland. Kostnadene sammenlignet med videreføring av dagens 
drift (nullalternativet). Bedriftøkonomiske kostnader i mill. 2015-kr (prissatte virkninger) eller ved bruk av pluss/minus-metoden (ikke-

prissatte virkninger). Kostnadene er vist for hele analyseperioden 2020–2059, diskontert til åpningsåret 2020.  

Figur 0.1 
Utvikling i akkumulert nåverdi, i millioner, ved en eventuell nedleggelse av Kystvaktbasen på 
Sortland. Investeringer ved Haakonsvern og Ramsund er ikke inkludert. 

 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Kostnadsanslagene er usikre. Så langt det er mulig har vi basert anslagene våre på offentlig 

informasjon. I tillegg har vi gjennomført samtaler med personer ved Kystvaktbasen på Sortland. I 

de tilfellene der bakgrunnsmaterialet ikke har vært tilgjengelig er anslagene basert på vårt beste 

skjønn. Vi har dokumentert forutsetningene i rapporten. 

Det er også stor usikkerhet knyttet til inntektene ved salg av bygninger, tomt og kai på Sortland. I 

et lavt og høyt alternativ til hovedanalysen ser vi på virkninger av å endre på forutsetningene 

knyttet til disse kostnadene. I Høyt alternativ legger vi til grunn en økning i kostnadene på 50 

prosent sammenlignet med hovedanalysen, mens vi i Lavt alternativ legger til grunn en 

forutsetning om 50 prosent lavere kostnader. 

I Høyt alternativ finner vi at lønnsomheten forbedres til 104 millioner kroner i analyseperioden. I 

Lavt alternativ reduseres lønnsomheten til 56 millioner kroner i analyseperioden. 

Regionale virkninger 

Sjøforsvarets kystvaktstasjon, Sortland (SKYS) har en samlet sysselsetting på 89 personer. En 

nedleggelse av denne aktiviteten medfører konsekvenser for befolkningen og øvrig næringsliv 

gjennom bortfall av arbeidsplasser. Disse effektene består av det direkte sysselsettingsfallet ved 

Kystvaktbasen og Kystvaktsentralen. I tillegg kommer de indirekte virkningene dette gir for 

leverandører av varer og tjenester til disse og videre konsekvenser for offentlig og privat sektor i 

kommunen som opplever redusert etterspørsel fra inntektene som faller bort. 

Vi har beregnet de samlede regionale ringvirkningene til 139 sysselsatte. Dette gir en reduksjon i 

sysselsettingen på 3 prosent i Sortland kommune. Ringvirkningene på sysselsettingen 

oppsummeres i Figur 0.1. 

Beregnede sysselsettingsvirkninger medfører befolkningsnedgang over tid, enten i form av økt 

fraflytting eller redusert tilflytting. Under forutsetningen om konstant forhold mellom 

sysselsetting og befolkning, reduseres befolkningen på lang sikt med 247 personer.  

Figur 0.1 
Regionale ringvirkninger ved nedleggelse av Kystvaktbasen på Sortland. Sysselsetting 

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Kilde: Ole-Sverre Haugli/Hæren/Forsvarets mediesenter 
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1. Bakgrunn og formål med oppdraget 

I Forsvarsjefens fagmilitære råd «Et Forsvar i endring» som ble publisert 1. oktober ble det 

framlagt planer om at Sjøforsvarets kystvaktstasjon, Sortland (SKYS) skal legges ned. Det foreslås 

at Kystvaktstaben med operativ ledelse flyttes fra Sortland til Haakonsvern der det etableres ett 

felles operativt og administrativt ledelsesapparat. Videre vil utpekte logistikkelementer i 

Kystvakten flyttes til Ramsund. SKYS skal etter planen nedlegges i løpet av perioden 2017-2020.  

Samfunnsøkonomisk analyse ble engasjert av Sortland kommune for å kartlegge og beregne 

kostnader for Forsvaret av en eventuell nedleggelse av SKYS, samt å gjennomføre en beregning 

av de regionale ringvirkningene som følge av denne nedleggelsen.  

I kapittel 2 gir vi en kort områdebeskrivelse av Sortland med fokus på befolkning, sysselsetting og 

næringsvirksomhet. 

I kapittel 3 beregner vi direkte og indirekte kostnader for Forsvaret av å legge ned SKYS og 

flytting til Haakonsvern og Ramsund. Informasjon om den militære infrastrukturen og de 

framtidige planer er på nåværende tidspunkt gradert informasjon. Dette har gitt oss utfordringer 

i arbeidet med å kartlegge og tallfeste de ulike kostnadene og gevinstene ved en nedleggelse av 

SKYS. I de tilfellene hvor det ikke foreligger offentlig informasjon har vi lagt til grunn 

skjønnsmessige forutsetninger som vi dokumenterer i rapporten. På bakgrunn av dette beregner 

vi den bedriftsøkonomiske lønnsomheten for Forsvaret ved en nedleggelse av SKYS og kostnader 

ved flytting til Haakonsvern og Ramsund. Disse kostnadene sammenlignes så med 

nullalternativet, som er en videreføring av SKYS som i dag. 

I kapittel 4 drøftes de regionale ringvirkningene av å legge ned SKYS sammenlignet med dagens 

situasjon. Vi deler de økonomiske ringvirkningene i tre hovedkategorier: direkte, indirekte og 

induserte, og beregner sysselsettingseffektene av nedleggelsen. Til slutt drøfter vi de dynamiske 

effektene for næringsliv og bosetting. 
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2. Områdebeskrivelse Sortland kommune 

Dette kapittelet gir en kort områdebeskrivelse av Sortland kommune med fokus på befolkning, 

sysselsetting og næringsliv, samt dagens Kystvaktbase og fartøyer. 

2.1 Befolkning 

Sortland kommune ligger i Vesterålen og er en av de nordligste kommunene i Nordland. Per 1. 

januar 2015 hadde kommunen 10 166 innbyggere på sine 722 kvadratkilometer på Langøya og 

Hinnøya. Mellom øyene går Sortlandssundet, med byen Sortland på vestsida. Byen hadde 5 158 

innbyggere per 1. januar 2015, altså omtrent halvparten av kommunens innbyggere.  

Som Figur 2.1 viser, har befolkningen vokst siden 1960. Særlig har bybefolkningen vokst. 

Sortland kommune er den eneste kommunen i Vesterålen med voksende befolkning de siste 30 

årene. I middelalternativet i befolkningsframskrivingene til SSB er prognosen for 2040 en økning 

på rundt 2000 innbyggere fra i dag.  

Figur 2.1 

Befolkning i Sortland by og resten av Sortland kommune. 

 

Kilde: SSB, Folke- og boligtellingene i 1960, 1970 og 1980 (Vassenden, 1987) 

Figur 2.2 viser at av Vesterålens kommuner er det kun Sortland kommune som har hatt en 

gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på mer enn 0,5 prosent i perioden etter 1985, med en 

årlig vekst på 0,7 prosent. Dette er på linje med den samlede befolkningsveksten i Norge i 

samme periode.  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1960 1970 1980 2000 2014

Sortland Resten av Sortland kommune



Rapport 29-2015                                            Konsekvenser av å legge ned Kystvaktbasen på Sortland                                     

7 

 

Figur 2.2 

Befolkning per 1. januar 2015 for et utvalg kommuner i Vesterålen og kommunene rundt. 

Gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst, 1985-2015.    

 
 

2.2 Sysselsetting og næringsliv 

Næringslivet er preget av at Sortland er handels- og servicesenter i Vesterålen. Hovednæringene 

i kommunen er varehandel og bygg- og anleggsvirksomhet, samt offentlig tjenesteyting som 

helse og undervisning. Kystvaktbasen på Sortland sysselsetter 89 personer, noe som utgjør 

nesten 2 prosent av de omtrent 5 117 arbeidsplassene i kommunen.  

Antall sysselsatte i Sortland kommune har vært tilnærmet uendret siden 2008. Til sammenligning 

var sysselsettingsveksten nasjonalt i samme periode rundt 0,8 prosent. Tatt i betraktning at 

befolkningen har økt, innebærer en flat sysselsettingsutvikling at sysselsettingsandelen har falt i 

kommunen.  

Rundt 80 prosent av de sysselsatte i Sortland er bosatt i kommunen. I 2014 var det 5 053 

sysselsatte med bosted i kommunen. Disse utgjør omtrent 80 prosent av befolkningen i alderen 

18 til 66 år. Innpendlingen kommer i all hovedsak fra nabokommunene i Vesterålen: Andøy, Bø, 

Øksnes og Hadsel. 3,4 prosent av de sysselsatte pendler til jobb i Sortland fra et annet fylke og 

7,2 prosent pendler til et annet fylke. Det er blant annet noen ukependlere til Kystvakten. 
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Samtidig pendler 14 prosent til jobb i Sortland fra andre deler av Vesterålen, mens 9,4 prosent 

pendler fra Sortland til andre kommuner i Vesterålen.  

Sortland kommune har en relativ stor bygg- og anleggsnæring. Næringen sysselsatte 474 

personer i kommunen ved utgangen av 2014, noe som gir en sysselsettingsandel på 9,3 prosent. 

Dette var betydelig høyere enn landsgjennomsnittet, hvor næringen utgjør 8 prosent av 

sysselsettingen totalt.  

Sysselsettingsandelen på 7,2 prosent innenfor offentlig administrasjon og forsvar er også relativt 

mye høyere i Sortland kommune sammenlignet med norsk økonomi for øvrig, der det utgjør 6,2 

prosent. En stor del av sysselsettingen innenfor denne næringen i Sortland kommune stammer 

fra Kystvaktens aktiviteter, nærmere bestemt 89 av totalt 369 sysselsatte i næringen.  

