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4. Befolkning, sysselsetting og utdanning
Folketallet i Norge fortsatte å øke i 2014, men ikke like raskt som i perioden fra 2008 til 2013. At befolknings
veksten ble litt lavere i fjor, skyldes først og fremst at innvandringen til Norge gikk ned fra nær 76 000 til
70 000. Aldringen i Norge fortsetter, og noen kommuner har en langt eldre befolkning enn andre. Leka, Ibestad
og Bø i Nordland har høyest omsorgsbyrde med rundt 50 eldre per 100 i yrkesaktiv alder. Lavest omsorgsbyrde
har Gjesdal og Oslo.
Andelen av alle sysselsatte i Norge som er innvandrere fra EU-land, har økt fra 2,5 prosent i 2001 til over 7
prosent i 2013. Økningen skyldes i hovedsak innvandrere fra østeuropeiske EU-land, og under 30 prosent av
disse har bodd i Norge i mer enn 5 år. I noen kommuner er andelen av de sysselsatte fra EU-land nær null, mens
i andre er den over 15 prosent. Utdanningsnivå og andelen av de bosatte med helsefaglig utdanning varierer
mellom kommunene, og det var om lag 1,7 sysselsatte med helsefaglig bakgrunn per person over 80 år i 2013.

4.1. Befolkningen

Økningen skyldes selvsagt at befolkningsveksten i
Norge har vært mye kraftigere enn ellers i Europa de
siste tiårene. Figur 4.3 viser prosentvis årlig vekst i folketallet for verden, Europa og Norge. Mens den norske
befolkningsveksten tidligere var ganske lik veksten i
andre europeiske land, har vi de siste tiårene hatt en
befolkningsvekst som har ligget mer på nivå med den
prosentvise befolkningsveksten i verden som helhet.
I noen av de siste årene har Norge faktisk vokst raskere
enn resten av verden – målt i prosent.

Målt i forhold til Europas befolkning er tendensen en
litt annen: Gjennom siste halvdel av 1900-tallet utgjorde den norske befolkningen ganske stabilt 0,6 prosent
av folketallet i Europa (inkludert Russland). Men denne
andelen har økt markert siden årtusenskiftet, se figur
4.2.

Befolkningsveksten i 2014 var på rundt 56 700. Det
er ikke like høyt som i toppårene 2011 og 2012, da
veksten var på mer enn 65 000 innbyggere. Det er også
lavere enn i 2013. Men fortsatt vokser befolkningen i
Norge raskt.

Figur 4.1. Norges andel av verdens befolkning, 1950-2014

Figur 4.2. Norges andel av Europas befolkning, 1950-2014

I Norge er vi blitt en million flere mennesker på
under 30 år, og 1. januar 2015 var folketallet på nær
5 166 000. Det er omtrent like mange som i Irland,
Costa Rica eller Slovakia (United Nations, 2013).
Iverden finnes det over hundre land som er mer folkerike enn Norge, og Norges andel av verdens befolkning
sank fra nær 1,3 promille i 1950 til 0,7 promille i 2010.
Men siden 2010 har nedgangen stoppet, som vist i figur
4.1.

Prosent
0,14

Prosent
0,8

0,12

0,7
0,6

0,10

0,5

0,08

0,4
0,06

0,3

0,04

0,2

0,02
0,00
1950

0,1

1958

1966

1974

1982

1990

1998

2006

Kilde: United Nations World Population Prospects og Statistisk sentralbyrå.

2014

0,0
1950

1958

1966

1974

1982

1990

1998

2006

2014

Kilde: United Nations World Population Prospects og Statistisk sentralbyrå.

61

Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn

Figur 4.3. Årlig befolkningsvekst i verden, Europa og Norge,
1950-2014

Vi får vekst i folketallet hvis det fødes flere enn det dør
(altså et positivt fødselsoverskudd) og hvis det innvandrer flere enn det utvandrer (altså positiv nettoinnvandring). Som figur 4.4 viser, har nettoinnvandringen
stått for over to tredeler av befolkningsveksten i Norge
siden 2007. I 2014 var andelen på 67 prosent, altså akkurat to tredeler.
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4.2. Nettoinnvandringen forklarer to
tredeler av veksten

Figur 4.5 viser utviklingen i de fire komponentene hver
for seg. Siden 2013 har det vært en nedgang i både antall innvandringer, antall utvandringer og antall døde.
Antall fødte har økt litt.
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Økningen i antall fødte fra 2013 til 2014 var ytterst liten – det ble født 89 flere i 2014, en økning på 0,15 prosent. Men det betyr ikke nødvendigvis at hver kvinne i
snitt fikk flere barn. Antall kvinner i fruktbar alder økte
nemlig også, med 0,8 prosent.
Figur 4.6. Samlet fruktbarhetstall i de nordiske landene,
2000-2014

Figur 4.4. Befolkningsvekst, nettoinnvandring og
fødselsoverskudd i Norge, 2000-2014
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Figur 4.5. Fødte, døde, innvandringer og utvandringer,
2000-2014

Figur 4.7. Antall fødte per kvartal, 2010-2014
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Dermed fortsatte nedgangen i samlet fruktbarhetstall
(SFT), som er det mest brukte demografiske målet på
antall barn per kvinne. SFT i Norge sank fra 1,98 i 2009
til 1,78 i 2013, og i fjor fortsatte nedgangen til 1,76
barn per kvinne. Hvorfor fruktbarheten i Norge har
falt så betydelig siden 2009, er det ikke funnet noen
god forklaring på. Men trenden med økning fram til
omkring 2009 og deretter nedgang ser ut til å gjelde
for alle de nordiske landene, som figur 4.6 viser (for
2014 er det foreløpig bare publisert tall fra Danmark og
Norge).
Figur 4.7 viser hvordan antall fødte har utviklet seg
gjennom årets fire kvartaler, og her sammenligner vi
tall for 2014 med tall for de fire foregående årene. Flest
barn blir født i andre og tredje kvartal, det vil si fra april
til september. Sammenlignet med 2013 ble det født litt
flere barn i andre kvartal i 2014 og litt færre i tredje
kvartal. En mulig forklaring på dette er at noen foreldre
Figur 4.8. Antall døde per kvartal, 2010-2014
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Figur 4.9. Forventet levealder ved fødselen for menn og kvinner,
1980-2014
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4.4. Rekordlav dødelighet

