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Forord 
Denne rapporten beskriver tilpasning til arbeidsmarkedet og en del offentlige vel-
ferdsordninger. Rapporten dekker både innvandrere og personer på korttids-
opphold. Rapporten er en oppfølging av en tilsvarende rapport med tall for 4. 
kvartal 2008. 
 
Publikasjonen er også tilgjengelig på SSBs nettsider: 
http://www.ssb.no/publikasjoner/etter_serie/rapp/. 
 
Prosjektstøtte: Arbeidet er finansiert av Arbeidsdepartementet. 
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Sammendrag 
Rapporten beskriver tilpasning til arbeidsmarkedet og en del offentlige velferds-
ordninger for innvandrere og personer på korttidsopphold. 
 
Innvandrere er personer som i følge Det sentrale folkeregistret er bosatt i Norge og 
som er født i utlandet av to utenlandsk fødte foreldre. At personene er bosatt betyr 
at de forventes å oppholde seg minst seks måneder i landet. Personer på korttids-
opphold er personer som forventes å oppholde seg mindre enn seks måneder i 
landet og som dermed ikke er registrert som bosatt ifølge Det sentrale folkeregis-
tret. I rapporten omtales disse som ”ikke-bosatte” eller ”ikke-registrert bosatte”. 
Selv om en person er ikke-bosatt, kan han eller hun arbeide i Norge i flere år. Det 
gjelder for eksempel personer bosatt i Sverige og som daglig pendler til arbeid i 
Norge, eller personer bosatt i utlandet som har lengre arbeidsperioder i Norge med 
påfølgende lengre friperioder. 
 
I rapporten har vi tatt utgangspunkt i personer som var sysselsatt i november et gitt 
år, og sett på hvilken status disse personene har i november det påfølgende året. 
Tallene er basert på totaltellinger fra register for årene 2005 til 2009 og gjelder 
aldersgruppen 15 (i noen tilfeller 16) til 74 år. 
 
Av de 80 00 ikke-bosatte som arbeidet i Norge i 4. kvartal 2008 var: 
• 51,3 prosent i samme status også året etter.  
• 40,3 prosent fant vi ikke igjen i de registrene vi hadde for 4. kvartal 2009. Det 

tyder på at de ikke befant seg i Norge.  
• 8,4 prosent var blitt registrert som bosatt i Norge året etter. De fordeler seg på 

fire grupper: 
• 7,2 prosent var fortsatt sysselsatt. 
• 0 prosent (31 personer) var på en offentlig velferdsordning. 
• 0,5 prosent var registrert arbeidsledig eller under utdanning.  
• 0,7 prosent var registrert som bosatt i Det sentrale folkeregisteret, men vi 

fant ikke spor av de i andre registre. Det siste kan tyde på at de enten har 
forlatt landet uten å melde fra, var hjemmeværende eller arbeidet svart.  

 
Tallene indikerer altså at det er svært få ikke-bosatte som i etterfølgende år var 
bosatt og omfattet av en velferdsordning. Vi finner samme resultat om vi ser på 
situasjonen flere år etter. Blant de som var ikke-bosatt og i jobb i 2005, finner vi at 
kun 128 personer (0,3 prosent) var uføre, på attføring eller rehabilitering i 2009, 
mens 401 personer (1,1 prosent) var arbeidsledige. Vi må ta forbehold om at ikke 
alle velferdsordninger er inkludert i de ordninger vi har sett på. Det gjelder blant 
annet ordningen med kontantstøtte.  
 
Av de 237 000 innvandrere som arbeidet i Norge i 4. kvartal 2008 var det om lag: 
• 85 prosent som var bosatt og sysselsatt også året etter. Tilsvarende tall for alle 

bosatte i Norge var 91 prosent.  
• 13 prosent som var fortsatt bosatt, men ikke sysselsatt året etter. Disse 13 

prosent innvandrere fordelte seg på tre grupper i november 2009: 
• I overkant av 2 prosent var på en velferdsordning. Tilsvarende tall for alle 

bosatte var 2,7 prosent.  
• Over 5 prosent var under utdanning eller registrert ledig. 
• Om lag 5 prosent hadde ukjent status i 2009, mot 2,5 prosent for alle bosatte. 

Noe av dette kan muligens skyldes en større overgang til status som 
hjemmeværende, men kan også tyde på en viss underrapportering av 
utflytting blant innvandrere.  

• 2 prosent som var i gruppen ”andre” året etter, det vil si døde, over 75 år eller 
utvandret. 
• De fleste i denne gruppen var utvandret. Andelen utvandrede var betydelig 

høyere blant innvandrere (2,2 prosent) enn blant befolkningen ellers (0,3 
prosent). 
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Abstract 
This report focuses on immigrants and short-term immigrants’ adjustment to the 
labour market and some of the Norwegian welfare schemes.  
 
Immigrants are defined as persons born abroad of two foreign born parents. They 
must also be registered as resident in Norway in the Central Population Register, 
which means that they expect to stay in Norway for at least six months. Short-term 
immigrants are persons that expect to stay in Norway for less than six months and 
as such are not registered as residents in the population register. 
 
For instance, this applies to people resident in Sweden who commute daily to work 
in Norway, or persons resident abroad with longer working periods in Norway with 
subsequent free periods. 
 
In this report we look at employed persons in a given year, and examine the status 
of these persons the following year. The figures are based on register information 
for 2005 to 2009, and apply to the age group 15 (in some cases 16) to 74 years.  
 