Tabell 2.1 
 Sysselsatte i Sortland kommune, etter arbeidssted, fordelt på næring. Per 4. kvartal 2014 

  

Antall 
sysselsatte 

i Sortland  

Sysselsatte i 
Sortland som 
andel av total 

Sysselsatte på 
landsbasis som 

andel av total 

Jordbruk, skogbruk og fiske 249 4,9 % 2,4 % 

Bergverksdrift og utvinning 16 0,3 % 2,5 % 

Industri 171 3,3 % 8,7 % 

Elektrisitet, vann og renovasjon 133 2,6 % 1,1 % 

Bygge- og anleggsvirksomhet 474 9,3 % 8,0 % 

Varehandel, reparasjon av motorvogner 994 19,4 % 13,8 % 

Transport og lagring 407 8,0 % 5,4 % 

Overnattings- og serveringsvirksomhet 106 2,1 % 3,4 % 

Informasjon og kommunikasjon 78 1,5 % 3,5 % 

Finansiering og forsikring 111 2,2 % 1,8 % 

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 265 5,2 % 6,3 % 

Forretningsmessig tjenesteyting 185 3,6 % 5,1 % 

Off. adm., forsvar, sosialforsikring 369 7,2 % 6,2 % 

Undervisning 494 9,7 % 7,9 % 

Helse- og sosialtjenester 931 18,2 % 19,8 % 

Personlig tjenesteyting 119 2,3 % 3,7 % 

Sum 5 117 100 % 100 % 
 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 
 

2.3 Kystvakten og Kystvaktbasen på Sortland 

Sjøforsvarets kystvaktstasjon, Sortland (SKYS) ble bygget tidlig på 1980-tallet og åpnet i 1984. 

Kystvakten ble omorganisert i 2011/2012 og ledelsen ble samlokalisert med de andre enhetene i 

Kystvakten på Sortland. Alle operasjonene ledes herfra og alle fartøy har SKYS som hjemmebase. 

I tillegg får kystvaktfartøyene støtte fra orlogsstasjonene på Haakonsvern og Ramsund.  
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Kystvakten opererer etter en rederimodell, som henger sammen med samlokaliseringen på SKYS. 

Tanken er at korte beslutningsveier gir flere operative timer, blant annet gjennom at essensielt 

personell blir erstattet raskere ved sykdom eller andre fraværsårsaker.  

Kystvakten disponerer i dag 15 fartøy, de fleste er av de tre klassene: Barentshav, Nordkapp og 

Nornen. I tillegg har Kystvakten tilgang på maritime helikopter, innleide sivile fly, og Orion-flyene 

flyr iblant på oppdrag for Kystvakten. De mest sentrale oppgavene er fiskerioppsyn, miljøvern, 

søk og redning og tolloppsyn. Kystvakten har videre en viktig rolle i den nasjonale 

miljøberedskapen langs kysten og på havet, og yter støtte til norsk forskning. Kystvakten 

samarbeider tett med andre statlige etater, blant annet politiet, Tollvesenet, Kystverket og 

Sjøfartsdirektoratet.  

SKYS er hjemmebase for Kystvaktens fartøy. Det betyr at mesteparten av mannskapsbyttene 

skjer på Sortland. Når det er behov for det, kan man gjennomføre mannskapsbytter andre 

steder, for eksempel i Finnmark eller Longyearbyen. Fem av fartøyene oppholder seg som regel i 

Sør-Norge og gjennomfører vanligvis mannskapsbytter på Haakonsvern.  

Rundt 90 prosent av oppdragene til Kystvakten er sivile, der de militære oppdragene for det 

meste består av øvelser. De har utstrakte møter med sivile enheter og har tett samarbeid med 

Russland.  

Tabell 2.2 
 Ansatte ved Sjøforsvarets kystvaktstasjon på Sortland (SKYS) 

  Antall ansatte 
Kystvaktstaben (Forsvaret) 66 
Forsvarsbygg 6 
Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) 2 
Forsvarets personell- og vernepliktsenter  2 
Securitas 6 
Kystvaktsentralen (Sivilt) 7 
Totalt ved SKYS 89 

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

 

Kystvakten har 700 ansatte og vernepliktige (relativt jevnt fordelt) som fungerer som mannskap, 

utover de 89 på SKYS. Man opererer med turnus på fartøyene, slik at ansatte tilbringer like mye 

tid til sjøs som på land. Vernepliktige har derimot flere uker på enn av. Turnusordningen 

innebærer mye reiseaktivitet i forbindelse med mannskapsbytter, men gjennom intervju har vi 

blitt informert om at en stor andel er bosatt i Vesterålen og omkringliggende kommuner. 

Gjennom intervju er det bekreftet at rundt 16 personer ukependler fra andre deler av Norge til 

SKYS.  
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Kystvaktstaben ved SKYS gir administrativ støtte og kystvaktfaglig veiledning og styring innen en 

rekke områder. Arbeidsoppgavene bidrar til at fartøy og mannskap fungerer optimalt på havet.  

I forbindelse med at Kystvakten ble samlet på Sortland i 2011/2012 ble det planlagt å utvide 

kontorlokalene på basen. Dette nybygget var planlagt påbegynt i 2015 med ferdigstillelse i 2017, 

men har blitt utsatt som følge av den nye planen fra Forsvarssjefen. Nybygget skal inneholde ny 

operasjonssentral og kontorplasser til ca. 20 personer.  

 

 

Kilde: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret/Forsvaret 
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3. Konsekvenser for Forsvaret av å legge ned 
Kystvaktbasen på Sortland 

Forsvarsjefens fagmilitære råd (FMR) la i oktober 2015 fram planer om betydelige 

strukturendringer i Forsvaret de neste årene. For Kystvaktbasen på Sortland innebærer de nye 

planene nedleggelse og delt flytting til både Ramsund og Haakonsvern. Planen skisserer 

nedleggelse i perioden 2017-2020. Det vil etableres et felles operativt og administrativt 

ledelsesapparat på Haakonsvern. Videre vil utpekte logistikkelementer i Kystvakten flyttes til 

Ramsund. 

En nedleggelse og flytting av Forsvarets virksomhet fra Sortland til Haakonsvern og Ramsund 

innebærer noen kostnader på kort sikt, men også potensielle effektiviseringsgevinster på lenger 

sikt. På kostnadssiden vil investeringer knyttet til oppbygging av ny infrastruktur på Ramsund og 

Haakonsvern, samt kostnader i forbindelse med flytting av personell og materiell til ny base være 

sentrale. Motsatt vil potensielle effektiviseringsgevinster gjennom samlokalisering gi gevinster 

for Forsvaret i form av lavere driftskostnader. Videre vil en nedleggelse gi potensielle inntekter 

ved salg av bygningsmasse, kai og private boliger på Sortland. 

Kostnads- og effektviseringselementene kan dermed grovt deles inn i fire: 

 Investeringer på Haakonsvern og Ramsund 

 Inntekter ved salg av infrastruktur på Sortland 

 Flyttekostnader 

 Driftskostnader 

Vi avgrenser denne analysen til å beregne kostnadene ved nedleggelse av Kystvaktbasen på 

Sortland og kostnadene i forbindelse med flytting til Haakonsvern og Ramsund. Vi beregner 

derfor ikke investeringskostnadene som vil påløpe ved å bygge ut de militære basene på 

henholdsvis Haakonsvern og Ramsund. 

Vi har beregnet den bedriftsøkonomiske lønnsomheten til 80 millioner kroner over 

analyseperioden. I tillegg inngår investeringer på Haakonsvern og Ramsund som vi ikke har 

prissatt i denne analysen. Det er imidlertid grunn til å tro at disse kostnadene vil være høye, og 

trolig vil føre til at flyttingen av Kystvaktbasen ikke blir lønnsomt gitt våre forutsetninger.  Av de 

kostnadene vi har regnet på er det først og fremst kostnader i forbindelse med flytting og 

pendling som bidrar til å trekke ned den bedriftsøkonomiske lønnsomheten. Motsatt bidrar 

samlokalisering med Sjøforsvaret på Haakonsvern til potensielle effektiviseringsgevinster for 

Forsvaret. I tillegg vil salg av bygninger og kai på Sortland gi inntekter på kort sikt.  
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Tabell 3.1 
 Oppsummering av bedriftsøkonomisk lønnsomhet ved nedleggelse av Kystvaktbasen på 
Sortland 

Kostnader og gevinster Nedleggelse av 
Kystvaktbasen 

Investeringer på Haakonsvern og Ramsund --- 

Gevinster ved nedleggelse på Sortland 66 

- Saneringskostnader 0 

- Tomtesalg 48 

- Salg av bolighus 18 

Flyttekostnader -38 

- Kostnader ved flytting av materiell -5 

- Kostnader flytting av personell  -6 

- Kostnader ved pendling -27 

Driftskostnader 51 

- Endring andre driftskostnader  62 

- Økte reisekostnader -10 

Samlet lønnsomhet 80 
 

Note: Bedriftøkonomisk lønnsomhet av å legge ned Kystvaktbasen på Sortland. Kostnadene sammenlignet med videreføring av dagens 
drift (nullalternativet). Bedriftøkonomiske kostnader i mill. 2015-kr (prissatte virkninger) eller ved bruk av pluss/minus-metoden (ikke-

prissatte virkninger). Kostnadene er vist for hele analyseperioden 2020–2059, diskontert til åpningsåret 2020.  

Figur 3.1  
Utvikling i akkumulert nåverdi ved en eventuell nedleggelse av Kystvaktbasen på Sortland. 
Investeringer ved Haakonsvern og Ramsund er ikke inkludert. 

 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Kostnadsanslagene er usikre. Så langt det er mulig har vi basert anslagene våre på offentlig 

informasjon. I de tilfellene der bakgrunnsmaterialet ikke har vært tilgjengelig er anslagene basert 

på vårt beste skjønn. Vi har dokumentert forutsetningene i rapporten. 

Det er stor usikkerhet knyttet til inntektene ved salg av bygninger, tomt og kai på Sortland. I et 

lavt og høyt alternativ til hovedanalysen ser vi på virkninger av å endre på forutsetningene 

knyttet til disse kostnadene. I Høyt alternativ legger vi til grunn en økning i disse kostnadene på 

50 prosent sammenlignet med hovedanalysen, mens vi i Lavt alternativ legger til grunn en 

forutsetning om 50 prosent lavere kostnader. 

I Høyt alternativ finner vi at lønnsomheten forbedres til 104 millioner kroner i analyseperioden. I 

Lavt alternativ forverres lønnsomheten til 56 millioner kroner i analyseperioden. 

