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220 ansatte 

Kontor i Vestby, Askim, Moss, Sarpsborg, 
Fredrikstad, Halden og Drøbak

Børsnotert

Solide

38 mrd i forvaltningskapital

Banken har ambisiøse vekstmål



ü Del av Norges største arbeidsmarked
ü Nært Oslo
ü Attraktivt for etablering
ü Moderne infrastruktur
ü Sterk tilflytningsvekst og attraktive 

bomiljøer
ü Sterke fagmiljøer
ü Solid rekrutteringsgrunnlag

En attraktiv region for arbeidstakere og bedrifter
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Optimismen tar seg kraftig opp
• Norge er i ferd med å se slutten på 

pandemien og starten på en markert vekst i 
norsk økonomi. 

• Det er vanskelig å tolke 
Forventningsbarometeret for 2. kvartal på 
annen måte. 

• For første gang siden nedstengningen er det 
nå flere optimister enn pessimister, og 
optimismen stiger i nesten alle grupper og 
for alle indikatorer. 

• Det er spesielt troen på landets økonomi 
neste år som viser sterk økning.

27.05.20215

Kilde: Finans Norge



Pandemikrisen – vi har lært mye
Myndigheter verden over kan være villige til å gripe kraftig inn i dagliglivet for å 
unngå en alvorlig helsekrise, selv om de økonomiske konsekvensene er dramatiske. 

Vi har også lært at myndighetene er villige til å iverksette kraftfulle støttetiltak

Erfaringen har også vist at når restriksjonene igjen lettes, blir den økonomiske 
rekylen sterk.

Det har blitt svært tydelig at Norge har gjort seg avhengig av arbeidsinnvandring

Videre vet vi at pandemien rammer økonomien skjevt. 
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Koronakrisen har vært ulik alle tidligere kriser

Dette har vært krisen som ga et historisk ras i markedene, og deretter det 
største rallyet i risikoaktiva siden før dotcom. 

Hver enkelt av oss har vært mer hjemmeværende og rekordmange har mistet 
jobbene. 

Privatøkonomien har imidlertid vært forbausende sterk. 

Det største fallet i BNP på 100 år, men konkursene har uteblitt, stort sett i alle 
vestlige land. 

Det er ikke logisk, men få ting ved krisen har vært det. 
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Hva skjer når økonomiene åpner opp?
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Aksjer, eiendomspriser og  
råvarepriser har allerede steget 
mye fra bunnpunktet

Tre store x-faktorer
- Konkursraten
- Rentesensitivitet
- Inflasjon



Mobilitet trender raskt oppover overalt 
- Tiden utenfor hjemmet er på vei opp

Mobilitet fortsatt rundt 10% -
30% under pari - som
illustrerer den betydelige sosiale 
og økonomiske oppsiden
de neste månedene

I Q1 var mobiliteten 25% under 
et normalt nivå

10



UK - Detaljhandel eksploderte i april, opp 9,2% m/m 
Salget steg 5,1% i mars, og salget er nå 14% over nivået 
før Covid!
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Lokale trender



Østfold har hatt svak utvikling av arbeidsplasser siste 20 år

Norge + 19%
Follo + 37,2 %  # 5. plass
Mosseregionen + 12,2% # 28. plass
Indre Østfold + 12,1 # 29. plass
Søndre Viken + 11,3% # 31. plass
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En pendlerregion
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En pendlerregion
Søndre Viken og Mosseregionen
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Halden som har størst andel som arbeider i egen kommune 
(71,1 prosent). 

I Sarpsborg jobber 16,4 prosent av de sysselsatte i 
Fredrikstad, mens 17,4 prosent av de sysselsatte i 
Fredrikstad jobber i Sarpsborg. 

I Hvaler pendler 30,7 prosent av de sysselsatte til 
Fredrikstad. 

55 prosent av Mossingene jobber i egen kommune, og de 
fleste andre pendler ut av regionen.

Aremark har større andel som pendler til Halden enn som 
arbeider i egen kommune. Rakkestad har størst andel som 
pendler ut av regionen.



Befolkningsvekst er en vekstdriver
- matematikken er enkel

Befolkningsvekst = fødes inn - dø fra + flytte inn – flytte ut + innvandrer inn – innvandrer ut

Relativt god kontroll på disse endringene

Befolkningsendringer er relativt trege prosesser

Innvandring er den store jokeren

Norge vokser, men veksten er svært ujevnt fordelt. 

Viken er forventet å vokse med over 18 prosent, mens 
Nordland krymper med 1,6 prosent. 