In relation to the 80 000 short-term immigrants who were employed in Norway in 
the fourth quarter of 2008: 
• 51.3 per cent also had the same status the year after. 
• 40.3 per cent were not in our registers for the fourth quarter of 2009. This 

indicates that they have left the country. 
• 8.4 per cent had changed status the following year and were registered as 

resident in the Central Population Register. Of these: 
• 7.2 per cent were still in work. 
• 0 per cent (31 persons) were on a welfare scheme. 
• 0.5 per cent were registered as unemployed or in education. 
• 0.7 per cent were registered as resident in the Central Population Register, 

but were not in other registers. This can be an indication that they have left 
the country without telling the authorities, but they may also be living at 
home or working in the black economy.  

 
When examining the situation the following year, the figures indicate therefore that 
a very small number of short-term immigrants change status to resident and make 
use of the Norwegian welfare schemes. We find the same result when we look at 
the situation several years later. Among short-term immigrants in 2005, we find 
that only 128 persons (0.3 per cent) were disabled or undergoing rehabilitation in 
2009, while 401 persons (1.1 per cent) were unemployed. However, it should be 
noted that not all welfare schemes are included – for instance cash for care.  
 
In relation to the 237 000 immigrants who were employed in Norway in the fourth 
quarter of 2008: 
• 85 per cent were also resident and employed the year after. The corresponding 

figure for all residents in Norway was 91 per cent. 
• 13 per cent were still resident, but were not employed the year after. Of these: 

• Slightly more than 2 per cent were on a welfare scheme. The corresponding 
figure for all residents was 2.7 per cent. 

• About 5 per cent were in education or registered as unemployed. 
• Almost 5 per cent in 2009 had an unknown status, compared with 2.5 per 

cent for employees as a whole. This may partly be explained by a transition 
from work to living at home, but may also indicate a certain under-reporting 
of emigration among immigrants.  

• 2 per cent were in the “other-group” the year after, i.e. deceased, more than 75 
years or emigrated. 2.2 per cent of the immigrants who worked in Norway in 
2008 emigrated in 2009. The corresponding figure for employees as a whole 
was 0.3 per cent. 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn og formål 
I denne rapporten ser vi på overganger for innvandrere og personer på korttidsopp-
hold til jobb, arbeidsledighet og tiltak, og en del offentlige velferdsordninger. 
 
Innvandrere er personer som i følge Det sentrale folkeregistret er bosatt i Norge og 
som er født i utlandet av to utenlandsk fødte foreldre. At personen er bosatt betyr at 
personen forventes å oppholde seg minst seks måneder i landet. Personer på kort-
tidsopphold er personer som forventes å oppholde seg mindre enn seks måneder i 
landet og som dermed ikke er registrert som bosatt i følge Det sentrale folke-
registret. I rapporten omtales disse som ”ikke-bosatte” eller ”ikke-registrert 
bosatte”. Selv om en person er ikke-bosatt, kan personen arbeide i Norge i flere år. 
Det gjelder for eksempel personer bosatt i Sverige og som daglig pendler til arbeid 
i Norge, eller personer bosatt i utlandet som har lengre arbeidsperioder i Norge 
med påfølgende lengre friperioder. 
 
Vi ser på overganger til ulike tilstander i og utenfor arbeidsmarkedet, samt 
knytning til utdanning og en del velferdsordninger. Tilknytningen til norsk 
arbeidsliv måles ved å se om personen arbeider i Norge også året etter. I tillegg ser 
vi på hvordan landbakgrunn og næring påvirker bosettingsstatusen (ikke-bosatt 
eller bosatt). 
 
Slike analyser er interessante av flere grunner. For det første får vi informasjon om 
hvor mange som har vært ikke-bosatt som bosetter seg, og dermed hvordan de på-
virker populasjonene til de ordinære sysselsettingsstatistikkene, som for eksempel 
Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). For det andre får vi informasjon om inn-
vandrere i større eller mindre grad enn resten av befolkningen blir arbeidsledig, 
omfatters av en offentlig velferdsordning, eller om de flytter ut av landet. 
 
Den foreliggende rapporten er en oppdatering av Rapporter 2010/45, der tabellene 
er oppdatert med tall for 4. kvartal 2009. I tillegg har vi utvidet rapporten ved å 
dele populasjonen til lønnstakere på korttidsopphold inn i ulike grupper (sjøfolk, 
arbeidere på kontinentalsokkelen, ”grensependlere”, osv.) og sett på overganger til 
ulike statuser. 
 
Det er stor interesse for å analysere arbeidsinnvandring, ikke minst etter at over-
gangsordningene opphørte. Imidlertid har vi ikke informasjon om hvor mange som 
har ”arbeid” som innvandringsgrunn. Dette skyldes at vi mangler innvandrings-
grunn for de som kommer fra Norden og de som innvandret til Norge før 1990. Vi 
har dermed tatt med tall for alle innvandrere. I mange tabeller fordeles tallene etter 
landbakgrunn, noe som gir en viss indikasjon om hvem som er arbeidsinnvandrere. 
Når det gjelder utenlandske korttidsinnvandrere (ikke-bosatte) antar vi at de fleste 
er arbeidsinnvandrere. Unntaket er asylsøkere som har fått midlertidig arbeidstil-
latelse mens søknaden om oppholdstillatelse behandles. I tabellene har vi imidlertid 
også inkludert denne gruppen. 
 
Tallene over lønnstakere på korttidsopphold for 4. kvartal 2008, som ble publisert i 
juni 2009, er blitt revidert. Personer med D-nummer som kun står registrert i 
Lønns- og trekkoppgaveregisteret (LTO-registeret) er også tatt med i statistikk-
grunnlaget. 
 