 

3.1 Bakgrunn og forutsetninger 

I Forsvarsjefens fagmilitære råd «Et Forsvar i endring» publisert 1. oktober 2015 ble det lagt fram 

planer om betydelige strukturendringer i Forsvaret i årene framover. Rådet er et innspill til 

langtidsplanen som regjeringen legger fram våren 2016. For å nå budsjettrammene i årene 

framover, anbefaler Forsvarssjefen at Forsvarets aktivitet skal konsentreres til færre områder og 

knyttes til landets hovedfartsårer, noe som forventes å gi positive operative effekter og samtidig 

redusere driftskostnadene. Ifølge planen foreslås det således å legge ned 15 baser i perioden 

2017-2028, jf. Tabell 3.2.  

Tabell 3.2  
Baser som anbefales å utrangeres i perioden 2017-2028 

Felles baser Land Sjø Luft 
Åsegarden Heggelia Sortland Andøya 

Hovemoen Grunden 22 Trondenes Kjevik 

Karljohansvern Dombås Harstad Syd  

Vealøs Setnesmoen   

Kjeller Nærøysund   
Kilde: Forsvarsjefens fagmilitære råd «Et Forsvar i endring». 

 

På kort sikt vil imidlertid den foreslåtte strukturendringen innebære betydelige kostnader i 

forbindelse med nedleggelse av eksisterende baser og oppbygging av ny infrastruktur på nye 

baser. I FMR anslås det at den anbefalte strukturen vil innebære en samlet investering i bygg og 

anlegg på rundt 11 milliarder kroner i perioden 2017-2023. Investeringene skal bidra til å 

forbedre tilstanden på bygningsmassen, noe som vil gi reduserte vedlikeholds- og 

fornyelseskostnader på lenger sikt. I tillegg foreslås mange baser å legges ned. Den nye planen 

innebærer en reduksjon i basestrukturen på 282 000 kvadratmeter.  

For Kystvaktbasen på Sortland innebærer de nye planene nedleggelse og flytting til Ramsund og 

Haakonsvern. Det foreslås at Kystvaktstaben med operativ ledelse flyttes til Haakonsvern der det 
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etableres ett felles operativt og administrativt ledelsesapparat. Videre vil utpekte 

logistikkelementer i Kystvakten flyttes til Ramsund. Planen skisserer nedleggelse i perioden 

2017-2020.  

Som følge av at forslagene fra Forsvarssjefens fagmilitære råd legger vi til grunn følgende 

forutsetninger: 

 Forsvarets aktivitet på Kystvaktbasen på Sortland legges ned i 2020 og flyttes til Ramsund 

og Haakonsvern. Dette gjelder alle avdelingene ved Kystvaktbasen (66 ansatte), 

Forsvarsbygg (6 ansatte), Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO - 2 ansatte), Forsvarets 

personell- og vernepliktssenter (FPVS - 2 ansatte), Securitas (6 ansatte) og 

Kystvaktsentralen (7 ansatte). 

 Alle de ansatte (76 personer) i Forsvaret (Kystvaktbasen, Forsvarsbygg, FLO og FPVS) 

takker ja til ny jobb på Haakonsvern og i Ramsund. Vi legger skjønnsmessig til grunn at 56 

av de ansatte overflyttes til Haakonsvern og 20 av de ansatte flyttes til Ramsund. 

 Kystvaktsentralen flyttes og samlokaliseres med Kystvaktbasen på Haakonsvern. De 

ansatte er imidlertid ikke del av Forsvaret, men er en tjeneste som leies inn gjennom 

bemanningsbyrå. 

 

Metode 

I denne rapporten vurderer vi de bedriftsøkonomiske kostnadene for Forsvaret ved en 

nedleggelse av Kystvaktbasen på Sortland og kostnader ved flytting til Haakonsvern og Ramsund. 

Disse kostnadene sammenlignes så med nullalternativet, som er en videreføring av 

Kystvaktbasen på Sortland som i dag. 

Vi legger til grunn følgende forutsetninger for analysen1: 

 Analyseperiode på 40 år 

 Kalkulasjonsrente på 4 prosent i analyseperioden 

 Alle kostnader og gevinster er oppgitt i 2015-kroner 

Arbeidet er basert på offentlig tilgjengelig informasjon. I tillegg har vi gjennomført samtaler med 

personer ved Kystvaktbasen og enkelte aktører i lokalt næringsliv. Forsvarsdepartementet har 

engasjert ekstern konsulentstøtte for å kvalitetssikre de økonomiske beregningene som ligger til 

grunn for de anbefalte tiltakene knyttet til basestrukturen i FMR. Resultatene fra dette arbeidet 

vil bli gjort offentlig tilgjengelig i tilknytning til planlagte framleggelsen av langtidsplanen for 

forsvarssektoren våren 2016. Informasjon om den militære infrastrukturen, personell og 

framtidige planer er på nåværende tidspunkt gradert informasjon. Dette har gitt oss utfordringer 

i arbeidet med å kartlegge og tallfeste de ulike kostnadene og gevinstene ved en nedleggelse av 

                                                        
1 Vi legger til grunn tilsvarende prinsipper som i veilederen for samfunnsøkonomiske analyser fra Direktoratet 
for økonomistyring (2015). 
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Kystvaktbasen. Vi har basert 

kostnadsanslagene på offentlig 

tilgjengelig informasjon. I de tilfellene 

hvor det ikke foreligger informasjon har 

vi lagt til grunn skjønnsmessige 

forutsetninger. Vårt skjønn er i stor 

grad basert på samtaler med ansatte 

ved Kystvaktbasen og aktører i lokalt 

næringsliv. Forutsetningene som er lagt 

til grunn dokumenteres i rapporten. 

 

3.2 Konsekvenser for forsvarets kostnadsstruktur 

Omstillinger i det offentlige begrunnes ofte ut fra effektiviseringshensyn, og det sentrale målet 

bak mange omstillinger er både mer effektiv bruk av arbeidskraft og innsparinger på 

statsbudsjettet. Med utgangspunkt i en rapport fra Statskonsult (2007) har vi kartlagt potensielle 

kostnader og gevinster som er særlig relevant for vårt oppdrag.  

En nedleggelse og flytting av Forsvarets virksomhet fra Sortland til Haakonsvern og Ramsund 

innebærer noen kostnader på kort sikt, men også potensielle effektiviseringsgevinster på lenger 

sikt. På kostnadssiden vil investeringer knyttet til oppbygging av ny infrastruktur på Ramsund og 

Haakonsvern, samt kostnader i forbindelse med flytting av personell og materiell til ny base være 

sentrale. Motsatt vil potensielle effektiviseringsgevinster gjennom samlokalisering gi gevinster 

for Forsvaret i form av lavere driftskostnader. I tillegg vil en nedleggelse gi potensielle inntekter 

ved salg av bygningsmasse, kai og private boliger på Sortland.  

Vi avgrenser denne analysen til å beregne gevinster og kostnader ved nedleggelse av 

Kystvaktbasen på Sortland, og vi beregner ikke investeringskostnadene som vil påløpe ved å 

bygge ut infrastrukturen på Haakonsvern og i Ramsund. I Tabell 3.3 trekkes de mest relevante 

kostnads- og gevinstelementene fram: 

Kilde: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret 
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Tabell 3.3 
 Kostnader og gevinster ved å legge ned Kystvaktbasen på Sortland 

  

Investeringer på Haakonsvern og Ramsund 
(tallfestes ikke) 

 Investeringer i nye kontorlokaler, boliger, 
kontorutstyr etc.  

 Investeringer i kaianlegg på Ramsund  
 Andre investeringskostnader, for eksempel IKT- 

utstyr 

Inntekter ved nedleggelse på Sortland: 
 

 Inntekter ved salg bygningsmasse, kai og boliger 
på Sortland 

Flyttekostnader  Fysisk flytting av materiell 
 Omstillingskostnader nedbemanning og flytting av 

personell 

Driftskostnader  Effektivisering som følge av samlokalisering på 
Haakonsvern og nedbemanning 

 

Kilde: Samfunnsøkonomsik analyse 

3.2.1 Investeringer på Ramsund og Haakonsvern 

Som nevnt i kapittel 1 er det framlagt planer om at Kystvaktbasen skal flyttes til Haakonsvern og 

Ramsund i løpet av tidsperioden 2017-2020. Flytting til disse lokasjonene vil trolig utløse 

investeringer i ny infrastruktur. Vi skal imidlertid ikke tallfeste dette, og omtaler dette bare 

kvalitativt.  

Haakonsvern orlogsstasjon er Sjøforsvarets hovedbase og er en av Nord-Europas største 

maritime militærbaser. Basen ligger omtrent 8 kilometer fra Bergen, og om lag 3 500 offiserer, 

sivile og vernepliktige har sitt daglige arbeide på basen. Mange av Forsvarets avdelinger er 

representert på basen, og basen inneholder blant annet egen brannstasjon, postkontor, kirke, 

legekontor, kjøkken, forlegning og verksted. I tillegg eier Forsvaret om lag 220 boliger til 

disposisjon for ansatte i Bergen og omegn (Forsvaret, 2016).  

I FMR er det foreslått at Kystvaktstaben med operativ ledelse flyttes til Haakonsvern der det 

etableres ett felles operativt og administrativt ledelsesapparat. Dette vil trolig innebære at det 

må bygges nye kontorlokaler for å få plass til den nye enheten. Under våre forutsetninger vil 

dette bety kontorplasser for opp til 63 ansatte, hvorav 56 personer ved Kystvaktbasen og 7 

ansatte ved Kystvaktsentralen. 

Ramsund orlogsstasjon er i dag forsyningsbasen til Sjøforsvaret i Nord-Norge, og ligger drøyt 20 

kilometer fra Evenes lufthavn. Kystvaktsstasjonen ved Sortland benytter Ramsund i dag i 

forbindelse med mindre reparasjoner av militært utstyr, for eksempel reparasjoner av 

sambandsutstyr eller lignende.  

I FMR er det foreslått at det skal gjennomføres teknisk vedlikehold og at utpekte 

«logistikkelementer» i Kystvakten skal flyttes til Ramsund. Basert på samtaler med ansatte i 
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Forsvaret legger vi også til grunn at det skal gjennomføres mannskapsbytter på Ramsund. 