Byene og områdene rundt vil få sterk befolkningsvekst i årene framover

27.05.202116



Klar vekst i sentrale strøk
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Omtrent 60 prosent av alle kommunene er forventet å vokse, 
og 20 prosent har særlig høy vekst på over 15 prosent. 

140 kommuner er derimot forventet å få nedgang i folketallet

Alle kommunene i vår region er i kategorien «kraftig økning», «økning» - det er ingen i
«liten endring» eller «nedgang»



Folketallet i Mosseregionen øker raskere enn ellers i landet

• Det er faktisk et fødselsunderskudd i regionen det siste årene.

• Den høye befolkningsveksten skyldes et det er stor netto innflytting 
til regionen. Det er høy innflytting til Mosseregionen, selv om 
arbeidsplassveksten har vært svakere enn landsgjennomsnittet. 

• Mosseregionen er en sentral region med kort avstand til det store 
arbeidsmarkedet i Osloregionen. 

• Det viser at Mosseregionen er en attraktiv bostedsregion.
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Der folk vil bo vil det bli skapt arbeidsplasser
I figuren kan vi se de fire scenariene vi har for 
folketallsutviklingen i Mosseregionen fram til
2040. 

Scenariene viser hvilken befolkningsutvikling 
det vil bli med lav, nøytral og høy attraktivitet 
for bosetting og næringslivet. 

Scenariet historisk viser utviklingen hvis 
attraktiviteten til Mosseregionen blir uendret. 

Dersom Mosseregionen fortsetter å ha en høy
bostedsattraktivitet på nivå med attraktiviteten
i de siste ti årene, vil folketallet øke fra 62 517 i
2020 til nesten 69 000 i 2040. 
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Netto tilflytting i regionen

Vårt markedsområde er en attraktiv region for 
tilflytting, det bekreftes ytterligere i koronaåret

Fredrikstad med personlig rekord i netto tilflytting i 
2020 på 801, tredje best i landet (Kilde SSB)



Reisebudsjettet kan opprettholdes mens 
radius og fleksibiliteten økes.

• «La oss si man har et «reisebudsjett» i uken på 200 minutter 
til jobben, det vil si 40 minutter hver dag fem dager i uken. 
Hvis man er på jobben kun tre dager i uken, øker 
dagsbudsjettet til 67 minutter. Pendleravstanden vil da øke. 

Erling Røed Larsen, Nasjonalt senter 
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2 store spørsmål

• Hva skjer med kontormarkedet?

• Hvor vil nye arbeidsplasser skapes?
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Nedgang i antall konkurser i 2020 - ubegripelig
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Antall konkurser steg med 22,1 prosent i april, 
sammenlignet med samme måned i fjor. 
Bare i Oslo steg antall konkurser 
med nesten 75 prosent

Dette er første måned med økning etter at 
koronaen traff næringslivet

Med konkursøkning i april, og mange bedrifter 
som så skal betale to- og tredoble skatte- og 
avgiftsregninger samt feriepenger om ikke lenge, 
vil nok konkurstallene ganske sikkert øke videre
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E6 mellom Oslo og Svinesund er Norges 
viktigste transportkorridor mot utlandet

• Gjelder både gods og turisttrafikk

• Prognoser for 2050 viser betydelig vekst, men små endringer i 
transportmiddelfordelingen

• Stor interesse fra logistikkaktører
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- Digitalisering reduserer pendlingsbehovet og øker 
bostedsattraktiviteten i vår region

- Forventer at sentraliseringstrenden bremser

- Digitaliseringen skaper nye muligheter for desentralisering av 
(offentlige) arbeidsplasser

Desentralisert sentralisering



Renter

Fremtidige renter prises som 
Norges Banks sin prognose
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Råvarepriser på høye nivåer
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Renter
• Styringsrenten ble kuttet til null i mai, og er siden ikke blitt 

rørt av sentralbanken

• Normalt er Norges Bank varsomme med å øke renten, fordi 
de er redde for å dempe forbruket for mye
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Renter
Norges Bank har vært tydelige på at renta vil holdes i ro til de 
ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres.

Norges Bank ser nå for seg første renteheving i løpet av andre 
halvår 2021 og en gradvis videre oppgang i de kommende årene. 

Vi tror Norges Bank kommer med en førjulsgave i form av en 
renteheving.  
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Renta er lav fordi vi er i en unormal situasjon
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NOK 10 års fastrente  1,8 %, opp 130 bps mot mai som var all time low. 



Norske renter er høye sammenligner med 
andre land
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Høyere gjeldsbelastning fremover 
Indeks. 1. kv. 2005 = 100 

Boligprisene i mange andre land har også økt 
under pandemien. 