Som resultat av denne revisjonen er tallene for lønnstakere ikke registrert bosatt økt 
med 3 117 personer (4 prosent) i 4. kvartal 2008. Revisjonen har videre ført til at 
tallet for antall lønnstakere ikke registrert bosatt var 3 987 personer (5,6 prosent) 
høyere i 4. kvartal 2009 enn de ellers ville vært.  
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Det er ikke laget nye tall for perioden 4. kvartal 2003 – 4. kvartal 2007. Tallene for 
4. kvartal 2008 og 4. kvartal 2009 er dermed ikke helt sammenlignbare med tall for 
4. kvartal 2003 – 4. kvartal 2007. 
 
Rapporten er disponert som følger; I kapittel 2 redegjør vi kort for datakildene, 
variablene og datakvaliteten. Kapittel 3 gir en kort beskrivelse av utviklingen i 
sysselsettingen fra 2005-2009 for sysselsatte registrert bosatt og lønnstakere ikke 
registret bosatt. Overgang til bosetting og velferdsordinger for ikke-bosatte er 
temaet i kapittel 4, mens overgang til arbeid og velferdsordninger for innvandrere 
beskrives i kapittel 5. 

1.2. Hvem omfattes av statistikken? 
I denne rapporten ser vi på to grupper: lønnstakere ikke registrert bosatt og syssel-
satte innvandrere registrert bosatt.  
 
Sysselsatte innvandrere registrert bosatt omfatter både lønnstakere og selvstendige.  
 
For lønnstakere ikke registrert bosatt (ikke-bosatte) har vi kun tall for lønnstakere, 
ikke selvstendige. Statistisk sentralbyrå har sett på muligheten til å også få med 
disse, jf. Rapporter 2009/30. 
 
Nedenfor er det gitt en mer utfyllende forklaring på begrepene ”lønnstakere ikke 
registrert bosatt” og ”Sysselsatte registrert bosatt”. 

Lønnstakere ikke registrert bosatt (ikke-bosatte) 
Statistikken over sysselsatte på korttidsopphold i Norge omfatter alle som forventes 
å oppholde seg mindre enn seks måneder i Norge og som arbeider som lønnstaker i 
en bedrift med virksomhet på norsk territorium. Disse er registrert som ”ikke-
bosatt” i Det sentrale folkeregisteret. Sjøfolk fra EØS-land som arbeider på norske 
skip er også med, mens sjøfolk bosatt utenfor EØS-land ikke er med. I tillegg er 
selvstendig næringsdrivende ikke inkludert, unntatt noen selvstendige nærings-
drivende registrert hos Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) som 
feilaktig har blitt definert som lønnstakere i 4. kvartal 2005 – 2007.1  
 
I praksis vil statistikken omfatte følgende grupper: 
• Individuelle arbeidstakere og tjenesteytere som oppfyller definisjonen over, for 

eksempel polakker som arbeider kort tid i Norge. 
• Personer som ikke bor i Norge i det hele tatt, men som pendler over grensen 

hver dag eller ukentlig for å arbeide i Norge. Disse er registrert som ikke-
bosatte uansett hvor lenge pendlingen foregår, forutsatt at de bor utenfor Norge. 
Dette gjelder for eksempel nordmenn og svensker som bor i Sverige og jobber i 
Norge.  

• Personer som bor i utlandet og som arbeider på kontinentalsokkelen eller på 
norske skip i utenriksfart.  

• Asylsøkere i arbeid og som ikke har fått oppholdstillatelse. Personer i denne 
gruppen vil kunne være registrert som ikke-bosatt i mer enn seks måneder. 

 
De som omfattes av denne korttidsstatistikken blir i rapporten omtalt som ”lønns-
takere ikke registrert bosatt” eller ”ikke-bosatte”. 
 
Statistikken forsøker å fange opp alle sysselsatte på korttidsopphold, også de som 
jobber her over lengre tid – for eksempel personer som pendler fra Sverige til 
Norge hver dag eller hver uke over mange år – siden disse ikke inngår i SSBs 
ordinære statistikker over sysselsatte.  

                                                      
1 Dette omfatter 177 selvstendige 4. kvartal 2005, 531 selvstendige i 4. kvartal 2006 og 955 
selvstendige i 4. kvartal 2007. 
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Sysselsatte innvandrere registrert bosatt 
Statistikken over sysselsatte innvandrere registrert bosatt (den registerbaserte 
sysselsettingsstatistikken for innvandrere) omfatter innvandrere (lønnstakere og 
selvstendig næringsdrivende) mellom 15 og 74 år som er registrert bosatt i Norge 
ifølge Det sentrale folkeregisteret. Kriteriet for å bli bosatt er at man forventes å 
oppholde seg minst seks måneder i landet. Statistikken er en del av den 
registerbaserte sysselsettingsstatistikken, som omfatter alle bosatte. 

Sammenhengen mellom statistikkene 
Noen personer skal altså være med i statistikken over sysselsatte på korttidsopp-
hold, mens andre skal være med i den ordinære sysselsettingsstatistikken. I tillegg 
kan en person som er ikke-bosatt og på korttidsopphold ett år være registrert bosatt 
året etter. Personen vil da være med i den ordinære registerbaserte sysselsettings-
statistikken, og ikke lenger være med i statistikken over sysselsatte på korttidsopp-
hold. Denne typen overganger ser vi på i kapittel 4.  
 