Ramsund er lokalisert i nær tilknytning til Evenes, og er således velegnet til mannskapsbytter. 

Flytting til Ramsund vil trolig innebære omfattende investeringer i nye kontorlokaler, kaianlegg 

tilsvarende som på Sortland i dag og messe og forlegninger i forbindelse med mannskapsbytter. I 

tillegg vil man trolig måtte anskaffe private bolighus til personell.  

Samlet må det på sikt trolig til betydelige investeringer på Haakonsvern og Ramsund. Dette vil 

koste mange millioner, men anslag på dette ligger som sagt ikke innenfor vårt mandat. 

 

3.2.2 Inntekter ved salg av infrastruktur på Sortland 

Infrastrukturen på Kystvaktbasen på Sortland består av tre hovedbygninger, lager, 

administrasjonsbygning og messe med forlegning, og et kaianlegg. Det er til sammen 60 

overnattingsplasser på basen, som fordeler seg på 20 enkeltrom og 20 dobbeltrom. Samlet 

bygningsmasse er på anslagsvis 5200 kvadratmeter.  

Kaien ble bygget i 1982, og det har blitt gjennomført normalt vedlikeholdsarbeid siden. I 2012 

gjennomførte Asplan Viak en tilstandsanalyse av kaien. Denne analysen ga et bilde på hvilke 

vedlikeholdsinvesteringer som er nødvendig for å få kaien i en fullgod tilstand. Disse 

investeringene har per i dag blitt budsjettert til 16 millioner kroner.  

Bygningsmassen kan generelt 

beskrives som god. Det er gjennomført 

flere vedlikeholdsarbeider de siste 

årene, blant annet nytt gjerde, porter 

og bommer i 2014. Det er også 

gjennomført totalrenovasjon på 

ventilasjon i messebygningen, 

inkludert kjøkken, og nytt kjøl- og 

fryseanlegg de siste årene. Videre kan 

god overnattingskapasitet gjøre 

bygningsmassen aktuell som for eksempel leirskole eller folkehøyskole. 

Avhending av dagens areal og bygningsmasse kan potensielt generer salgsinntekter for 

Forsvaret. I Kystvaktstudien (2006) ble det opplyst at bygningsmasse og kai med tilhørende areal 

hadde økonomisk verdi på 350 millioner kroner. Det er imidlertid svært usikkert hvor stor 

omsetningsverdi bygningsmassen og kaien har i markedet. Dette vil avhenge av om aktører i 

næringslivet vil finne det aktuelt å etablere ny næringsvirksomhet på tomten. Kaien er videre 

dimensjonert ut i fra militære krav, og det er derfor også usikkert hvor stor verdi kaien har som 

en sivil kai. Videre er det en begrensende faktor at tomtearealene er små, noe som begrenser 

mulighetene til å bygge ut stor lagerkapasitet på området. 

Kilde: Jens Andre Mehammer 

Birkeland 
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Sortland kommune har blant annet ledige næringsarealer i Vestmarka Næringsområde og i 

Sortland Havn. Det virker således å være god tilgang til næringsarealer i kommunen. For 

eksempel har kommunen siden 2011 forsøkt å selge en næringstomt på 65 800 kvadratmeter 

uten resultat (Vesterålen Online, 2015). Prisantydning på tomten har ligget på 30 millioner 

kroner. 

Basert på skjønn har vi lagt til grunn at tomtesalget kan generere salgsinntekter på 50 millioner 

kroner. Dette er et usikkert estimat, og vil i stor grad avhenge av hvilke formål tomten vil brukes 

til. Inntektene fra tomtesalg antas realisert i 2021. På grunn av usikkerheten i anslagene har vi i 

tillegg valgt å foreta alternative beregninger med +/- 50 prosent i salgsinntekten. 

Bolighus 

I tillegg til den militære bygningsmassen forvalter Forsvarsbygg til sammen 11 leiligheter og 2 

hybler på «Blåbrygga» i Sortland sentrum og Vestmarka. Forsvarsbygg kjøpte flere nye boliger i 

2012 i forbindelse med at Kystvaktens ledelse flyttet til Sortland.  

Dersom Forsvaret legger ned aktivitet på Sortland er det grunn til å tro at Forsvarsbygg selger 

unna alle boligene over tid. Boligsalg kan potensielt generere inntekter til Forsvaret ved 

nedleggelse. Samtidig vil en nedleggelse av Kystvaktbasen føre til et fall i sysselsetting og 

bosetting på Sortland, jf. kapittel 4 under. Dette vil gi mange boliger på markedet i Sortland, og 

vil trolig føre til et «kjøpers marked» i den tiden disse boligene selges. Vi legger imidlertid til 

grunn at mange av de ansatte vil pendle de første årene. Dette vil bidra til at boligsalgene spres 

over mange år. I et marked der det har blitt omsatt gjennomsnittlig 180 boliger i året de siste tre 

årene2 er det derfor grunn til å tro at Forsvarsbygg kan få nær markedspriser for sine boliger. 

Som et overslag legger vi til grunn en gjennomsnittlig netto salgssum på 1,5 millioner kroner per 

bolig, fratrukket utgifter til salg (Forsvarsbygg, 2012)3. Med disse forutsetningene, vil salg av 

boliger på det private markedet generere inntekter for Forsvaret på om lag 20 millioner kroner. 

Vi legger til grunn at inntektene fordeler seg over perioden 2020-2023. 

 

3.2.3 Kostnader ved flytting av materiell og personell 

Flytting av avdelingene fra Sortland til Haakonsvern og Ramsund innebærer både flytting av 

fysisk materiell og av personell. I kapittelet under går vi gjennom de ulike kostnadene som vil 

kunne utløses i en flytteprosess. 

Flytting av fysisk materiell 

Nedleggelse av Kystvaktbasen på Sortland og flytting til Haakonsvern og Ramsund vil innebære 

en del kostnader i forbindelse med flytting av fysisk materiell, som kontorutstyr, kontorrekvisita 

                                                        
2 Se SSB https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/eiendomsoms/kvartal/2015-10-30  
3 De 7 leilighetene og 2 hyblene ble kjøpt for 14 millioner kroner i 2012 

https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/eiendomsoms/kvartal/2015-10-30
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og andre kostnader i forbindelse med nedleggelse av kontorlokalene. I tillegg må det iberegnes 

noen kostnader i forbindelse med flytting av mindre militære installasjoner som 

sambandsinstallasjoner og datainstallasjoner. 

Vi kjenner ikke det detaljerte omfanget av hva som skal flyttes til henholdsvis Haakonsvern og 

Ramsund. Basert på skjønn legger vi til grunn samlede kostnader på 5 millioner kroner.  

Flyttekostnader for personell som er ansatt på Kystvaktbasen på Sortland 

I forbindelse med flytting og nedbemanning i statlige virksomheter har de ansatte krav på 

kompensasjon. Eksempler på dette er flyttebonus, ventelønn, støtte til kjøp og salg av bolig, 

dekning av flyttekostnader eller pendlekostnader. For å identifisere de ulike 

omstillingsvirkemidlene som slår inn ved flytting og/eller nedbemanning av statlige virksomheter 

har vi tatt utgangspunkt rapportene «Personalpolitikk i omstillingsprosesser» fra KMD i 2015, 

Statens personalhåndbok 2016, «Kostnads- og gevinstelementer ved omstillinger i staten» fra 

Statskonsulent i 2007 og «Særavtalen for Forsvaret» tariffavtalen til Forsvaret. I tillegg har vi 

vært i kontakt med ansatte i NTL Forsvaret og BFO. 

89 personer har sitt daglige arbeid på Kystvaktbasen på Sortland, hvorav 76 er ansatte i 

Forsvaret. Disse jobber ved Sjøforsvarets Kystvaktbase (66 personer), Forsvarsbygg (6 personer), 

FLO (2 personer) og Forsvarets personell- og vernepliktssenter (2 personer). Vi ikke kjenner 

detaljene rundt de framtidige planene på Haakonsvern og Ramsund eller detaljene til det 

ansatte personellet på Sortland, men vi har vi lagt følgende antakelser til grunn: 

 Alle de ansatte (76 personer) i Forsvaret (Kystvaktbasen, Forsvarsbygg, FLO og FPVS) 

takker ja til ny jobb på Haakonsvern og i Ramsund. Vi legger skjønnsmessig til grunn at 56 

av de ansatte overflyttes til Haakonsvern og 20 av de ansatte flyttes til Ramsund. 

 Kystvaktsentralen flyttes og samlokaliseres med Kystvaktbasen på Haakonsvern. Disse er 

imidlertid ikke ansatte i Forsvaret, men er en tjeneste som leies inn. Flyttekostnadene er 

derfor ikke tatt med i regnestykket. 

De 76 ansatte som takker ja til ny jobb står overfor valget om de ønsker å flytte bosted fra 

Sortland til bo-områdene i nærheten av Haakonsvern og Ramsund eller om de ønsker å pendle 

fra nåværende bosted til nytt tjenestested. Dersom de velger å flytte legger vi til grunn at de 

ansatte får flyttebonus, kompensasjon ved kjøp og salg av bolig, dekket flyttekostnader og noen 

dager avsatt til flytteprosessen. De som velger å pendle vil få dekket kost og losji i fem år. Vi 

legger skjønnsmessig til grunn at 25 prosent av de ansatte velger å flytte det året Forsvaret 

flytter virksomheten, mens 75 prosent av de ansatte velger å pendle de første fem årene. I 

tillegg gjør vi en antakelse om at 70 prosent av de ansatte på Sortland lever i et parforhold (gift 

eller samboer) eller er forsørgere.4  

                                                        
4 Basert på antall personer i befolkningen som lever i parforhold, kilde Statistisk sentralbyrå. 
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Kostnader ved flytting av personell 

Vi har beregnet kostnadene ved flytting av personell til 6 millioner kroner. Disse kostnadene 

fordeler seg med 4 millioner kroner i 2020, 1 millioner kroner i 2021 og 0,3 millioner kroner i 

årene 2022 til 2024.  