Antall døde i Norge var spesielt lavt i 2014. Det døde
40 394 personer, 888 færre enn året før. Vi må tilbake
til 1977 for å finne et år med færre døde, og den gangen
var vi en million færre mennesker i Norge.
Dersom vi måler antall døde i prosent av folkemengden, har vi aldri hatt lavere dødstall. At det dør så
få, henger sammen med en rekke faktorer. Gjennom
flere hundre år har det vært en generell tendens til
stadig l avere dødelighet i befolkningen. I Norge er det
dessuten de små kullene fra mellomkrigstiden som
nå har nådd de eldste aldersgruppene. Endringer i
dødelighetsmønstrene fra år til år kan dessuten henge
sammen med for eksempel graden av sesonginfluensa.
Fra de kvartalsvise tallene (figur 4.8) ser vi at det særlig var i første kvartal i fjor at det døde uvanlig få. I
denne perioden var det ingen kraftig vinterinfluensa
(Folkehelseinstituttet 2014).
Levealderen, som er et annet mål på dødelighetsforholdene i et land, har heller aldri vært høyere i Norge enn
den var i fjor: Forventet levealder for nyfødte gutter
er nå på 80 år, mens den er på 84 år for nyfødte jenter
– en økning på 0,3 år for menn og 0,5 år for kvinner.
Økningen for kvinner er spesielt sterk, de fikk altså i
gjennomsnitt et ekstra halvår i levealder bare i løpet av
fjoråret. Dette kan sees som en ekstra sterk oppgang i
linja for kvinners levealder i figur 4.9. Det vil bli interessant å se om denne oppgangen kan være en indikasjon
på at konvergensen mellom menn og kvinners levealder, som vi har sett de siste tiårene, ikke nødvendigvis
vil fortsette.
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4.5. Rekordstor nedgang i
innvandringen

Innvandringen til Norge har gått ned hvert år siden
2011. I fjor var nedgangen på over 5700, det er den
kraftigste nedgangen i antall i løpet av et år siden man
begynte å registrere innvandringen til Norge systematisk i 1950-årene.
Figurene 4.10, 4.11 og 4.12 viser innvandringer etter
statsborgerskap, og den første tar for seg gruppene av
innvandrere som har vært størst de siste årene: Polske,
svenske, litauiske og tyske statsborgere. Alle disse
store gruppene har hatt en nedgang i innvandringen til
Norge de siste årene, og nedgangen fortsatte også i fjor.
I tillegg kommer norske statsborgeres innvandring, som
har ligget nokså stabilt på rundt 8000-9000 i året.
Blant statsborgere fra land utenfor Europa er det særlig
somaliere, filippinere og eritreere som har hatt stor
innvandring til Norge de siste årene. Figur 4.11 viser
hvordan innvandringen fra disse tre gruppene har
utviklet seg over tid, og det har blitt færre innvand
ringer av både somaliske og filippinske statsborgere,
mens det innvandret flere eritreiske statsborgere enn
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Figur 4.10. Innvandring av polske, svenske, litauiske og tyske
statsborgere, 2000-2014

Figur 4.12. Innvandring av rumenske, spanske, bulgarske,
italienske, portugisiske og greske statsborgere, 2000-2014
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Figur 4.11. Innvandring av somaliske, eritreiske, filippinske,
indiske, syriske og irakiske statsborgere, 2000-2014

Figur 4.13. Antall innvandringer per kvartal, 2010-2014
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noen gang før. Syriske statsborgere har hatt en klar og
kraftig økning. Innvandringen av indiske statsborgere
har også økt, og i fjor gikk både syriske og indiske stats
borgere forbi de somaliske når det gjelder innvandring
til Norge.
Mange nasjonaliteter som tidligere hadde høy inn
vandring til Norge, utgjør nå bare en liten del av
innvandringsstrømmen. Det gjelder for eksempel
irakiske statsborgere, som vist i figur 4.11. Det har
også vært en nedgang blant afghanske og thailandske
statsborgere.
Innvandringen fra sørlige deler av EU har økt kraftig,
ikke minst etter at mange av disse landene opplevde
gjeldskrise og stor arbeidsledighet, og etter at Romania
og Bulgaria ble EU-medlemmer. Men økningen har gått
fra et lavt til et ikke fullt så lavt nivå, som vist i figur
4.12. Innvandringen av spanjoler ligger nå på rundt
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1500 i året, som bare utgjør om lag 15 prosent av den
årlige innvandringen av polakker.
Som figur 4.12 viser, gikk innvandringen i de aller fleste
av disse gruppene ned fra 2013 til 2014. Tendensen
til en stadig økende innvandring fra disse landene ser
altså ut til å være brutt, med ett unntak: Innvandringen
av italienere fortsatte å øke i fjor.
De kvartalsvise tallene for innvandring til Norge viser
at nedgangen fra 2013 til 2014 begynte allerede i andre
kvartal (figur 4.13). At det makroøkonomiske bildet i
Norge så betydelig mørkere ut mot slutten av året, ser
ikke ut til å ha slått ut i ekstra lav innvandring i fjerde
kvartal.

4.6. Usikker utvandring

Utvandringen er fortsatt lavere enn innvandringen
for alle de store nasjonalitetsgruppene. Det kom altså
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Figur 4.14. Antall utvandringer per kvartal, 2010-2014
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Figur 4.15. Befolkningsvekst i de mest sentrale kommunene og i
de seks storbyene, som andel av befolkningsveksten i hele
landet.1994-2014
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flere polakker, svensker, litauere og tyskere enn det
dro. Sannsynligheten for å utvandre er vanligvis lav
for personer fra som ikke er fra EU, Nord-Amerika,
Australia eller New Zealand (Pettersen, 2013). Det
viser også utvandringstallene for 2014: Blant eritreere,
somaliere og syrere var det lite utvandring, og dermed
relativt høy nettoinnvandring. Men blant indiske og
filippinske statsborgere var det derimot forholdsvis høy
utvandring, og dermed lavere nettoinnvandring.
De kvartalsvise tallene viser at det var færre utvandringer i 2014 enn i 2013 i de tre første kvartalene, men
i fjerde kvartal 2014 var utvandringen uvanlig høy
(figur 4.14). En mulig årsak til dette er de vanskeligere
økonomiske forholdene i Norge. Men en nærmere
undersøkelse av tallene tyder på at folkeregisteret har
fått utregistrert ekstra mange personer ved slutten av
året, personer som antakelig har utvandret for lenge
siden, men som ikke har meldt fra til folkeregisteret. I
fjerde kvartal ble en uvanlig stor andel av utvandringene registrert etter vedtak i folkeregisteret og ikke på
grunnlag av en melding fra den som utvandret.
At utvandringen alt i alt gikk ned fra 2013 til 2014, er
ikke så lett å forklare. Dårligere tider i Norge skulle tilsi
at utvandringen ville gått opp. Det samme skulle ifølge
teorien skje når det bor mange innvandrere i landet,
siden disse har større sannsynlighetet for å utvandre
enn andre (Pettersen, 2013). Aldri før har det bodd så
mange innvandrere i Norge som i 2014. Det er mulig
at det i 2014 også var mange som flyttet fra Norge uten
å melde fra til folkeregisteret, og at dette vil vise seg i
framtidens utvandringsstatistikk etter hvert som folkeregisteret får dem vedtatt utregistrert i etterkant.