Det går også en strøm den andre veien, det vil si sysselsatt og bosatt ett år og ikke-
bosatt året etter. Dette vil gjelde personer som har utvandret til for eksempel 
Sverige, men som fortsetter å jobbe i Norge.  
 
Det er viktig å benytte tall fra begge statistikkene for å få et totalbilde av innvand-
ringen. 

1.3. Fremgangsmåte og metode 
I kapittel 4 og 5 ser vi på overganger mellom år, og vi tar utgangspunkt i to 
hovedgrupper: sysselsatte innvandrere registrert bosatt og lønnstakere ikke 
registrert bosatt.  
 
Dataene viser til en referanseuke i november, og dekker altså ikke sysselsetting 
hele året. 
 
Vi tar utgangspunkt i: 
1. ikke-bosatte som var lønnstakere i 4. kvartal år t. Fra et år til det neste kan vi få 

følgende utfall: 
a. fortsatt ikke-bosatt og i jobb år t+1. 
b. blitt bosett år t+1, og kan da være enten: 

i. sysselsatt (lønnstaker eller selvstendig), eller 
ii. ikke-sysselsatt – det vil si helt arbeidsledig, under utdanning, mottar en 

helserelatert ytelse, osv. 
c. Ikke funnet i registrene år t+1 – det vil si kan være fortsatt ikke-bosatt og 

arbeidsledig, død eller reist ut av landet. 
 

2. sysselsatt innvandrere registrert bosatt i 4. kvartal år t. Fra et år til det neste kan 
vi få følgende utfall: 
a. fortsatt registrert bosatt år t+1, og kan da være enten: 

i. fremdeles sysselsatt (lønnstaker eller selvstendig), eller 
ii. endret status til ikke sysselsatt – det vil si helt arbeidsledig, under 

utdanning, mottar en helserelatert ytelse, osv. 
b. endret status til ikke-bosatt år t+1 – dette er personer som har utvandret (for 

eksempel til Sverige) for så å pendle til jobben i Norge. 
c. blitt mer enn 74 år (og dermed utenfor definisjonen – se kapittel 2.1), død 

eller utvandret.  
d. Ikke gjenfunnet i noen registre brukt i denne analysen. 
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2. Datagrunnlaget 
I dette kapittelet beskrives datakildene, de viktigste variablene og datakvaliteten. 

2.1. Datakildene 

Registrert bosatte 
Tallene for registrert bosatte baserer seg på informasjon fra system for persondata 
(SFP). Dette systemet gir informasjon om alle personer mellom 16 og 74 år som er 
bosatt ifølge Det sentrale folkeregisteret. Tellingstidspunktet er 4. kvartal hvert år. 
SFP består av registre som inneholder data for områder som arbeidsmarked, lønn, 
utdanning, trygd og andre typer av inntekter. I dette systemet finnes det også 
demografiske bakgrunnsvariabler. De fleste variabler hentes direkte fra de ulike 
grunnlagsregistre, mens enkelte blir konstruert ved å kombinere data fra ulike 
kilder.  
 
De viktigste datakildene er SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk og 
utdanningsstatistikk (igangværende utdanning), Det sentrale folkeregisteret (DSF) 
og NAVs registre over arbeidsledige og personer på ulike tiltak og offentlige 
ytelser.  
 
SFP omfatter ikke personer på korttidsopphold. 

Lønnstakere ikke registrert bosatt (ikke-bosatte) 
Tallene over lønnstakere ikke registrert bosatt omfatter personer mellom 15 og 74 
år som er registrert som ikke-bosatt i Det sentrale folkeregisteret (jf. beskrivelse i 
kapittel 1.2). Statistikken er basert på flere ulike registre. De viktigste er NAV 
Arbeidstaker-/arbeidsgiverregisteret (Aa-registeret), Lønns- og trekkoppgave-
registeret (LTO-registeret) og registre over personer/arbeidsforhold fra Sentral-
skattekontoret for utanlandssaker (SFU). Nedenfor er disse registrene gitt en kort 
beskrivelse. 
 
Til NAV arbeidstaker-/arbeidsgiverregisteret (Aa-registeret) skal arbeidsgivere 
melde arbeidsforhold med minst fire timers gjennomsnittlig arbeidstid per uke. Det 
gjelder uavhengig av om arbeidsgiveren er "norsk" eller om arbeidstakeren er 
bosatt eller ikke. Både de som kommer som individuelle arbeidstakere og som 
tjenesteytere vil derfor være meldepliktige til Aa-registeret. Det er unntak i 
meldeplikten for blant annet arbeidsforhold som varer mindre enn seks dager, for 
selvstendig næringsdrivende og vernepliktige. Det er også unntak i meldeplikten 
for personer som skal meldes til SFU. 
 
Lønns- og trekkoppgaveregisteret (LTO-registeret) er Skattedirektoratets register 
over lønns- og trekkoppgaver. Alle arbeidsgivere eller oppdragsgivere, som i året 
har utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til arbeidstakere eller mottakere av opp-
drag, er som hovedregel pliktige til å sende lønns- og trekkoppave til kommune-
kasserer/Skattedirektoratet. 
 
Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) skal motta opplysninger om 
arbeidstakere ved oppdrag på sted for bygge- og monteringsvirksomhet, den norske 
kontinentalsokkelen eller på sted som står under oppdragsgivers kontroll i Norge 
fra norske og utenlandske næringsdrivende og offentlige organ. Opplysninger skal 
gis når oppdragstaker er et selskap hjemmehørende i utlandet eller en person er 
bosatt i utlandet. Rapporteringsplikten omfatter også eventuelle underoppdrag. 
 