Vi har videre lagt til grunn følgende forutsetninger i beregningene:  

 Flyttebonus: Størrelsen på denne kompensasjonen er landsdelsavhengig og ifølge 

Særavtalen til Forsvaret fra 2015 utløses det en årlig utbetaling ved beordring internt i 

landsdeler (i dette tilfellet Nord-Norge) for gifte på 20 000 kroner og for enslige på 

10 400 kroner. De samme satsene gjelder for flytting fra Nord-Norge til Sør-Norge. 

Flyttebonusen kan utbetales i inntil fem år. 

 I forbindelse med geografisk flytting av statlig virksomhet kan de tilsatte som blir med på 

flyttingen få dekket faktiske, legitimerte utgifter med inntil 150 000 kroner i forbindelse 

med kjøp og salg av bolig (KMD, 2015). Det forutsettes en bindingstid i virksomheten på 

to år. 

 Dekning av flyttekostnader: De ansatte kan få dekket kostnader i forbindelse med 

flytting. Dette gjelder forsendelse, på-/av-/omlasting og pakking fra billigste av tre 

anbud, utgifter til forsikring, vask av bolig, elektrisk montering, flytting av telefon og 

rørleggerarbeid. Som et overslag legger vi til grunn en samlet kostnad på 25 000 kroner 

per husholdning. 

 Innvilgelse av flyttedager: I tråd med tariffavtalen kan de ansatte få innvilget inntil 5 

dager til flytting til/fra selvstendig bolig. Dette gir en indirekte kostnad for Forsvaret på 

drøyt 12 000 kroner per ansatt som skal flytte, og er basert på en gjennomsnittlig 

lønnskostnad per sysselsatt på 643 820 kroner i næringen Offentlig administrasjon og 

Forsvar ifølge Statistisk sentralbyrå. 

 Lønnstilskudd til nøkkelpersonale: Ansatte som flytter med og som står i stillingen mot 

avtalt bindingstid kan få utbetalt et ekstra lønnstilskudd i inntil tre år (KMD, 2015). Dette 

gjelder for arbeidstakere som arbeidsgiver vurderer som sentrale i omstillingsprosessen, 

og som de ser det som nødvendig å beholde. Vi legger til grunn at ti ansatte i nøkkelroller 

vil få tilbud om et lønnstilskudd på 50 000 kroner ekstra i lønn i to år. Dette kan være 

viktig i en tidlig fase for å unngå å miste mye av den kompetansen som er bygget opp. 

 

Kostnader ved pendling 

Vi har beregnet de årlige kostnadene i perioden 2020-2024 til 4 millioner kroner. Tilsatte som 

ikke ønsker å skifte bopel, men ønsker å fortsette i stillingen etter utflytting, kan få dekket 

pendlekostnader og kost- og losji i inntil 5 år ifølge «Særavtalen for Forsvaret». Videre har 

personer som er gift eller tilsvarende rett til 33 tur-returreiser i året, mens enslige som ikke har 
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forsørgeransvar, men som eier eller leier bosted et annet sted har krav på 18 tur-returreiser 

årlig. 

Mange av de ansatte har bodd lenge i Sortland kommune, og har etablert familie der. Det kan 

derfor være aktuelt å pendle til det nye tjenestestedet, spesielt for en periode. Vi har lagt til 

grunn at 75 prosent av de ansatte velger å pendle de første fem årene. I beregningene har vi lagt 

til grunn kostnader ved kost- og losji i tråd med dagens praksis for ansatte ved Kystvaktbasen på 

Sortland5. For de som pendler til Ramsund har vi lagt til grunn reiseavstand fra Sortland sentrum 

til Ramsund på 128 kilometer6 hver vei, og reisegodtgjørelse på 3,80 kroner per km som er i tråd 

med satsene i Statsbudsjettet 2016. For pendling til Haakonsvern har vi lagt til grunn at personell 

benytter fly fra Evenes til Bergen. I tillegg kommer tilbringertransport til og fra flyplass7. 

Det er allerede noen som pendler til Kystvaktbasen i dag. Vi kjenner ikke bostedet til alle disse, 

men har fått opplyst at flere bor på Østlandet. En eventuell flytting til Haakonsvern kan derfor 

innebære lavere pendlekostnader for disse. Vi har tatt hensyn til dette i beregningene8. 

 

3.2.4 Nedleggelse betyr lavere driftskostnader 

Samlokalisering med Sjøforsvarets ledelse på Haakonsvern og teknisk drift på Ramsund vil kunne 

bety noen effektiviseringsgevinster innenfor ulike nivåer av driften, som forvaltning av 

bygningsmasse, renhold, kantinevirksomhet, vakthold og sikkerhet.  

Det er imidlertid lave driftskostnader ved Kystvaktbasen på Sortland i dag. I 2014 utgjorde 

husleie og drift en årlig kostnad på drøyt 12,5 millioner. Det vil derfor trolig være små gevinster 

knyttet til samlokalisering av Kystvaktens ulike avdelinger med andre deler av Sjøforsvaret på 

Ramsund og Haakonsvern, men dette kommer imidlertid an på hvilken løsning som blir valgt. 

Samlokalisering kan likevel bety gi noen effektiviseringsgevinster knyttet til sikkerhet (Securitas), 

og fellesfunksjoner som sentralbord, renhold og kantinevirksomhet. Basert på skjønn legger vi til 

grunn årlige driftsinnsparinger for Sjøforsvaret på 3 millioner kroner.  

Motsatt kan vi tenke oss at en oppsplitting av ulike funksjoner i Kystvakten kan bidra til mindre 

effektiv drift av denne organisasjonen. Blant annet kan det føre til økt reiseaktivitet. I dag 

                                                        
5 Satsen for ett kostdøgn var i 2015 på 103,40 kroner. Det koster Forsvaret 2600 kroner i månedlige 
leiekostnader for en pendlerleilighet. 
6 Kilometeravstand er beregnet ved hjelp av Google-maps fra Sortland til Ramsund. 
7 Vi har lagt til grunn en enhetskostnad på 5000 kroner per tur-retur reise. Dette er basert på søk på flybilletter 
fra norwegian.no for søndag 6. mars (Evenes til Bergen, avreise 15.40-19.15 til kroner 2 736,) og fredag 11.mars 
(Bergen –Evenes, avreise 16.20-19.35 til kroner 2 036,-), samt et tillegg for tilbringerkostnader til og fra flyplass. 
Søket ble gjennomført 28. januar. 
8 Vi har lagt til grunn en innsparing per reise på 2 200 kroner per reise. Dette er basert på søk på flybilletter fra 
norw.no for søndag 6. mars (Oslo til Evenes, avreise 20.15-21.55 til kroner 1 149,) og fredag 11.mars (Evenes-
Oslo, avreise 20.05-21.50 til kroner 799,-) og for søndag 6. mars (Oslo til Bergen, avreise 21.35-22.30 til kroner 
749,) og fredag 11.mars (Bergen-Oslo, avreise 19.40-20.35 til kroner 699,-). Søket ble gjennomført 26. januar. 
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foregår mannskapsbyttene for ti av Kystvaktens båter vanligvis på Sortland. Mannskapsbyttene 

for de fem andre båtene foregår vanligvis i Bergen eller i Oslo. En viktig del av arbeidet for 

Kystvaktbasen er samtaler med mannskapet ved mannskapsbytter. Noen av disse møtene kan 

trolig gjennomføres elektronisk, men ansatte ved Kystvaktbasen understreket at det er stor verdi 

med personlige møter ved mannskapsbytter. Dersom vi legger til grunn at mannskapsbytter for 

de ti båtene i nord vil skje på Ramsund, vil dette trolig bety økt reiseaktivitet for Kystvaktstaben. 

Motsatt vil en lokalisering på Haakonsvern føre til sparte reisekostnader ved at 

mannskapsbyttene for de fem båtene lokalisert i sør. Vi har beregnet de årlige økte 

reisekostnadene til om lag 0,5 million kroner9.  

Videre vil mannskapsbytter i Ramsund bety mindre beredskapstid for kystvaktfartøyene. Dette 

gjelder spesielt kystvaktfartøyene i Ytre Kystvakt10 som opererer langt fra kysten. Det er 

beregnet at fartøyene vil bruke 8-12 timer ekstra hver vei dersom mannskapsbyttene 

gjennomføres på Ramsund sammenlignet med Sortland. Dette innebærer samlet anslagsvis 100 

færre døgn med tilstedeværelse i de primære områdene for fartøyene i Ytre Kystvakt.11  

Samlet legger vi til grunn innsparingene over driftsbudsjettet på 2,5 millioner kroner årlig. Dette 

kommer av effektiviseringsgevinster for Sjøforsvaret samlet som følge av en samlokalisering på 

Haakonsvern. Motsatt vil dette trolig generer mer reiseaktivitet i forbindelse med 

mannskapsbytter. 

 

3.2.5 Oppsummering kostnader Forsvaret 

Dette kapittelet sammenstiller kostnader og gevinster for Forsvaret ved en nedleggelse av 

Kystvaktbasen på Sortland og flytting til Haakonsvern og Ramsund. Kostnadsanslaget er 

sammenlignet med nullalternativet, som er en videreføring av dagens drift på Kystvaktbasen på 

Sortland. Flere av forutsetningene som ligger til grunn for beregningene i hovedanalysen er 

usikre og er i stor grad basert på skjønnsmessige vurderinger. Vi har derfor gjennomført en 

usikkerhetsanalyse der vi ser på ulike alternativer for gevinster ved salg av tomten og 

kaianlegget på Sortland.  