4.7. Stadig flere innvandrere bor i Norge
Nettoinnvandringen, altså antall innvandringer
minus antall utvandringer, ble på 38 155 i fjor. Det er
en nedgang på knappe 2000 fra året før, og fortsatt
relativt høyt i historisk sammenheng. Med relativt høy

nettoinnvandring og få dødsfall blant innvandrere (de
fleste er relativt unge), er det all grunn til å forvente at
antallet innvandrere som bor i Norge fortsatte å stige i
2014. Foreløpig er det ikke publisert tall for antall innvandrere bosatt i Norge, men antall personer med utenlandsk statsborgerskap økte med nær 30 000 fra 2013
til 2014. Nå er det over en halv million utenlandske
statsborgere som bor i Norge. Andelen med utenlandsk
statsborgerskap varierer kraftig mellom ulike deler av
landet, og den høyeste andelen finner vi i Oslo.

4.8. Flere bor sentralt

Befolkningsveksten i 2014 kom først og fremst i sentrale strøk. Hele 86 prosent av veksten kom i de 149
kommunene som SSB regner som mest sentrale. Dette
omfatter de seks storbyene Oslo, Bergen, Trondheim,
Stavanger, Kristiansand og Tromsø, og kommuner som
ligger i pendleravstand til disse storbyene.1
Figur 4.15 viser hvor stor andel av befolkningsveksten
hvert år som har kommet til de mest sentrale kommunene. I noen år, særlig før 2007, fikk disse kommunene
mer enn 100 prosent av befolkningsveksten i Norge.
Det betyr at folketallet i de sentrale kommunene vokste
mer enn folketallet i hele landet – altså at det var nedgang i folketallet i øvrige kommuner. Siden 2007 ser
det ut til at sentraliseringen i Norge har vært mindre
sterk, men at det har vært en svak økning de siste par
årene.
Den nederste linjen i figur 4.15 viser hvor stor andel av
befolkningsveksten som kom i selve de seks storbyene.
Også her har andelen variert over tid, men de siste par
årene har det vært en økning. I 2014 kom over 40 prosent av befolkningsveksten i Norge til disse seks storbyene. Så høy har ikke denne andelen vært siden 2008.
1

En grundigere forklaring på SSBs sentralitetsstandard finnes i
s tabas.ssb.no, under [00]Generelt.
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Tabell 4.1. De ti kommunene med høyest økning og størst nedgang i folketallet, målt i antall
Høyest vekst i antall
Kommune

Fylke

Oslo
Bergen
Trondheim
Bærum
Sandnes
Kristiansand
Stavanger
Asker
Tromsø
Ullensaker

Oslo
Hordaland
Sør-Trøndelag
Akershus
Rogaland
Vest-Agder
Rogaland
Akershus
Troms
Akershus

Vekst
i antall
13 213
3 163
2 925
2 097
1 724
1 463
1 348
1 233
1 091
872

Vekst
i prosent
2,1
1,2
1,6
1,8
2,4
1,7
1,0
2,1
1,5
2,7

Kommune
Grue
Lødingen
Stor-Elvdal
Steigen
Lyngen
Årdal
Bremanger
Namsos
Hadsel
Odda

Størst nedgang i antall
Nedgang
Fylke
i antall
Hedmark
-95
Nordland
-88
Hedmark
-80
Nordland
-72
Troms
-70
Sogn og Fjordane
-67
Sogn og Fjordane
-60
Nord-Trøndelag
-57
Nordland
-55
Hordaland
-54

Nedgang
i prosent
-1,9
-3,9
-3,0
-2,8
-2,3
-1,2
-1,5
-0,4
-0,7
-0,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.2. De ti kommunene med høyest økning og størst nedgang i folketallet, målt i prosent
Høyest vekst i prosent
Kommune

Fylke

Skaun
Leka
Vevelstad
Hobøl
Ås

Sør- Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Østfold
Akershus

Finnøy
Lyngdal
Fitjar
Ullensaker
Aukra

Rogaland
Vest-Agder
Hordaland
Akershus
Møre og Romsdal

Vekst
i antall
276
18
15
156
534

Vekst
i prosent
3,7
3,2
3,0
3,0
3,0

89
233
84
872
89

2,9
2,9
2,8
2,7
2,6

Raarvihke Røyrvik
Lødingen
Røst
Loppa
Berlevåg

Størst nedgang i prosent
Nedgang
Fylke
i antall
Nord-Trøndelag
-23
Nordland
-88
Nordland
-21
Finnmark
-38
Finnmark
-37

Moskenes
Namsskogan
Stor-Elvdal
Steigen
Rødøy

Nordland
Nord-Trøndelag
Hedmark
Nordland
Nordland

Kommune

-38
-30
-80
-72
-36

Nedgang
i prosent
-4,6
-3,9
-3,7
-3,7
-3,5
-3,4
-3,3
-3,0
-2,8
-2,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Trondheim og særlig Oslo hadde en kraftigere økning i
folketallet i 2014 enn i 2013. Som tabell 4.1 viser, vokste Oslos folketall med over 13 000, over fire ganger så
mye som i kommunen med nest høyest vekst, Bergen.
Også Bærum og Sandnes vokser raskt, Sandnes vokser
nå raskere enn Stavanger både målt i antall innbyggere
og i prosent. I prosent er veksten mer enn dobbelt så
høy i Sandnes.
Blant de ti kommunene med størst nedgang i folke
tallet, målt i antall, ligger de fire med størst nedgang i
enten Nordland eller Hedmark.
Dersom vi ser på prosentvis endring i folketallet, slik vi
gjør i tabell 4.2, blir bildet et litt annet. Når vi måler på
denne måten, får ofte småkommuner store utslag. I fjor
fikk Skaun utenfor Trondheim den største prosentvise
veksten, og også Hobøl, Ås og Ullensaker utenfor Oslo
fikk høy prosentvis vekst. Størst prosentvis nedgang
fikk Røyrvik i Nord-Trøndelag.

4.9. Aldringen fortsetter

Befolkningen i Norge eldes. Dette er en tung trend som
fortsatte også i 2014, men aldringen i Norge er svakere
enn i mange andre europeiske land. Det kan illustreres
ved å sammenligne med medianalder, som vi har gjort
med tall fra Eurostat (2014) i figur 4.16. Medianalder
er den midterste alderen i en befolkning, det vil si at det
da er like mange personer som er eldre som yngre.
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Figur 4.16. Medianalder i utvalgte europeiske land, 1960-2013
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Kilde: Eurostat.