For en mer detaljert beskrivelse henviser vi til Rapporter 2010/15. 
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2.2. Variablene 
Nedenfor er noen sentrale variable gitt en kort beskrivelse. 

Status 
For november hvert år har vi registerinformasjon om personens status, det vil si om 
personen er lønnstaker, selvstendig, registrert arbeidsledig, under utdanning, eller 
mottar ulike offentlige ytelser som for eksempel attføring og uførepensjon. Denne 
informasjonen har vi kun for bosatte personer.  
 
En person kan på tellingstidspunktet ha flere kjennetegn samtidig, for eksempel 
både sysselsatt og (delvis) ufør. I denne rapporten er personene knyttet til én enkelt 
status basert på følgende prioritering:  
• sysselsetting,  
• sysselsettingstiltak, 
• attføringstiltak, 
• arbeidsledighet, 
• tidsbegrenset uførhet, 
• noen spesielle grupper langtidssykemeldte, 
• under utdanning, 
• varig uførepensjon, 
• annen attføring, 
• alderspensjon og 
• annet.  
 
Annet kan for eksempel være sosialhjelp og personer som har forlatt landet uten å 
bli registrert som utvandret. 
 
Denne prioriteringen betyr at en person som er (delvis) ufør med deltidsjobb, 
klassifiseres som sysselsatt, en person som er arbeidsledig og under utdanning, 
klassifiseres som arbeidsledig, osv.  
 
Vi har også opplysninger om kombinasjoner av statuser på samme tidspunkt, for 
eksempel sysselsatt og ufør eller på attføringstiltak og under utdanning. Men denne 
informasjonen utnyttes ikke i denne rapporten. 
 
I denne rapporten benyttes følgende statusinndelinger for bosatte: 
• Sysselsatt. Dette er personer som er lønnstaker på heltid eller deltid eller selv-

stendig næringsdrivene. Det er kun for bosatte vi har informasjon om personen 
er selvstendig eller ikke. Statistikken over personer på korttidsopphold omfatter 
kun lønnstakere. 

• Registrert arbeidsledig eller på sysselsettingstiltak. Dette er personer som er 
helt arbeidsledig eller på sysselsettingstiltak. 

• Under utdanning. Dette er studenter som ikke er sysselsatte. Studenter med 
deltids- eller heltidsjobb defineres som sysselsatt. 

• Helserelaterte ytelser. Denne statusen omfatter personer som er varig eller 
tidsbegrenset ufør, noen spesielle grupper langtidssykemeldte,2 personer på 
attføringstiltak og personer på annen attføring (rehabilitering) som ikke er 
sysselsatt.  

• Alderspensjon eller avtalefestet pensjon (AFP). Dette er pensjonister som ikke 
er sysselsatte. 

• Annen status. Denne statusen omfatter personer som mottar kun sosialhjelp, 
enslig forsørgerstønad eller yrkeshemmede ikke i tiltak.  

• Andre. Dette er personer som er døde, over 74 år (og dermed utenfor popula-
sjonen) eller registrert som utvandret fra Norge i Det sentrale folkeregisteret. 

                                                      
2 De fleste langtidssykemeldte er definert som sysselsatte, unntatt noen spesielle grupper 
langtidssykemeldte. 



 

 

Lønnstakere på korttidsopphold og sysselsatte innvandrere Rapporter 19/2011

12 Statistisk sentralbyrå

• Ukjent status. Dette er personer som vi mangler statusopplysninger om i 
registrene som inngår i SFP. De kan for eksempel være hjemmeværende i 
fødselspermisjon,3 motta kontantstøtte, 4 ha utvandret uten å melde fra,5 leve av 
kapitalinntekt, vernepliktige,6 motta sosialhjelp registrert på ektefelle/samboer,7 
motta tjenestepensjon (gjelder yrker med særaldersgrenser)8 eller var i ikke-
registrert arbeid som familiearbeid9 eller svart arbeid. 

 
I tillegg benyttes denne inndelingen i en del tabeller: 
• Sysselsatt 
• Bosatt ikke sysselsatt 
• Ukjent status 
• Annet 

Innvandrer 
Som innvandrer regnes personer som er født i utlandet av to utenlandskfødte 
foreldre, og som er bosatt i følge Det sentrale folkeregisteret. Norskfødte med 
innvandrerforeldre regnes ikke som innvandrere.  

Landbakgrunn 
For personer født i utlandet er landbakgrunn (med noen få unntak) eget fødeland. 
For personer født i Norge er det foreldrenes fødeland. I denne rapporten har 
personer født i Norge – utansett fødeland til foreldrene – landbakgrunn ”Norge”. 
 
For personer med fødselsnummer har vi informasjon om både landbakgrunn og 
statsborgerskap, mens det for personer med D-nummer kun finnes opplysninger om 
statsborgerskap.10 De fleste ikke-bosatte har D-nummer, og for disse har vi kun 
opplysninger om statsborgerskap. 
 
I denne rapporten benyttes i hovedsak følgene landgrupperinger: 
• Norge  
• Norden ellers 

• Sverige, Danmark, Grønland, Færøyene, Finland og Island 
• Vest-Europa ellers 

• Belgia, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Luxembourg, Portugal, 
Spania, Storbritannia, Tyskland, Østerrike, Malta, Kypros, Andorra, 
Gibraltar, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Vatikanstaten og Sveits. 

• EU-land i Øst-Europa 
• Polen, Litauen, Estland, Latvia, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Ungarn, 

Bulgaria og Romania. 