Den bedriftsøkonomiske lønnsomheten for Forsvaret i de to alternativene er oppsummert i 

Tabell 3.4. Kostnad og gevinster er vist enten i millioner 2015-kroner for de virkningene vi har 

                                                        
9 Det er 10 båter lokalisert i nord, og 5 båter lokalisert i sør. For mannskapsbyttene i nord betyr en flytting økte 
reisekostnader. Tilsvarende vil mannskapsbyttene i sør innebære lavere reisekostnader sammenlignet med i 
dag. Vi legger til grunn at hver båt gjennomfører mannskapsbytter hver tredje uke, noe som gir 17 
mannskapsbytter per båt årlig, og at tre personer i ledelsesapparatet reiser fra Haakonsvern for samtaler med 
mannskapet. Videre legger vi til grunn noe koordinering i mannskapsbyttene slik at samtaler med flere båter 
kan gjennomføres per reise. 
10 Ytre Kystvakt opererer fra grunnlinjen og ut til yttergrensen for Norges økonomiske sone (200 nautiske mil), 
fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og internasjonale havområder under NEAFC-regimet. 
11 Det er syv fartøyer i Ytre Kystvakt som gjennomfører mannskapsbytter i Sortland i dag. Disse gjennomfører 
17 mannskapsbytter årlig, og vi legger til grunn 20 timer (tur-retur) i økt transporttid til base. 
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prissatt eller ved bruk av pluss og minus for de ikke-prissatte virkninger. Den bedriftsøkonomiske 

lønnsomheten er vist for hele analyseperioden 2020–2059, diskontert til nedleggingsåret 2020.  

Vi har beregnet den bedriftsøkonomiske lønnsomheten til 80 millioner kroner over 

analyseperioden. I tillegg inngår investeringer på Haakonsvern og Ramsund som vi ikke har 

prissatt i denne analysen. Det er imidlertid grunn til å tro at disse kostnadene vil være høye, og 

trolig vil føre til at flyttingen av Kystvaktbasen ikke blir lønnsomt gitt våre forutsetninger.  Av de 

kostnadene vi har regnet på er det først og fremst kostnader i forbindelse flytting og pendling 

som bidrar til å trekke ned den bedriftsøkonomiske lønnsomheten. Motsatt bidrar 

samlokalisering med Sjøforsvaret på Haakonsvern til potensielle effektiviseringsgevinster for 

Forsvaret. I tillegg vil salg av bygninger og kai på Sortland gi inntekter på kort sikt.  

Tabell 3.4 
 Oppsummering av bedriftsøkonomisk lønnsomhet ved nedleggelse av Kystvaktbasen på 
Sortland 

Kostnader og gevinster Nedleggelse av 
Kystvaktbasen 

Investeringer på Haakonsvern og Ramsund --- 

Gevinster ved nedleggelse på Sortland 66 

- Saneringskostnader 0 

- Tomtesalg 48 

- Salg av bolighus 18 

Flyttekostnader -38 

- Kostnader ved flytting av materiell -5 

- Kostnader flytting av personell  -6 

- Kostnader ved pendling -27 

Driftskostnader 51 

- Endring andre driftskostnader  62 

- Økte reisekostnader -10 

Samlet lønnsomhet 80 
 

Note: Bedriftøkonomisk lønnsomhet av å legge ned Kystvaktbasen på Sortland. Kostnadene sammenlignet med videreføring av dagens 
drift (nullalternativet). Bedriftøkonomiske kostnader i mill. 2015-kr (prissatte virkninger) eller ved bruk av pluss/minus-metoden (ikke-

prissatte virkninger). Kostnadene er vist for hele analyseperioden 2020–2059, diskontert til åpningsåret 2020.  

 

3.2.6 Usikkerhetsanalyse 

Det er stor usikkerhet knyttet til inntektene ved salg av bygninger, tomt og kai på Sortland. I et 

lavt og høyt alternativ til hovedanalysen ser vi på virkninger av å endre på forutsetningene 

knyttet til disse kostnadene. I Høyt alternativ legger vi til grunn en økning i salgsinntektene på 50 

prosent sammenlignet med hovedanalysen, mens vi i Lavt alternativ legger til grunn en 

forutsetning om 50 prosent lavere salgsinntekter. Den bedriftsøkonomiske lønnsomheten ved 

Lavt og Høyt alternativ er oppsummert henholdsvis i Tabell 3.5 og Tabell 3.6.  
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Tabell 3.5 
 Oppsummering av bedriftsøkonomisk lønnsomhet ved nedleggelse av Kystvaktbasen på 
Sortland, Lavt alternativ 

Kostnader og gevinster 
Nedleggelse av kystvaktbasen 

på Sortland 

Investeringer på Haakonsvern og Ramsund --- 

Gevinster ved nedleggelse på Sortland 42 

Flyttekostnader -38 

Driftskostnader 51 

Sum 56 
 

Note: Bedriftøkonomisk lønnsomhet av å legge ned Kystvaktbasen på Sortland. Kostnadene sammenlignet med videreføring av dagens 
drift (nullalternativet). Bedriftøkonomiske kostnader i mill. 2015-kr (prissatte virkninger) eller ved bruk av pluss/minus-metoden (ikke-

prissatte virkninger). Kostnadene er vist for hele analyseperioden 2020–2059, diskontert til åpningsåret 2020.  

 

Tabell 3.6 
 Oppsummering av bedriftsøkonomisk lønnsomhet ved nedleggelse av Kystvaktbasen på 
Sortland, Høyt alternativ 

Kostnader og gevinster 
Nedleggelse av kystvaktbasen 

på Sortland 

Investeringer på Haakonsvern og Ramsund --- 

Gevinster ved nedleggelse på Sortland 91 

Flyttekostnader -38 

Driftskostnader 51 

Sum 104 
 

Note: Bedriftøkonomisk lønnsomhet av å legge ned Kystvaktbasen på Sortland. Kostnadene sammenlignet med videreføring av dagens 
drift (nullalternativet). Bedriftøkonomiske kostnader i mill. 2015-kr (prissatte virkninger) eller ved bruk av pluss/minus-metoden (ikke-

prissatte virkninger). Kostnadene er vist for hele analyseperioden 2020–2059, diskontert til åpningsåret 2020.  
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4. Regionale ringvirkninger 

Sjøforsvaret kystvaktstasjon, Sortland (SKYS) sysselsetter mange personer i Sortland kommune. 

En nedleggelse av denne aktiviteten medfører konsekvenser for befolkningen og øvrig næringsliv 

gjennom bortfall av arbeidsplasser. Slike negative sysselsettingsimpulser kan kategoriseres som 

direkte, indirekte og induserte.  

Direkte virkninger består av sysselsetting og verdiskaping som hovedsakelig kan knyttes til 

driften av Kystvaktbasen på Sortland og som er lokalisert enten på, eller i umiddelbar nærhet til 

basen. De sysselsatte som regnes med her er: 

 de 66 ansatte i Kystvaktstaben (Forsvaret) 

 de sju ansatte på Kystvaktsentralen (Sivilt) 

 de seks ansatte i Securitas  

 de seks ansatte i Forsvarsbygg  

 de to ansatte i Forsvarets personell- og vernepliktsenter  

 de to ansatte i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)  

I vår analyse legger vi til grunn av Forsvarets aktivitet i Sortland nedlegges. Dermed reduseres 

den direkte sysselsettingen i Sortland kommune med 89 personer.  

SKYS har, i tillegg til den direkte sysselsettingen og verdiskapingen, virkninger i 

sekundærmarkeder. Ringvirkningene kategoriseres som indirekte eller induserte virkninger.  

Indirekte virkninger omfatter sysselsettingen generert av virksomhetene som selger varer 

og/eller tjenester til virksomheten ved SKYS. Underleverandører til den direkte sysselsettingen er 

typisk lokale leverandører innenfor engroshandel, verkstedstjenester, varehandel, overnatting og 

servering. De direkte sysselsettingseffektene reduserer etterspørselen etter underleveranser, og 

skaper en negativ sysselsettingseffekt i øvrig næringsliv med ni personer dersom SKYS nedlegges.  

Induserte virkninger omfatter sysselsetting som følger av økt forbruk og investeringer knyttet til 

inntektene generert av den direkte og indirekte sysselsettingen, og inkluderer både offentlig og 

privat sektor. Konsumgenererte virkninger inkluderer typisk kjøp av varer fra lokal varehandel og 

lokalt produserte tjenester. De induserte virkningene er således en resirkulering av den genererte 

inntekten som kan knyttes til SKYS og underleverandører. Vi anslår de induserte virkningene til 

ytterligere 41 sysselsatte i lokalt næringsliv.  

Samlede regionale ringvirkninger fra de direkte, indirekte og induserte effektene beregnes til 139 

sysselsatte. Dette tilsvarer en reduksjon i sysselsettingen på ca. 3 prosent i Sortland kommune.  

Beregnet sysselsettingsnedgang tilsier befolkningsnedgang over tid, enten i form av økt 

fraflytting eller redusert tilflytting. Under forutsetningen om konstant forhold mellom 

sysselsetting og befolkning, reduseres befolkningen på lang sikt med 247 personer.  
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Tabell 4.1  
Regionale ringvirkninger ved nedleggelse av Kystvaktbasen på Sortland. Sysselsetting 

 

 Direkte Indirekte Induserte Regionale 
ringvirkninger 

Nedleggelse av 
Kystvaktbasen 

-89 -9 -41 -139 

  
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

 

4.1 Økonomiske ringvirkninger 

Nedleggelse av Kystvaktbasen på Sortland medfører en negativ sysselsettingsimpuls både direkte 

og indirekte for lokale leverandører av varer og tjenester. Redusert sysselsetting reduserer 

lønnsinntekter og konsum, som igjen gir negative sysselsettingsimpulser for den lokale 

økonomien.  

De aller fleste økonomiske ringvirkningene er regionale fordelingseffekter og representerer lite 

eller ingen samfunnsøkonomisk nettoeffekt. Når samfunnsøkonomiske analyser av langsiktige 

næringsendringer vurderes, må en ta stilling til om tiltaket endrer arbeidstilbudet, øker 

produktiviteten, reduserer kostnadene eller gir ekstra nytte for den norske befolkningen samlet. 

I denne analysen vil vi ikke beregne de samfunnsøkonomiske effektene, men fokusere på de 

regionale ringvirkningene for Sortland. 

Redusert sysselsetting i Sortland kommune representerer like fullt en negativ inntektseffekt for 

kommunen. Effekten betraktes som en negativ fordelingseffekt for kommunen. Hvordan man 

tenker rundt denne typen fordelingseffekter og beregninger av disse drøftes i de påfølgende 

avsnittene.  