I 1960-årene hadde Norge en av Europas eldste befolkninger målt i medianalder. Siden da har de fleste europeiske land hatt en raskere aldring enn Norge. I dag har
Tyskland og Italia noen av Europas eldste befolkninger,
med en medianalder på nærmere 45 år. Halve den tyske
og italienske befolkningen er altså eldre enn 45 år, og
halve befolkningen er yngre. Disse to landene har også
lave barnetall per kvinne. Irland og Island har fortsatt
en klart yngre befolkning enn Norge. Disse to landene
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Figur 4.17. Antall personer som er 70-79 år, 80-89 år og 90 år
eller eldre, 1990-2015
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Figur 4.18. Medianalder i norske fylker. 2015
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har i mange år vært i Europa-toppen når det gjelder
fruktbarhet.
Aldringen av en befolkning bestemmes i hovedsak av
hvor mange som fødes, hvor mange som inn- og utvandrer og hvor høy levealderen er. Jo flere nyfødte, jo flere
(unge) innvandrere, jo færre (unge) utvandrere og jo
lavere levealder, jo yngre blir befolkningen. Tilsvarende
vil få fødte, få innvandrere, mange utvandrere og en
høy levealder gi en gammel befolkning.
Som vist i figur 4.17 har antallet som er 90 år og eldre
stadig økt. Men antall personer som er 80-89 år, har
faktisk sunket siden 2007. Dette henger både sammen
med at en del av dem som er mellom 80 og 89 år dør,
og at en del av dem etter hvert kommer i 90-årene.
Samtidig kommer det færre nye til: Nå er det de små
mellomkrigskullene som har kommet i 80-årsalderen.
Antall 70-79-åringer har derimot økt klart de siste
årene. Det ble født flere barn i årene under andre
verdenskrig enn i årene før krigen, og siden 2010 er
det krigskullene som har passert 70 år. Vi kan forvente
en kraftig økning i antall eldre etter hvert som de store
etterkrigskullene fra neste år av begynner å bli 70.
Om ti års tid begynner også disse store kullene å nå
80-årsalderen.

4.10. Regional aldring – likheter og
forskjeller

Aldringen i Norge er ulikt geografisk fordelt. Noen deler
av landet har en langt eldre befolkning enn andre. Det
er imidlertid svært mange ulike mål som kan beskrive
aldringen av en befolkning, og som vil gi litt ulike perspektiver. Her har vi valgt å sammenlikne fylker etter
medianalder, andelen 80 år og eldre, andelen 90 år og
eldre, og omsorgsbyrden for eldre i både fylker og kommuner. Vi tar da også hensyn til inn- og utflytting fra
fylker og/eller kommuner.

Figur 4.19. Andel av befolkningen som er 80-89 år og 90 år eller
eldre, etter fylke. 2015
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Medianalder er, som nevnt, den alderen i en befolkning
der det er like mange personer som er eldre som yngre.
På nasjonalt nivå er medianalder 1. januar 2015 39,1 år
(rød linje i figur 4.18). Den er lavest i Oslo (35,0 år) og
høyest i Hedmark (44,0 år). Det er altså et sprik på hele
9 år i medianalder mellom norske fylker. Kun fem fylker
har en lavere medianalder enn den nasjonale: Oslo,
Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag. De
øvrige 14 fylkene har en høyere medianalder enn Norge
samlet, og dette er beskrevet i figur 4.18.
Andelen av en befolkning som er 80 år eller eldre, kan
gi en indikasjon på behovet for pleie- og omsorgstjenester, men dette behovet avhenger av helsen til den eldre
befolkningen. På nasjonalt nivå utgjør befolkningen
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Figur 4.21 Omsorgsbyrden for eldre i norske fylker. 2015

Figur 4.20. Omsorgsbyrden for eldre i norske fylker. 2015
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

80 år eller eldre 4,3 prosent 1. januar 2015 (rød linje
i figur 4.19). Oslo har den laveste andelen 80 år eller
eldre (3,3 prosent), mens Hedmark har den høyeste
andelen (5,7 prosent), se figur 4.19. For Oslos del er
dette sterkt drevet av en relativt høy innvandring som
har bidratt til å senke andelen, mens Hedmark har få
innvandrere. Andelen som er 90 år eller eldre er i sterkere grad drevet av forventet levealder og dødelighet
blant de aller eldste. På nasjonalt nivå er 0,8 prosent
av befolkningen 90 år eller eldre. Finnmark har den
laveste levealderen blant norske fylker, og dermed også
den laveste andelen 90 år og eldre (0,6 prosent). I motsetning til dette har Sogn og Fjordane en høy levealder
blant både menn og kvinner, og dermed en dobbel
andel 90 år og eldre (1,2 prosent). Behovet for pleie- og
omsorg øker markant med økende alder, og andelen 90
år og eldre i en befolkning har en sterk innvirkning på
behovet for slike tjenester og dermed utgifter knyttet til
dette.
Omsorgsbyrden for eldre kalles av og til forsørgelsesbyrden for eldre, og sier noe om antallet personer
som kan yte og finansiere velferdstjenester til eldre

12,9 - 22,8
22,9 - 26,7
26,8 - 30,0
30,1 - 34,6
34,7 - 51,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Kartdata: Kartverket.

som sannsynligvis står utenfor arbeidslivet. Svært få
er yrkesaktive etter 67 års alder i Norge, og omsorgsbyrden er derfor her definert som antallet personer 67
år og eldre dividert med antallet personer 20-66 år.
På nasjonalt nivå er det per 1. januar 2015 23 eldre
personer per 100 personer i yrkesaktiv alder. På dette
nivået ligger også Troms og Finnmark, se figur 4.20.
Oslo har den klart laveste omsorgsbyrden med kun 16
eldre per 100 personer i yrkesaktiv alder (rød linje i figur 4.20). I motsetning til dette har Hedmark den klart
største omsorgsbyrden for eldre med 30 eldre per 100
personer i yrkesaktiv alder, tett fulgt av Oppland med
29. Omsorgsbyrden for eldre er lavere enn for Norge
totalt i Akershus, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland
og Sør-Trøndelag. Ser vi på kommunene, varierer
omsorgsbyrden for eldre fra 13 eldre til 52 eldre per
100 yrkesaktive personer. En detaljert oversikt er vist i

Tabell 4.3. Oversikt over de ti kommunene med henholdsvist lavest og høyest omsorgsbyrde for eldre per 1. januar 2015
Lavest omsorgsbyrde for eldre
Rangering

Kommune

Fylke

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gjesdal
Oslo
Bykle
Tromsø
Sandnes
Sola
Rennesøy
Fjell
Førde
Klepp

Rogaland
Oslo
Telemark
Troms
Rogaland
Rogaland
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Rogaland

Kilde: Statistisk sentralbyrå.
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Høyest omsorgsbyrde for eldre
Omsorgsbyrde
12,9
15,5
15,6
15,6
15,9
16,1
16,2
16,2
16,9
16,9

Kommune

Fylke

Leka
Ibestad
Bø
Namsskogan
Rendalen
Osen
Engerdal
Tranøy
Loppa
Tjeldsund

Nord-Trøndelag
Troms
Nordland
Nord-Trøndelag
Hedmark
Sør-Trøndelag
Hedmark
Troms
Finnmark
Nordland