                                                      
3 I den registerbaserte sysselsettingsstatistikken klassifiseres fødselspermisjon som sysselsetting. I 
datagrunnlaget som benyttes her klassifiseres de i ukjent status dersom de ikke er aktive i andre 
statuser enn fødselspermisjon.  
4 Opplysninger om personer som mottar kontantstøtte inngår ikke i SFP. Kun personer som mottar 
kontantstøtte og som ikke er i en av de andre statusene har ukjent status. 
5 Personer som har forlatt landet uten å melde fra til myndighetene om det blir klassifisert i ukjent 
status dersom de ikke er i noen av de andre statusene.  
6 De fleste vernepliktige blir i SFP klassifisert i ukjent status.  
7 Sosialhjelp er knyttet til husholdningen. Hvis det er to ektefeller/samboere i husholdningen som 
lever kun av sosialhjelp (ikke i de andre statusene) vil kun den en av dem stå som sosialhjelpmottaker 
i SFP, mens den andre står i ukjent status.  
8 I noen yrker, for eksempel innen brannvesen, politi og forsvaret, er pensjonsalderen lavere enn 67 år 
(tjenestepensjon). Disse personene vil i SFP ikke regnes som pensjonister før fylte 67 år, men inngå i 
ukjent status dersom de ikke er aktive i andre registrerte statuser. Hvis de fortsetter å arbeide i en ny 
jobb regnes de som sysselsatt. 
9 Familiearbeid er arbeid uten fast avtalt lønn i en bedrift eid av et familiemedlem, for eksempel delta 
i arbeid på familiens gård eller i ektefellens forretning.  
10 D-nummer er bygd opp som et fødselsnummer, men har lagt til 40 til personens fødselsdato. 
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• Andre land 
• Resten av Øst-Europa, Afrika, Asia inkl. Tyrkia, Sør- og Mellom-Amerika, 

Nord-Amerika og Oseania 
• Uoppgitt og statsløse 

 
Norden, Vest-Europa ellers, EU-land i Øst-Europa samt Nord-Amerika, Australia 
og New Zealand omfatter det som kalles landgruppe 1. Gruppen ”Andre land”, 
unntatt Nord-Amerika, Australia og New Zealand, omfatter det som kalles 
landgruppe 2. 
 
Lønnstakere ikke-registrert bosatt (ikke-bosatte) er en svært sammensatt gruppe, jf. 
kapittel 1.2. I kapittel 4.7 deler vi ikke-bosatte inn etter ulike grupper. Følgende 
gruppeinndeling benyttes: sjøfolk, kontinentalsokkelen, asylsøkere, m.m., 
utflyttede nordmenn, nordiske statsborgere (utenom utflyttede nordmenn), 
vesteuropeiske statsborgere (utenom Norden), borgere fra EU-land i Øst-Europa, 
og borgere fra USA, Canada, Australia og New Zealand.  

Kjønn 
Opplysninger om kjønn kommer fra Det sentrale folkeregister (DSF). 

Næring  
Opplysninger om næring for bedrifter hvor personen arbeider hentes fra Enhets-
registeret. Næring er kodet etter Standard for næringsgruppering, SN2007. 

2.3. Datakvalitet 

SFP 
System for persondata (SFP) dekker alle bosatte i alderen 16-74 år. Kvaliteten på 
målinger av bevegelser mellom de ulike ordningene (statusene) regnes som god.  
 
Som nevnt i kapitlene over er det en del personer vi mangler opplysninger om i 
SFP. Disse står med ukjent status i tabellene. Ukjent status betyr at man er 
registrert bosatt uten at det finnes opplysninger om personene i registrene som 
inngår i SFP – se beskrivelse av denne statusen i kapittel 2.2. 
 
I rapporten ser vi på overganger fra ett år til det neste for sysselsatte i alt og syssel-
satte innvandrere. Noen personer vil ha en annen status i SFP enn i den register-
baserte sysselsettingsstatistikken. I 2007 - 2009 var det om lag 30 000 – 35 000 
færre sysselsatte i SFP sammenlignet med det som ble publisert i den register-
baserte sysselsettingsstatistikken for samme år. Dette utgjør litt over én prosent av 
alle sysselsatte begge år. Forskjellen består hovedsakelig i at mange personer på 
attføringstiltak blir definert som sysselsatte i den registerbaserte sysselsettings-
statistikken. I SFP har man valgt å gruppere disse under ”attføringstiltak” og ikke 
som sysselsatte. I kapittel 3 benyttes tall fra den registerbaserte sysselsettings-
statistikken, mens det i kapittel 4 og 5 kun benyttes tall fra SFP.  
 
Måten statusene prioriteres på i SFP kan altså føre til avvik i forhold til annen 
offisiell statistikk. For eksempel vil antall personer under utdanning kunne avvike 
fordi studenter med deltidsjobb klassifiseres som sysselsatte og ikke studenter i 
denne rapporten. Tilsvarende vil personer som mottar sosialhjelp være lavere enn i 
annen statistikk fordi de som er registrert som sosialhjelpmottakere her må ha det 
som eneste status. Personer som mottar sosialhjelp ved siden av for eksempel 
sysselsetting eller pensjon vil i denne rapporten ikke bli definert som sosialhjelp-
mottakere. Hvis vi ikke gjør denne prioriteringen – og ser på alle som er under 
utdanning, alle som er uføre, osv. – stemmer tallene godt overens med annen 
statistikk. 
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Vi har også opplysninger om flere statuser om personene, for eksempel om man 
samtidig er sysselsatt og ufør, sysselsatt og under utdanning, osv. Innenfor 
ressursrammene til dette prosjektet har vi ikke hatt anledning til å utnytte denne 
informasjonen.  