Metode for beregning av regionale ringvirkninger 

Vi deler de økonomiske ringvirkningene i tre hovedkategorier: direkte, indirekte og induserte.  

Direkte virkninger består av sysselsetting og verdiskaping som hovedsakelig kan knyttes til 

driften av Kystvaktbasen på Sortland og som er lokalisert enten på, eller i umiddelbar nærhet til 

basen. De direkte virkningene er derfor mulig å avgrense både geografisk og funksjonelt, og er 

de virkningene det er mulig å fastslå med størst presisjon.  

Med bakgrunn i intervjuer og øvrig datainnsamling ser vi det som hensiktsmessig å definere de 7 

ansatte på Kystvaktsentralen og de 6 ansatte i Securitas som direkte virkninger.  
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Figur 4.1  
Kategorisering av regionale ringvirkninger 

 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

 

Kystvaktbasen på Sortland har, i tillegg til den direkte sysselsettingen og verdiskapingen, 

virkninger i sekundærmarkeder. Ringvirkningene kategoriseres som indirekte eller induserte 

virkninger.  

Indirekte virkninger, eller produksjonsgenererte virkninger, omfatter sysselsettingen generert av 

virksomhetene som selger varer og/eller tjenester til Kystvaktbasen på Sortland. Virksomhetene 

med rammeavtaler med Forsvaret utgjør per definisjon den første runden med indirekte 

effekter. Deretter kommer sysselsettings hos underleverandørenes underleverandører osv. I 

denne utredningen inkluderes det fem runder med indirekte virkninger.  

Induserte virkninger omfatter sysselsetting som følger av økt forbruk og investeringer knyttet til 

inntektene generert av den direkte og indirekte sysselsettingen, og inkluderer både offentlig og 

privat sektor. Konsumgenererte virkninger inkluderer typisk kjøp av varer fra lokal varehandel og 

lokalt produserte tjenester, som servering og overnatting. Investeringer kommer fra at lokalt 

næringsliv kanskje må endre sin produksjonskapasitet som følge av etterspørselsendringene. De 
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induserte virkningene er således en resirkulering av den genererte inntekten som kan knyttes til 

Kystvaktbasen på Sortland og underleverandører.  

Verdiskapingen fra den direkte og indirekte sysselsettingen genererer inntekter til både 

arbeidstakere og bedriftseiere, og øker skatteinntektene til stat og kommune. Arbeidstakernes 

inntekter konsumeres i all hovedsak, og en stor del av konsumet antas å tilfalle lokal varehandel 

og tjenestekjøp som servering, frisørtjenester mv.12 Noe konsum tilfaller nødvendigvis reiser 

både nasjonalt og internasjonalt samt import av varer og tjenester fra utlandet eller områder 

utenfor Sortland kommune. Sysselsetting og verdiskaping knyttet til de direkte og indirekte 

effektene tilfaller likevel i stor grad Sortland kommune.  

Verdiskapingen generert av Forsvarets aktiviteter ved Kystvaktbasen på Sortland skaper 

overskudd både for Forsvaret og øvrige berørte virksomheter. Overskuddet kan beholdes i 

virksomheten gjennom reinvesteringer, eller gå til eierne i form av økt utbytte. Sannsynligheten 

for at virksomheter reinvesterer overskuddet antas å være økende med lokalt eierskap.  

Videre representerer sysselsetting og verdiskaping i Sortland kommune skatteinntekter fra 

arbeidsgiveravgift, inntektsskatt, eiendomsskatt og overskuddsskatt fra virksomhetene. Dette 

tilfaller stat og kommune og øker mulighetsrommet for offentlig konsum og investeringer.  

Direkte sysselsetting ved Kystvaktbasen på Sortland utgjør snaut to prosent av 

den samlede sysselsetting i kommunen 

Forsvarets aktivitet ved Kystvaktbasen på Sortland sysselsetter 89 personer. De ansatte og deres 

familier er også en viktig bidragsyter til lokalt og regionalt næringsliv gjennom konsum i 

handelsleddet og av servering, frisørtjenester samt offentlige tjenester.  

Nedleggelse av både Forsvarets aktivitet og Kystvaktsentralen reduserer sysselsettingen i 

Sortland kommune med 89 personer. Dette alene betyr en sysselsettingsnedgang på nesten to 

prosent sammenlignet med 2014. De direkte sysselsettingseffektene illustreres i Tabell 4.2 

under.  

Tabell 4.2  
Direkte sysselsettingseffekter 

 

Arbeidssted Nedleggelse av 
Kystvaktbasen 

Kystvaktbasen (Forsvaret) -76 

Kystvaktsentralen -7 

Securitas -6 

Direkte sysselsetting -89 

  
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

                                                        
12 SSB: Tabell: 09174 og SSB: Tabell: 09185 viser at norske husholdningers konsumandel av lønnsinntekt er 
større enn én. Dette fremgår også av SSB publikasjon «Økonomiske analyser 1/2013», kapittel 6 (2013). 
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Indirekte sysselsetting 

Den indirekte sysselsettingen knyttet til Kystvaktbasen på Sortland inkluderer sysselsatte årsverk 

i virksomhetene som selger varer og/eller tjenester til virksomhetene omfattet av den direkte 

sysselsettingen drøftet over.  

Vi har beregnet de indirekte sysselsettingsvirkningene til ni personer. Beregningen er basert på 

informasjon fra Kystvaktbasen om hvilke lokale virksomheter som leverer varer og tjenester 

direkte til basen. Forsvaret har store rammeavtaler som lyses ut på det nasjonale 

anbudsmarkedet. I dag dekkes de største rammeavtalene av virksomheter som ligger utenfor 

Sortland og Vesterålen. I tillegg kjøper Kystvaktbasen på Sortland inn varer og tjenester lokalt. I 

2015 anslås de lokale innkjøpene til om lag 7,5 millioner kroner. Det er et bredt spekter av 

virksomheter, men hovedtyngden av leveransene er innenfor engroshandel, varehandel, 

overnatting og servering. I tillegg leveres en del tjenester innenfor teknisk drift som 

verkstedstjenester, elektronikk og kjøleservice lokalt i forbindelse med mannskapsbytter da 

fartøyene ligger til havn i 32 timer. Dette bidrar til å generer inntekter og arbeidsplasser lokalt.  

Kystvaktbasen er også en storforbruker av den lokale flybussruten fra Sortland-Stokmarknes og 

Sortland-Evenes. En nedleggelse av Kystvaktbasen vil trolig føre til en nedleggelse eller 

nedskalering av denne ruten. 

Videre har vi beregnet leveransene fra underleverandørenes underleveranser basert på SSBs 

tilgang- og anvendelsestabeller. En mer detaljert beskrivelse av metoden er gitt i Vedlegg B. 

Tabell 4.3  
Indirekte sysselsettingseffekter 

 

Arbeidssted Nedleggelse av 
Kystvaktbasen 

Indirekte sysselsetting -9 

  
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

 

Induserte virkninger 

Redusert direkte og indirekte sysselsetting reduserer inntekter til arbeidstakere og bedriftseiere, 

og reduserer skatteinntekter for stat og kommune. Effektene er størst i Sortland kommune. Fall i 

aktivitetsnivået innebærer overkapasitet i lokalt næringsliv, og redusert behov for 

nyinvesteringer.  

Arbeidstakernes inntekt konsumeres i all hovedsak. Konsumet retter seg typisk mot varer fra 

lokal varehandel og lokalt produserte tjenester som servering, overnatting og øvrig privat 
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tjenesteyting. I tillegg retter noe av konsumet seg mot import av varer og tjenester fra utlandet 

eller fra andre deler av Norge.  

Sysselsettingsnedgang og redusert verdiskaping reduserer skatteinntekter, gjennom 

arbeidsgiveravgift, inntektsskatt og overskuddsskatt fra bedriftene. Bortfall av skatteinntekter 

legger press på kommuneøkonomien og kan medføre innstramminger i offentlig konsum og 

investeringer. 

For å isolere de induserte virkningene for Sortland kommune er det nødvendig å anslå andelen 

av varer og tjenester som konsumeres lokalt. Den nasjonale importandelen er 10 prosent13, men 

det er rimelig å anta at importandelen til Sortland kommune er noe høyere som følger av en 

begrenser geografisk utstrekning og spesialiserte næringsliv. Vi anslår at all lønnsinntekt 

konsumeres, og at åtte av ti konsumkroner rettes mot lokalt næringsliv. Det høye konsumet 

lokalt begrunnes med at utpendlingen er begrenset samt at mennesker tenderer mot å handle 

de fleste varer i nærheten av bosted. 

Nedgang i konsum og investeringer reduserer verdiskaping i næringslivet som i neste omgang 

reduserer sysselsettingen. Sysselsettingsreduksjonen beregnes med antakelsen om at 

sysselsettingen vokser i takt med produksjonsverdien.  

En nedleggelse av Kystvaktbasen på Sortland reduserer den direkte og indirekte sysselsettingen 

med 98 sysselsatte i tråd med drøftingen over. Verdiskapingen knyttet til denne sysselsettingen 

beregnes til i underkant av 80 millioner 2015-kroner, hvorav 62 millioner kroner er rettet mot 

lokalt næringsliv. Skatteinntektene faller og demper offentlig konsum og investeringer i 

regionen, som igjen reduserer antall offentlige ansatte. Samlet vil fallet i offentlig og privat 

konsum og investeringer medføre en overkapasitet på ytterligere 41 sysselsatte i lokalt 

næringsliv. De induserte konsumvirkningene realiseres hovedsakelig i tjenesteproduserende 

næringer, som for eksempel servering og varehandel.14  

Samlede regionale ringvirkninger fra de direkte, indirekte og induserte effektene beregnes til 

139 sysselsatte. Dette tilsvarer en reduksjon i sysselsettingen på om lag 3 prosent i Sortland 

kommune. De økonomiske ringvirkningene oppsummeres i Tabell 4.4 under.  