Omsorgsbyrde
51,6
47,7
47,6
44,1
43,7
43,3
43,1
43,1
42,9
42,7
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Boks 4.1. Slik traff befolkningsframskrivingene
I juni 2014 publiserte Statistisk sentralbyrå nye befolkningsframskrivinger. I hovedalternativet (MMMM) ble det framskrevet et folketall 1. januar 2015 på 5 167 474 innbyggere.
Nå vet vi at folketallet 1. januar ble på 5 165 802 personer.
Befolkningsframskrivingene anslo altså et høyere folketall
enn det faktisk ble, og en høyere befolkningsvekst i 2014
enn det faktisk ble.
Avviket var på 16 72 innbyggere. Det tilsvarer 0,03 prosent
av folkemengden og 2,9 prosent av befolkningsveksten.
Dette er litt lavere enn gjennomsnittlig avvik etter ett år,
dersom vi sammenligner med de sju andre framskrivingene
som er publisert siden årtusenskiftet (gjennomsnittlig avvik
er på 2800).
Alt i alt ble det framskrevet for høy utskifting av befolk
ningen: Det kom færre nye (fødte og innvandrere) og forsvant færre (døde og utvandrede) enn framskrevet. Dette er
illustrert i figuren

ikke andelen vært siden 2008, og dette ble ikke forutsett i
befolkningsframskrivingene.
Størst prosentvis avvik var det i Røyrvik og Berlevåg. Der
viste framskrivingene henholdsvis 5,3 og 5,2 prosent for
høyt folketall (25 og 53 innbyggere). For små kommuner
er det alltid en høyere risiko for store avvik i prosent. For to
tredeler av Norges kommuner var imidlertid avviket mellom
framskrevet og faktisk folkemengde 1. januar 2015 på under 1 prosent. I 262 kommuner var det framskrevne folketallet for høyt, mens det var for lavt i 164. To kommuner hadde
null avvik mellom framskrevet og faktisk folketall, og dette
var Hurum i Buskerud og Hornindal i Sogn og Fjordane.
Framskrevet og faktisk antall fødte, døde, nettoinnvandring
og befolkningsvekst, 2014
Framskrevet

Faktisk

Antall fødte

Det største avviket var for nettoinnvandringen, som ble
2200 lavere enn framskrevet. Tallene som er publisert så
langt gjør det vanskelig å fastslå avviket på innvandring og
utvandring, men det kan se ut til at det var relativt store
avvik for begge disse strømmene: Den faktiske innvandringen ble anslagsvis 5000 lavere enn framskrevet mens utvandringen ble drøye 3000 lavere enn framskrivingene tilsa.

Antall døde

Nettoinnvandring

Kommunetallene viser at avvikene var størst for Oslo og
Trondheim, målt i antall innbyggere. I Oslo ble folketallet 1375 høyere enn framskrevet, i Trondheim ble det
1149 høyere. Det tilsvarer 0,2 prosent av Oslos folketall
og 0,6 prosent av Trondheims. For flertallet av de andre
storbyene ble også folketallet høyere enn framskrevet.
Som nevnt kom over 40 prosent av den norske befolkningsveksten i 2014 i de seks storbyene Oslo, Bergen,
Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø. Så høy har

kartet i figur 4.21, og de ti kommunene med den laveste
og høyeste omsorgsbyrden for eldre er vist i tabell 4.3.
Hele fem kommuner fra Rogaland er representert på
listen over kommunene med lavest eldreomsorgsbyrde,
mens de tre nordligste fylkene preger listen med høyest
eldreomsorgsbyrde.
Oppsummert kommer de ulike målene for aldring i stor
grad til samme konklusjon når det gjelder å beskrive
hvilke fylker som er ‘unge’ og ‘gamle’. Oslo er det yngste
fylket i Norge per 1. januar 2015, mens Hedmark er det
eldste. Andelen 90 år eller eldre er imidlertid et unntak,
fordi dette målet i så sterk grad er drevet av utviklingen
i levealder. Målt ved dette målet er Finnmark det yngste
fylket, mens Sogn og Fjordane er det eldste fylket.

4.11. Sysselsetting og EU-innvandrere

Arbeidsstyrken er definert som summen av de sysselsatte og de arbeidsledige. Ifølge Statistisk sentralbyrås
Arbeidskraftundersøkelse (AKU) var den samlede
arbeidsstyrken blant landets bosatte i 2014 kommet
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

opp i 2 734 000 personer regnet som årsgjennomsnitt.
Veksten på 30 000 personer fra 2013 var om lag som
året før. Sammenlignet med år 2000 hadde arbeidsstyrken i 2014 vokst med 384 000 personer. Mesteparten
av denne økningen kan forklares med økt innvandring.
Arbeids- og velferdsetaten (NAV) registrerer arbeidsledige og personer på tiltak. Antall registrert helt ledige
var snaut 70 000 i 4. kvartal 2013, noe som innebærer
en ledighetsrate på under 3 prosent. For innvandrere
fra EU-land bosatt i Norge, var den registrerte ledighetsraten drøyt 5 prosent. Den høyere registrerte
Tabell 4.4. Arbeidsstyrken etter kjønn. 1 000 personer1
I alt
Menn
Kvinner

2000
2 350
1 258
1 092

2005
2 400
1 272
1 127

2010
2 602
1 378
1 224

2012
2 677
1 419
1 259

2013
2 704
1 431
1 274

2014
2 734
1 446
1 287

Om lag 7 000 av økningen fra 2000 til 2012 kan tilskrives omlegging av AKU
i 2006.
Kilde:Statistisk sentralbyrå, Arbeidskraftundersøkelsen.
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Figur 4.22. Antall sysselsatte personer 15-74 år (i tusen) bosatt i
landet, i alt og fordelt på innvandrere fra EU
120

3 000

Figur 4.23. Prosent av de sysselsatte 15-74 år, etter
bostedskommune, som er innvandrere fra østeuropeiske
EU-land med 5 år eller mindre botid i Norge. 4. kvartal 2013
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, registerbasert sysselsettingsstatistikk.

Tabell 4.5. Arbeidsledighetsrater etter innvandrerbakgrunn1 og
kjønn. Prosent

I alt
Menn
Kvinner

I alt
2,6
2,8
2,3

Innvandrere
fra EU i alt
5,3
5,4
5,0

Herav
Fra EU-land
Vest-Europa
2,9
3,2
2,5

Fra EU-land
Øst-Europa
7,1
6,8
7,6

Klassifiseringen bygger på dagens medlemsland i EU.
Kilde: Statistisk sentralbyrå/NAV, registrerte helt ledige i prosent av arbeidsstyrken 4. kvartal 2013.