Lønnstakere ikke registrert bosatt 
Manglende innmelding og utmelding av arbeidsforhold til registrene som benyttes 
er de to viktigste kvalitetsproblemene ved statistikken over sysselsatte på 
korttidsopphold. Manglende innrapportering av arbeidsforhold er et større problem 
for statistikken enn manglende utmelding av arbeidsforhold som er opphørt. Det 
skyldes ikke nødvendigvis at manglende utmelding av arbeidsforhold er av mindre 
omfang, men at vi har bedre muligheter for å korrigere for manglende utmelding 
ved å benytte lønns- og trekkoppgaveregisteret fra Skattedirektoratet. For mer 
informasjon om datakviten for denne statistikken henviser vi til rapport 2009/30 
(kapittel 2.3). 
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3. Utviklingen i sysselsettingen fra 2005 – 2009 
blant sysselsatte registrert bosatt og 
lønnstakere ikke registrert bosatt 

Før vi ser på overganger på individnivå mellom ulike år, gir vi en beskrivelse av 
utviklingen i sysselsettingen fra 4. kvartal 2005 – 4. kvartal 2009. Sysselsatte 
(registrert bosatt) og lønnstakere ikke registrert bosatt (ikke-bosatte) sammenlignes 
i dette kapittelet med hensyn på landbakgrunn, kjønn, alder og næring. Vi ser på tre 
grupper: sysselsatte registrert bosatt (eksklusive innvandrere), sysselsatte inn-
vandrere registrert bosatt og ikke-bosatte. Forskjeller i ulike kjennemerker som 
kjønn, alder, næring kan ha betydning for overganger til andre statuser. Hvis for 
eksempel innvandrere har en annen alderssammensetning enn den øvrige befolk-
ningen, vil det kunne påvirke andelen som går ut av arbeidsstyrken og over til 
uførepensjon, alderspensjon, avtalefestet pensjon, osv.  
 
Som nevnt omfatter sysselsatte registrert bosatt både lønnstakere og selvstendige. 
Ikke-bosatte omfatter kun lønnstakere. 
 
For å få sammenlignbare tall er Bulgaria og Romania tatt med i tallene for EU-land 
i Øst-Europa for 2005 og 2006, selv om disse landene først ble EU-medlemmer i 
2007.  
 
Tallene for bosatte i dette kapittelet er basert på den registerbaserte 
sysselsettingsstatistikken. Tallene vil derfor avvike noe fra de som oppgis i kapittel 
5 (se kapittel 2.3 for mer informasjon om dette). 

3.1. Sysselsatte fordelt etter landbakgrunn 
Fra 2005 til 2009 har det vært en sterk vekst i sysselsettingen. En stor del av denne 
veksten skyldes økt nettoinnvandring til Norge. Veksten har vært stor i både antall 
sysselsatte innvandrere og ikke-bosatte, jf. tabell 3.1 - 3.3.  

Sysselsatte registrert bosatt 
Tabell 3.1 viser andelen sysselsatte innvandrere fordelt etter landbakgrunn (alle 
innvandrere = 100 prosent), mens tabell 3.3 viser antall sysselsatte. Blant 
innvandrere har veksten vært spesiell sterk for personer fra EU-land i Øst-Europa, 
både i antall og som andel sysselsatte innvandrere. Vi ser at andelen sysselsatte 
innvandrere (andel av sysselsatte innvandrere totalt) fra disse landene har økt fra 
ca. 8 til nesten 19 prosent i perioden 2005 – 2009. Dette betyr at om lag 19 prosent 
av alle innvandrere kom fra EU-land i Øst-Europa i 2009.  
 
Det har også vært vekst i antall personer fra Norden – fra om lag 32 000 i 2005 til 
over 39 000 i 2009. Men andelen innvandrere fra disse landene har gått tilbake, fra 
20 prosent i 2005 til 16 prosent i 2009.  
 
Den største gruppen innvandrere kom fra Øst-Europa utenom EU, Afrika, Asia, 
Latin-Amerika og Oseania (utenom Australia og New Zealand), omtalt som 
”landgruppe 2” i tabellene. Men selv om dette er en stor gruppe og det har vært 
relativ stor årlig vekst fra 2005, med unntak av sist år, har andelen fra disse landene 
gått noe ned de siste årene på grunn av den sterke veksten i landgruppe 1 
(EU/EFTA-land, Nord-Amerika, New Zealand og Australia). 

Lønnstakere ikke registrert bosatt (ikke-bosatte) 
De to klart største gruppene ikke-bosatte i perioden 2005-2009 var fra Norden og 
EU-land i Øst-Europa. Til sammen kom 70-75 prosent av alle ikke-bosatte fra disse 
landene. Disse landgruppene har også hatt den største veksten fra 2005 – 2008. Fra 
2008 til 2009 har det vært en nedgang. Størst nedgang finner vi blant EU-land i 
Øst-Europa. 
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Det har vært en nedgang i antall ikke-bosatte fra landgruppe 1 ellers (19,3 prosent) 
og landgruppe 2 (8 prosent) fra 4. kvartal 2006 til 2007, jf. tabell 3.2. For den 
første gruppen er nivåtallene svært lave, noe som lett gir stor prosentvis endring. 
For ikke-bosatte omfatter landgruppe 2 i stor grad en spesiell gruppe; asylsøkere 
som arbeider i Norge og som ikke har fått oppholdstillatelse. Her vil tidspunktet for 
når søknader er ferdig behandlet ha betydning for endringstallene. De som får 
innvilget oppholdstillatelse i Norge blir registrert som bosatt. De går da ut av 
statistikken over personer på korttidsopphold og inn i statistikken over sysselsatte 
registrert bosatt. Ser vi derimot ikke-bosatte og bosatte under ett har det vært en 
klar vekst for begge disse landgruppene fra 2006 til 2007. 