Tabell 4.4  
Regionale ringvirkninger ved nedleggelse av Kystvaktbasen på Sortland. Sysselsetting 

 

 Direkte Indirekte Induserte Regionale 
ringvirkninger 

Nedleggelse av 
Kystvaktbasen 

-89 -9 -41 -139 

  
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

                                                        
13 Direkte importandeler for Norge i Økonomiske analyser 1/2015 (Statistisk sentralbyrå, 2015). 
14 Tjenesteproduserende næringer defineres som alle næringer med næringskode høyere enn 33 (SN2007). 
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4.2 Dynamiske effekter og bosetting 

Regionale ringvirkninger fra nedleggelse av Kystvaktbasen på Sortland reduserer sysselsettingen 

som følger av redusert aktivitet i eksisterende næringsliv og færre virksomhetsetableringer. 

Effektene rammer i hovedsak Sortland kommune, men kan også påvirke øvrige deler av Lofoten 

og Vesterålen. 

Det er tydelig at næringslivet i kommunen vil svekkes noe i størrelse og endrer sammensetning. 

Dynamiske virkninger kan resultere i et mindre attraktivt næringsliv både for virksomheter og 

arbeidstakere. Fra økonomisk teori er det velkjent at såkalte agglomerasjonseffekter kan være 

selvforsterkende ved at lønnsomheten til bedrift A øker når en direkte eller indirekte 

samvirkende bedrift B lokaliseres i nærheten. Tilsvarende øker lønnsomheten også for 

arbeidstakere av å bo i regioner der ulike næringsmiljøer vokser.15 I tilfellet med Sortland 

kommune reduseres denne typen effekter gjennom at en relativt stor virksomhet flytter ut av 

regionen, og dermed svekker agglomerasjonseffektene for gjenværende næringsliv. 

Over tid må alle virksomheter, private som offentlige, ta stilling til en rekke 

investeringsbeslutninger. Både fornyelse av bygninger, produksjonsutstyr og kapasitetsendringer 

krever investeringsbeslutninger. Det kan ikke utelukkes at flere virksomheter uten eksisterende 

bånd til Sortland, vurderer det som mer gunstig å lokalisere seg et annet sted i regionen eller 

helt andre steder i Norge dersom Kystvaktbasen på Sortland legges ned. Relativ svekkelse av 

agglomerasjonseffekter taler for færre virksomhetsetableringer i Sortland kommune framover.  

Vi har ikke grunnlag for å anslå størrelsen på de langsiktige effektene av 

agglomerasjonsvirkningene. Det er likevel viktig å være klar over at slike effekter kan bety mer 

for regional fordeling av sysselsetting og bosetting enn de direkte, indirekte og induserte 

effektene drøftet over. I dette tilfellet vurderer vi imidlertid disse effektene til å være små. 

Pendling gjør at endringer i arbeidsmarkedet ikke umiddelbart fører med seg endringer i 

bosettingsmønsteret. Pendling er imidlertid normalt belastende, og over tid er det rimelig å anta 

at bosettingen innenfor en bo – og arbeidsmarkedsregion tilpasser seg næringsstrukturen i 

regionen. Teori og empiri fra økonomisk geografi peker på et betydelig samsvar mellom 

befolkningsutvikling og næringsutvikling innenfor en sammenhengende bo- og 

arbeidsmarkedsregion.16  

Sortland kommune defineres i dag som en bo- og arbeidsmarkedsregion sammen med 

kommunene Hadsel, Øksnes og Bø.17 Befolkningsutviklingen over tid antas derfor å følge 

sysselsettingsmulighetene i denne regionen samlet.  

                                                        
15 Se f.eks. Produktivitetskommisjonens rapport kap. 7 (2015) for en lengre litteraturgjennomgang 
16 Se (Storper, 2011) 
17 Se (Gundersen & Juvkam, 2013) 
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Befolkningen følger arbeidsmulighetene over tid 

Beregnet sysselsettingsnedgang tilsier befolkningsnedgang over tid, enten i form av økt 

fraflytting eller redusert tilflytting. Befolkningen reduseres mer enn proporsjonalt med 

sysselsettingen, som følge av at én sysselsatt i gjennomsnitt forsørger både familiemedlemmer 

og andre deler av befolkningen som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. Effektene 

realiseres over tid og vi legger til grunn et konstant forhold mellom sysselsetting og befolkning. 

Forholdstallet mellom bosatte og sysselsatte i Sortland kommune er om lag 2. 

Nedleggelse av Kystvaktbasen reduserer sysselsettingen med 139 personer i Sortland bo- og 

arbeidsmarkedsregion, en sysselsettingsnedgang på om lag 3 prosent. Under forutsetningen om 

konstant forhold mellom sysselsetting og befolkning, reduseres befolkningen over tid med 247 

personer. Dette innebærer en befolkningsnedgang på omtrent 2,5 prosent relativt til dagens 

befolkning. Vi har i disse beregningen tatt hensyn til at 16 av de ansatte på Kystvaktbasen 

pendler allerede i dag. 

Hvor hurtig befolkningen endres bestemmes av flere faktorer, som for eksempel i hvor stor grad 

de ansatte i Forsvaret velger å pendle til nytt arbeidssted framfor å flytte. En overføring av 

ansatte i Forsvaret fra Sortland til Haakonsvern og Ramsund åpner muligheten for å pendle på 

ukesbasis. Desto flere som velger pendling framfor å flytte, desto mindre effekt får 

sysselsettingsreduksjonen på Sortland kommunes folketall på kort sikt.  

Befolkningsnedgangen vil i hovedsak være blant personer i arbeidsfør alder, både sysselsatte på 

basen og samboere og ektefeller, samt barn og unge. Dette vil gi en nedgang i 

sysselsettingsandelen i kommunen som igjen vil bety lavere skatteinntekter for kommunen.  

Overkapasiteten i lokale tjenesteproduserende næringer legger et press på sysselsettingen som 

følger av redusert konsum og lavere lønnsomhet. Uten tilfang av nye arbeidsplasser er det 

rimelig å anta at befolkningen forflytter seg til områder med bedre arbeidsmuligheter. Dette 

gjelder sysselsettingen knyttet til de indirekte og induserte ringvirkningene av nedleggelse av 

Kystvaktbasen på Sortland.  
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6. Vedlegg 

I dette kapittelet følger en presentasjon av Samfunnsøkonomisk analyses ringvirkningsmodell. 

Modellen har blant annet vært brukt til å utrede konsekvenser av petroleumsutvinning i 

Barentshavet Sørøst for økonomien i Finnmark, Nordland og Troms (Pöyry-rapport nr. 2012-31) 

og rundt Jan Mayen (Pöyry-rapport nr. 2012-32), begge på oppdrag fra Olje- og 

energidepartementet. Ringvirkningsmodellen er også brukt til å analysere betydningen av 

eksportnæringene for økonomien i Møre og Romsdal (temp – konjunkturbarometeret for Møre 

og Romsdal 2013 s. 4-7) og utredning av lufthavnstruktur på Helgeland. 

Ringvirkningsmodellen bruker nasjonalregnskapets kryssløp til å fordele en gitt produksjon til 

leveranser og verdiskaping hos underleverandører, og videre til underleverandørenes 

underleverandører, etc. Nedenfor presentere vi hvordan modellen er bygd opp.  

Presentasjon av kryssløpsmodellen 

Etterspørselen etter produkter fra virksomheten på Kystvaktbasen på Sortland utgjør en 

økonomisk impuls. Impulsen fordeler seg på innenlandsk produksjon og import:  

(1)    Økonomisk impuls = produksjon + import 

SSBs kryssløpstabell 1500 angir hvor mye av hvert produkt som importeres til Norge. Når det 

gjøres nasjonale kryssløpsanalyser, er det naturlig å bruke disse importandelene. Siden vi utfører 

en regional analyse i denne rapporten, representerer importandelene hvor mye av impulsene 

som enten blir produsert i utlandet eller i andre landsdeler i Norge.  

Ved regionale kryssløpsanalyser tar vi utgangspunkt i de nasjonale importandelene og justerer 

dem på bakgrunn av en vurdering av næringslivet i regionen vi studerer. Det som ikke 

importeres, produseres av næringslivet i Sortland kommune.  

Produksjonen i bedriftene fører både til verdiskaping i den enkelte bedrift, men også til 

etterspørsel etter nye varer og tjenester fra sine underleverandører. Få bedrifter klarer seg uten 

å etterspørre andre produkter. Produksjonen i norsk fastlandsøkonomi består altså av 

verdiskaping (bruttoprodukt) og vareinnsats: 

 

(2)    Produksjon = bruttoprodukt + vareinnsats 

Vi har altså fire samfunnsøkonomiske begreper i kryssløpsmodellen: Produksjon, vareinnsats, 

import og bruttoprodukt. Vareinnsatsen representerer en ny impuls til økonomien, og gir 

opphav til mer verdiskaping – hos underleverandører:  

 (3)    Vareinnsats = ny økonomisk impuls 
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Nasjonalregnskapets kryssløpstabeller 1500 og 1600 

For å fastsette leveranser og underleveranser benytter vi SSBs kryssløpstabeller 1500 og 1600 fra 

nasjonalregnskapet. Kryssløpstabell 1600 viser hvilke produkter de ulike næringene etterspør i 

sin produksjonen (input). Kryssløpstabell 1500 viser hvilke næringer som produserer hvert av 

produktene i nasjonalregnskapet (output).  

Kryssløpskoeffisientene vi benytter er fra siste tilgjengelige nasjonalregnskapstall i 2012. Vi antar 

konstante kryssløpskoeffisienter i årene framover. Det betyr at én type næring etterspør samme 

sammensetning av produkter, samtidig som ett produkt produseres av de samme næringene 

over tid. I virkeligheten vil trolig inputsammensetningen i norske næringer endre seg framover, 

men det er vanskelig å vite på hvilken måte. Vi har derfor valgt å holde produktetterspørselen til 

næringene (fra tabell 1600) konstant.  

Flere runder med effekter – leverandører til leverandører 

Når vi har beregnet hvilke næringer som leverer til Kystvaktbasen på Sortland, finner vi ut hvilke 

produkter leverandørnæringen etterspør. Slik identifiserer vi hvilke næringer som leverer til 

leverandørnæringen. Deretter beregner vi hvilke produkter disse etterspør, og hvilke næringer 

som leverer til dem. Vi stopper etter fire runder i tillegg til den første med direkteleveranser.  
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