2

ledigheten for innvandrere fra EU-land, skyldes særlig
en høyere ledighetsrate, på om lag 7 prosent, for innvandrere fra østeuropeiske EU-land.
Med relativt lav og stabil ledighet de siste årene,
gjenspeiles økningen i arbeidsstyrken i en økning i
antall sysselsatte. Figur 4.22 viser at antall sysselsatte
personer, som var bosatt i landet, har økt fra under 2,3
millioner i 2001 til over 2,6 millioner i 2013.
Den økte innvandringen har gitt et klart bidrag til
veksten i sysselsettingen i løpet av de siste årene. Antall
sysselsatte økte med 30 000 personer fra 2012 til 2013.
Til sammenlikning var økningen i antall sysselsatte
innvandrere fra EU-land fra 2012 til 2013 14 500 personer, hvorav 11 500 var innvandrere fra østeuropeiske
EU-land..
Veksten i antall sysselsatte har vært særlig stor etter
EU-utvidelsen i 2004. Antall sysselsatte personer fra
østeuropeiske land viser også den klareste økningen,
og antall sysselsatte fra østeuropeiske EU-land passerte
i 2011 antall sysselsatte fra vesteuropeiske EU-land.
Andelen av alle sysselsatte i Norge som er innvandrere
fra EU-land har økt fra 2,5 prosent i 2001 til over 7
prosent i 2013, og økningen skyldes i hovedsak innvandrere fra østeuropeiske EU-land.
70

Prosent
0,0 - 1,4
1,5 - 2,0
2,1 - 2,8
2,9 - 3,0
4,2 - 17,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Kartdata: Kartverket.

Mens 60 prosent av de sysselsatte innvandrerne fra
vesteuropeiske EU-land i 2013 hadde vært bosatt i
landet i mer enn 5 år, gjaldt dette under 30 prosent av
de sysselsatte innvandrerne fra østeuropeiske EU-land.
I tillegg til sysselsettingen blant bosatte innvandrere er
det også mange sysselsatte lønnstakere på korttidsopphold (som ikke er bosatte) - i 4. kvartal 2013 var det
registrert 90 000 slike, som var en økning på 9 prosent
fra året før. Sammenlignet med 4. kvartal 2004 var
tallet på sysselsatte ikke-bosatte lønnstakere i 4. kvartal
2013 nesten 60 000 høyere. Økningen fra 2012 til 2013
var likevel lavere enn fra 2011 til 2012.
Vi vet foreløpig lite om hvordan svekkelser i arbeidsmarkedet vil innvirke på arbeidsinnvandringen og
arbeidsinnvandrernes tilbøyelighet til å forlate landet.
Hvis en svekkelse gjør at arbeidsinnvandringen faller
og flere arbeidsinnvandrere utvandrer, kan de utgjøre
en buffer som kan motvirke at dårligere tider fører
til økt arbeidsledighet. På den annen side er det også
mulig at slike innvandrere har høyere tilbøyelighet til
å forlate Norge dersom kronen svekkes. I løpet av de
siste to årene har kronen svekket seg med om lag 20
prosent mot euro, noe som innebærer en reduksjon i
EU-innvandreres reallønn målt i hjemlandets valuta.
Fallende lønn i euro vil kunne bidra til at noen innvandrere forlater jobbene sine og drar hjem. Arbeidsgivere
som er avhengig av slike arbeidsinnvandrere kan dermed være sårbare for svekkelser av kronen.
I figur 4.23 ser vi at andelen av de sysselsatte som
kommer fra østeuropeiske EU-land og som har bodd i
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Figur 4.24. Prosent av de sysselsatte 15-74 år med helsefaglig
utdanning, etter bostedskommune, som er innvandrere fra
EU-land. 4. kvartal 2013

Figur 4.25. Antall sysselsatte 15-74 år med helsefaglig
utdanning (2013) per person 80 år eller eldre (1/1-2014), etter
bostedskommune
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Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Kartdata: Kartverket.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Kartdata: Kartverket.

landet i 5 år eller mindre, varierer mellom kommunene.
Arbeidsmarkedet i noen kommuner vil oppleve redusert
tilgang på arbeidskraft dersom disse personene forlater landet. Situasjonen i skjermet og arbeidsintensive
sektorer, som helse og omsorg, vil på lang sikt kunne
bli særlig utfordrende hvis det blir mindre attraktivt å
arbeidsinnvandre til Norge.

4.12. Sysselsatte med helsefaglig
utdanning

I 4. kvartal 2013 var det drøyt 370 000 sysselsatte
bosatt i Norge med helsefaglige utdanningsbakgrunn ,
og de utgjorde om lag 14 prosent av alle sysselsatte som
var bosatt. Det er særlig i hovedstadsområdet at sysselsatte med helsefaglig utdanning utgjør en liten del
av alle sysselsatte. Dette kan henge sammen med både
næringsstrukturen og alderssammensetningen blant de
bosatte.
Av de 370 000 sysselsatte med helsefaglig utdanning
utgjorde innvandrere fra EU-land drøyt 15 000, eller 4
prosent. Innvandrere fra EU utgjør derfor ingen betydelig andel av den helsefaglige sysselsettingen i Norge
så langt. Hvis vi ser på hvor disse sysselsatte er bosatt,
er det likevel forskjeller mellom kommunene. Blant
alle sysselsatte med helsefaglig utdanning som bor i
kommunen, utgjør EU-innvandrere mer enn 6 prosent
i over 10 prosent av norske kommuner. Det er særlig i
Finnmark, men også i en del kommuner ellers i landet,
samt i og rundt Oslo, at bosatte personer fra EU-land
utgjør en høy andel av de sysselsatte med helsefaglig
utdanning.

Den økende andelen av befolkningen over 80 år vil øke
behovet for sysselsetting i helse- og omsorgssektoren,
og beregninger tyder på antallet som tar helsefaglig utdanning er for lavt til å møte framtidens behov
(Roksvaag og Texmon 2012, Cappelen mfl. 2013,
Gjefsen mfl. 2014).
Økt behov for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren
kan møtes gjennom arbeidsinnvandring, men personer
allerede bosatt i Norge med helsefaglig utdanning – og
som ikke arbeider innenfor sektoren - utgjør også en
mulig arbeidskraftreserve. I Norge var det i 2013 drøyt
370 000 personer med helsefaglig utdanning som var
sysselsatt, mens antall personer med slik utdanning
utgjorde 460 000. Det er altså en stor andel av personer med helsefaglig utdanning som ikke er i jobb, og i
tillegg jobber ikke alle innenfor helse- og omsorgssektoren. Dette kan skyldes mange ting, herunder bedre
betalte jobber i andre sektorer, arbeidsuførhet eller
alderspensjon, og det er derfor langt fra sikkert at disse
utgjør en reell arbeidskraftreserve for sektoren.
Over har vi sett at det er store forskjeller mellom fylkene og kommunene i omsorgsbyrden, definert som antall
personer 67 år og eldre dividert med antall personer
20-66 år. Behovet for helse- og omsorgstjenester avhenger av helsetilstanden i befolkingen, som igjen i stor
grad bestemmes av antall personer som er i siste fase
av livet. Antall personer 80 år og eldre kan gi en god
indikasjon på behovet for helse- og omsorgstjenester.
Tilbudet av og kvaliteten på slike tjenester avhenger av
en rekke forhold, men antall sysselsatte med helsefaglig
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Tabell 4.6. Personer 15-74 år etter arbeidsstyrkestatus og
hovedsakelig virksomhet. Prosent av personer i alt
2000 2010 2012 2013 2014
Sysselsatte
70,9 69,3 69,2 68,7 68,5
- Deltidssysselsatte under utdanning
4,0 4,2 4,4 4,3 4,1
- Deltidssysselsatte på førtidspensjon/
uføre
0,6 0,8 0,6 0,7 0,7
Arbeidsledige
2,5 2,6 2,3 2,5 2,5
Personer utenfor arbeidsstyrken
26,6 28,1 28,5 28,8 30,0
Under utdanning
6,5 8,0 8,0 7,9 8,2
Hjemmearbeidende
3,0 1,4 1,2 1,1 1,0
Førtidspensjonister/uføre
8,5 10,0 9,4 9,7 9,4
Alderspensjonister
7,2 6,7 7,5 7,6 8,0
Andre
1,4 2,0 2,5 2,5 2,4