Dette gjelder både land som har hatt 
tilsvarende boligprisvekst som Norge de siste 
15 årene, som i Sverige og Canada, og i land 
hvor prisveksten over perioden har vært 
lavere, som i Danmark. 

Veksten den siste tiden skyldes trolig mange 
av de samme drivkreftene som i Norge. 

Mange land hadde imidlertid svært lave 
renter også lenge før pandemien, men
det økonomiske tilbakeslaget kan ha gitt 
boligkjøperne forventninger om at rentene 
blir værende lave enda lengre.
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Husholdningens gjeld/inntekt er all time high
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Felles glede av gjeld
• Husholdningenes gjeldsbelastning er høy og har økt 

mye gjennom mange år. 

• Betydelig press i boligmarkedet. Vedvarende høy 
boligprisvekst og økt kredittvekst kan føre til at 
finansielle ubalanser bygger seg videre opp.

• Prisene på næringseiendom falt i første halvår i fjor, 
men fallet ble hentet inn i tredje kvartal.  
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Aksjemarkedet
- Investering til P / B 2.5 har nesten aldri vært lønnsomt

Lavere rente kan muligens 
forsvare noe høyere prising 
men neppe i dette 
omfanget. 
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Aksjemarkedet
- tenderer til bobletendenser
1999, 2000 og dotcom-boblen som handler om spekulasjonen i 
internett-relaterte aksjer fra 1995 og utover. 

Den teknologitunge Nasdaq-indeksen i USA steg over 400 
prosent fra 1995 til toppen i mars 2000, men falt så tilbake hele 
78 prosent før den bunnet ut først i oktober 2002

27.05.202137



Vi må bidra til det grønne skiftet

• Overgangen til et lavutslippssamfunn vil kreve omstilling – både globalt og 
her hjemme.

• Verdens energiforbruk må omstilles kraftig. Fornybar energi må i 
betydelig grad overta for fossil energi, og utslagene blir aller størst for 
kull. Det vil også ha konsekvenser både for olje- og gassvirksomhet, og for 
produksjon og priser på fornybar energi.

• Norge har ambisiøse klimamål. Under Parisavtalen har Norge meldt inn til 
FN et forsterket klimamål om å redusere utslippene av klimagasser med 
minst 50 pst. og opp mot 55 pst. i 2030 sammenlignet med utslippsnivået 
i 1990.
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Det grønne skifte
- Vil endre bankers måte å tenke kredittrisiko på  
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I møte med banken vil du og din bedrift bli utfordret på bærekraft. 

Hvorfor: målet er å styrke bedriftens konkurransekraft. 

Langsiktig konkurransekraft i lys av vår tids store samfunnsutfordringer - og da særlig 
klimautfordringene - forutsetter at din bedrift har en bevisst tilnærming til klima og miljø

Bærekraftige prosjekter vil ha lavere kredittrisiko

Naturlig konsekvens; differensierte lånevilkår og betingelser



Valuta
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Valuta hovedtrekk
- Forventer at valutamarkedet fremover vil preges av tradisjonelle drivere

Fjoråret var ekstraordinært
Usikkerhet svekket små valutaer – usikkerheten var ekstraordinær

Mindre usikkerhet vil gagne NOK
Norges Bank er storkjøper av NOK for å finansiere budsjettunderskuddet
Norsk økonomi er mindre rammet enn andre industrialiserte land
Norges anseelse har økt 
Første land ut med å heve rentebanen 
Oljeprisen stiger på forventninger om normalisering 
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Underbygger 
kronestyrkelse



Valuta
- Økt attraktvitet for mindre valutaer generelt og NOK spesielt
Sterkeste krone på to år mot dollar

+ forventninger til renteoppgang
+ vaksineutviklingen
+ sterkere vekst enn ventet i den norske økonomien (BNP)
+ høyere prisvekst 
+ utsikter til høyere lønnsvekst
+ boligprisvekst
+ oljeprisvekst

- kronekursen, som så langt i år har vært sterkere enn 
sentralbankens prognose
- pengemarkedsrentene har vært høyere enn ventet, men 
falt mye den siste tiden
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Oppsummering
• Vår region har klart seg godt under pandemien
• Regionens attraktivitet har økt
• Renteøkning er nært forestående
• Kronestyrkelse mot EUR og SEK, trolig ikke mot USD
• Stor spenning til konkursratene fremover
• Effekten av stengte grenser vil opphøre
• Logistikkeiendom, bolig- og fritidseiendom tror vi relativt sett 

vil utvikle seg mere positivt enn i landet for øvrig! 
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Takk for oppmerksomheten!

REGIONENS ANBEFALTE  FINANSHUS
– fordi vi bryr oss