Figur 4.26. Prosent av bosatte personer i alderen 15-74 år som
mottok varig uførestønad 2008-2013, fordelt på kvinner og
menn i alt og på innvandrere fra øst- og vesteuropeiske
EU-land (menn og kvinner samlet)
Prosent
10

Kvinner

8
Menn
6

Vesteuropeiske EU-land

4

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Arbeidskraftundersøkelsen.

utdanningsbakgrunn kan være en indikator. Figur
4.25 viser antall sysselsatte med helsefaglig bakgrunn
(2013), som er bosatt i kommunen, per person 80 år eller eldre (1/1 2014) bosatt i kommunen. I gjennomsnitt
er det 1,7 sysselsatte med slik bakgrunn per person 80
år eller eldre i Norge, mens tallet er 1,9 for Oslo. I tråd
med variasjonene i omsorgsbyrden i figur 4.19, er det
også store forskjeller i antall sysselsatt med helsefaglig
bakgrunn per person 80 og eldre mellom kommunene.
Disse forskjellene trenger ikke å indikere variasjoner i
omfanget eller kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Eksempelvis trenger de ikke indikere
slike variasjoner dersom helsetilstanden blant de eldre
er bedre i kommuner med få sysselsatte med helsefaglig
utdanning eller dersom kommuner med få sysselsatte
med helsefaglig utdanning driver helse- og omsorgstjenestene mer effektivt. Tallene har også den svakhet at
de tar for seg antall sysselsatte med slik utdanningsbakgrunn som er bosatt i kommunen, og ikke antall
sysselsatte som jobber i helse- og omsorgssektoren i de
eldres bostedskommune.

4.13. Alternativer til arbeid

I 2014 var 30 prosent av alle personer i aldersgruppen 15-74 år utenfor arbeidsstyrken, det vil si verken
sysselsatte eller arbeidsledige. Denne andelen har økt
med i overkant av 3 prosentpoeng siden 2000, og har
også vist en stigende tendens siden 2010. Den siste
utviklingen har blant annet sammenheng med at de
store ungdomskullene født etter krigen har nådd pensjonsalderen, og andelen utenfor arbeidsstyrken som er
alderspensjonister har således også økt de siste årene.
Sammenlignet med år 2000 er det særlig en økt andel
under utdanning som har bidratt til å trekke andelen
utenfor arbeidsstyrken noe oppover. Siden århundreskiftet har andelen hjemmearbeidende i aldersgruppen
15-74 år blitt mer enn halvert. En del av personene
som er under utdanning, arbeidsledige, uføre eller på
arbeidsavklaringspenger er delvis sysselsatte.
Antall personer på varig uførestønad økte fra om lag
377 000 til 382 000 fra 2012 til 2013, en økning som er
på linje med den vi har sett de siste årene. Til tross for
økningen i antall personer, har andelen av befolkningen
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15-74 år på varig uførestønad holdt seg relativt stabil
rundt 8 prosent. Fra figur 4.26 ser vi at det har vært
et lite fall i andelen menn på varig uførestønad, mens
andelen for kvinner er mer stabil, dog med et lite fall
fra 2012 til 2013. Andelen blant innvandrere fra EU har
falt jevnt de siste årene. Dette fallet kan henge sammen
med at en stadig større andel av disse har kommet til
landet for kort tid siden, og at de derfor er i en alder
der det ikke er vanlig med varig uførestønad eller at
de ennå ikke har opparbeidet seg rettigheter til slike
ytelser.
Det er store geografiske variasjoner i andelen av befolkningen som mottar varig uførestønad. Fra figur 4.27 ser
vi at andelen av de bosatte i kommuner i de nordlige
fylkene i landet som mottar uførestønad, jevnt over er
høyere enn andelen på Vestlandet og i og rundt Oslo.
Ettersom de fleste unge i aldersgruppen 15-19 år nå er
omfattet av videregående skole, er andelen som verken
er i arbeid eller utdanning for denne gruppen lav. Men
for denne gruppen knytter det seg særlig bekymring til
frafallet fra videregående opplæring.
I overkant av 63 000 elever startet i videregående
opplæring for første gang i 2008. Om lag 29 prosent
av disse elevene hadde ikke fullførte i løpet av fem år.
Tilsvarende tall for 2007-kullet var 31 prosent. Av dem
som startet i videregående opplæring i 1994, det vil si
første kullet som denne statistikken omfatter, var frafallet 32 prosent.
Det er særlig innenfor yrkesfaglige studieretninger at frafallet er stort. I 2008-kullet gjennomførte
83 prosent av elevene på de studieforberedende
utdanningsprogrammene og oppnådde vitnemål.
Gjennomstrømningsgraden for kvinner var 87 prosent,
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Figur 4.27. Prosent av personer i alderen 15-74 år, etter
bostedskommune, som mottok varig uførestønad. 2013

Boks 4.2.
Gjennomstrømning
Elever som har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i
løpet av de fem første årene etter påbegynt videregående
opplæring, inkludert elever som fullfører et treårig skoleløp
innen fem år.
Ikke fullført
Elever som ikke har fullført videregående opplæring etter
fem år er:
• Elever som fremdeles var i videregående opplæring etter
fem år.
• Elever som har fullført hele skoleløpet, men som ikke
besto i et eller flere fag.

Prosent
3,4 - 6,7
6,8 - 8,4
8,5 - 10,2
10,3 - 12,0
12,1 - 17,9

Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Kartdata: Kartverket.

mens andelen menn som fullførte, var 79 prosent.
Gjennomstrømningen ved de yrkesfaglige utdanningsprogrammene var totalt på 57 prosent. 60 prosent av
kvinnene og 56 prosent av mennene fullførte denne
typen utdanning. Det var svakest gjennomstrømning
på utdanningsprogrammet for restaurant- og matfag
hvor kun 42 prosent av dem som startet, hadde fullført
utdanningen i løpet av fem år.
Sogn og Fjordane hadde høyest gjennomstrømning for
elever som startet på videregående opplæring i 2008.
Om lag 78 prosent av elevene oppnådde studie- eller
yrkeskompetanse i løpet av fem år. Akershus følger
deretter med en gjennomstrømning på nær 76 prosent,
så følger Oslo og Vest-Agder, som begge kan vise til en
gjennomstrømning på 74 prosent av elevkullet som
startet videregående opplæring i 2008. Lavest gjennomstrømning var det i de tre nordligste fylkene, med
henholdsvis 63 prosent i Nordland, 64 prosent i Troms
og 56 prosent i Finnmark.
Blant kommunene i Sogn og Fjordane varierte gjennomstrømningen i videregående opplæring fra 92
prosent i Sogndal til 63 prosent i Vik, og i Akershus
varierte gjennomstrømningen fra 84 prosent i Bærum
til 62 prosent i Nannestad. I finnmarkskommunene
Vardø og Gamvik var gjennomstrømningen bare 25 og
22 prosent, mens den var 76 prosent i Porsanger.
Blant kommuner med over 1 000 elever som startet i
videregående opplæring høsten 2008 – Oslo, Bergen,
Trondheim, Stavanger, Bærum og Kristiansand – var

• Elever med individuelle opplæringsplaner som ikke førte
til yrkes- eller studiekompetanse etter ordinære læreplaner, men som oppnådde planlagt kompetanse etter
egne planer.
• Elever som har sluttet i løpet av perioden.
Stor variasjon i små kommuner
I 2008 var det 284 kommuner hvor antall elever som
startet i videregående opplæring var 100 eller færre. I
disse kommunene vil små endringer i antallet som fullfører
innen 5 år gi større utslag på beregningen av gjennomstrømning i videregående opplæring.

det Bærum som hadde den høyeste gjennomstrømningen med 84 prosent. I Kristiansand var det rundt 850
av 1 100 elever som startet på grunnkurs i 2008 som
fullførte videregående opplæring innen 5 år – eller 77
prosent.

4.14. Høyeste fullførte utdanning

På landsnivå hadde 27,9 prosent av alle i alderen 16 år
og over grunnskole som høyeste utdanning i 2013, en
nedgang på 0,3 prosentpoeng fra 2012. I 2000 hadde
33,7 prosent av alle bosatte i Norge, 16 år og eldre,
grunnskole som høyeste utdanning. På fylkesnivå
varierer andelen med kun grunnskole fra 21,2 prosent
i Oslo til 36,5 i Finnmark. På kommunenivå varierer
dette enda mer, fra drøye 16 prosent i Bærum kommune til rundt 61 prosent i Værøy kommune.
Et fellestrekk for de 46 kommunene hvor minst 40 prosent hadde grunnskole som høyeste utdanning i 2013,
var at alle kommunene her hadde 6 500 eller færre
innbyggere i alderen 16 år og over. Blant de samme
46 kommunene var 33 fra de tre nordligste fylkene
Nordland, Troms og Finnmark.
I stedet for å se på andelen av de bosatte i en kommune
som har grunnskole som høyeste utdanningsnivå, kan
vi se på andelen av de bosatte som har høyere utdanning. På landsnivå hadde 30,4 prosent av alle i alderen
16 år og over høyere utdanning i 2013. I 2012 hadde
29,8 prosent høyere utdanning, og i 2000 var denne
andelen på 22 prosent.
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Figur 4.28. Personer 16 år og over, etter høyeste utdanningsnivå. Kommune. 2013
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Kartdata: Kartverket.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Boks 4.3.
Ukjent utdanningsnivå
Personer som har ukjent utdanningsnivå, er ikke med i
beregningen av prosentandeler for befolkningens utdanningsnivå. Denne gruppen består nesten utelukkende av
innvandrere.
Stor variasjon i små kommuner
I kommuner med et mindre antall innbyggere i alderen
16 år og over, kan mindre endringer i utdanningsnivået gi
større utslag på andelene for fullført utdanningsnivå.
Helsefaglig utdanningsbakgrunn
Personer som har sin høyeste utdanning innenfor pleie- og
omsorgsfag, sosialfag, medisin, tannhelsefag, terapeutiske fag og apotekfag er her definert som helsefaglig
utdanningsbakgrunn.

Også her er det store variasjoner mellom kommunene.
I åtte kommuner har minst 40 prosent i alderen
16 år og over høyere utdanning, hvor fem av disse
kommunene – Bærum, Asker, Nesodden, Oppegård og
Ås – ligger i Akershus. De øvrige kommunene er Oslo,
Stavanger og Trondheim.
I 22 norske kommuner hadde under 15 prosent av alle
16 år og eldre høyere utdanning. Alle disse kommunene hadde rundt 5 000 innbyggere i denne aldersgruppen eller færre, og 18 av disse kommunene befinner seg
i de 5 nordligste fylkene. I tillegg var det to kommuner
i Hedmark og to kommuner i Aust-Agder der under 15
prosent hadde høyere utdanning i 2013.
Som nevnt tidligere, kan en økning i befolkningen over
80 år øke behovet for sysselsetting i helse- og omsorgssektoren. Et slikt behov vil også medføre økt etterspørsel etter personer med utdanning innen helsefag.
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I 2013 hadde 11,2 prosent av befolkningen i Norge
i alderen 16 år og over sin høyeste utdanning innen
helsefag – eller rundt 460 000 personer av 4 120 000
i denne aldersgruppen. Dette er en økning fra året før
med drøye 11 000 personer, eller 0,3 prosentpoeng. I
2000 hadde 8,6 prosent av befolkningen 16 år og eldre
sin høyeste utdanning innen helsefag. På fylkesnivå
hadde Nord-Trøndelag høyest andel med helsefaglig
utdanningsbakgrunn for befolkningen 16 år og over,
med 13,8 prosent. Lavest andel var i Oslo med 9,4
prosent, eller 49 000 personer. På kommunenivå hadde
Namsos i Nord-Trøndelag høyest andel med helsefaglig
utdanningsbakgrunn i 2013. Her hadde over 18 prosent
av alle i alderen 16 år og over sin høyeste utdanning
innen helsefag. Blant de 20 kommunene som hadde 15
prosent eller flere med
Sysselsettingsratene er generelt lavere for personer
over 50 år, og det går også noen år ennå før eldrebølgen
kommer for fullt. Det vil da særlig være personer som
har helsefaglig utdanning og i dag er under 40 år, samt
personer som utdanner seg innenfor slike fagretninger
framover, som vil utgjøre hoveddelen av de sysselsatte i
sektoren. Blant alle personer i landet i alderen 16 år og
eldre med helsefaglig utdanning, var nesten 40 prosent
i aldersgruppen 20-39 år i 2013.
Drøyt 44 prosent av personene i Oslo med helsefaglig
utdanningsbakgrunn, er i aldergruppen 20-39 år, den
høyeste i landet. Lavest andel var det i Oppland hvor
snaut 29 prosent av de bosatte i alderen 20-39 år hadde
helsefaglig utdanningsbakgrunn. På kommunenivå
hadde Bjerkreim kommune i Rogaland størst andel
i denne aldersgruppen med over 45 prosent i 2013.
Blant de 20 kommunene med høyest andel
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Figur 4.29. Prosent av bosatte personer 16 år og over med
helsefaglig utdanning, etter bostedskommune. 2013
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