Tabell 3.1. Sysselsatte i alderen 15-74 år, etter bosettingsstatus og landbakgrunn. 4. kvartal 
2005 – 2009. Prosent 

Bosettingsstatus og landbakgrunn 2005 2006 2007 2008 2009
Sysselsatte innvandrere reg. bosatt .................. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Landgruppe 1:   
Norden .......................................................... 20,2 18,5 16,6 15,6 15,7
Vest-Europa ellers .......................................... 13,4 13,2 12,8 13,0 13,1
EU-land i Øst-Europa ...................................... 7,5 9,9 14,4 17,2 18,6
Landgruppe 1 ellers1

 ....................................... 2,6 2,5 2,3 2,3 2,2
Landgruppe 22

 ................................................ 56,3 56,0 54,0 52,0 50,4
   
Lønnstakere ikke registrert bosatt ..................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Landgruppe 1:   
Norge ............................................................ 10,6 7,6 6,8 5,7 6,1
Norden ellers .................................................. 41,3 36,5 37,6 39,3 40,8
Vest-Europa ellers .......................................... 13,0 13,1 12,3 11,0 11,0
EU-land i Øst-Europa ...................................... 24,4 34,1 36,4 36,8 34,0
Landgruppe 1 ellers1

 ....................................... 1,1 0,9 0,6 0,6 0,8
Landgruppe 22

 ................................................ 9,6 7,8 6,2 6,5 7,3
1 Landgruppe 1 ellers: Nord-Amerika, Australia og New Zealand. 
2 Landgruppe 2: Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New 
Zealand, samt uoppgitt og statsløse. 

Tabell 3.2. Sysselsatte i alderen 15-74 år, etter bosettingsstatus og landbakgrunn. Årlig 
prosentvis endring 

Endring fra 

Bosettingsstatus og landbakgrunn 05-06 06-07 07-081 08-09

Alle sysselsatt registrert bosatt ..................................... 3,5 4,0 1,7 -1,1
   
Sysselsatte registrert bosatt eksklusive sysselsatte 
innvandrere reg. bosatt ................................................ 2,8 2,9 0,6 -1,7
   
Sysselsatte innvandrere reg. bosatt .............................. 13,6 17,5 13,1 4,2

Landgruppe 1:   
Norden ...................................................................... 3,7 5,5 6,4 4,8
Vest-Europa ellers ...................................................... 11,4 13,8 14,8 5,2
EU-land i Øst-Europa .................................................. 50,8 70,2 35,6 12,6
Landgruppe 1 ellers1

 ................................................... 8,7 10,5 9,5 3,1
Landgruppe 22

 ............................................................ 12,9 13,2 8,9 1,0
   
Lønnstakere ikke registrert bosatt ................................. 46,1 16,2 25,1 -7,2

Landgruppe 1:   
Norge ........................................................................ 4,8 4,8 4,3 -1,6
Norden ellers .............................................................. 29,1 19,6 30,8 -3,6
Vest-Europa ellers ...................................................... 47,4 9,5 11,2 -6,6
EU-land i Øst-Europa .................................................. 104,4 24,0 26,5 -14,2
Landgruppe 1 ellers2

 ................................................... 12,9 -19,3 32,6 11,7
Landgruppe 23

 ............................................................ 18,9 -8,0 31,6 3,3
1 Tallene for 4. kvartal 2008 er revidert og ikke sammenlignbare med 2007 og tidligere. 
2 Landgruppe 1 ellers: Nord-Amerika, Australia og New Zealand. 
3 Landgruppe 2: Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New 
Zealand, samt uoppgitt og statsløse. 
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Tabell 3.3. Sysselsatte i alderen 15-74 år, etter bosettingsstatus og landbakgrunn. 4. kvartal 
2005 – 2009. Absolutte tall 

Bosettingsstatus og landbakgrunn 2005 2006 2007 20081 2009
Alle sysselsatt registrert bosatt 2 308 000 2 389 000 2 484 000  2 525 000 2 497 000 
Sysselsatte registrert bosatt eksklusive 
sysselsatte innvandrere reg. bosatt ................. 2 148 208 2 207 556  2 270 886  2 283 964 2 245 866 
   
Sysselsatte innvandrere reg. bosatt 159 792 181 444 213 114 241 036 251 134 

Landgruppe 1:   
Norden ........................................................ 32 302 33 497 35 328 37 589 39 412 
Vest-Europa ellers ........................................ 21 477 23 920 27 215 31 254 32 884 
EU-land i Øst-Europa .................................... 11 919 17 969 30 592 41 478 46 699 
Landgruppe 1 ellers22

 ................................... 4 139 4 498 4 972 5 446 5 614 
Landgruppe 23

 .............................................. 89 955 101 560 115 007 125 269 126 525 
   
Lønnstakere ikke registrert bosatt ................... 37 888 55 343 64 297 80 427 74 654 

Landgruppe 1:   
Norge .......................................................... 4 012 4 203 4 403 4 591 4 519 
Norden ellers ................................................ 15 665 20 218 24 184 31 641 30 493 
Vest-Europa ellers ........................................ 4 915 7 243 7 934 8 822 8 244 
EU-land i Øst-Europa .................................... 9 230 18 869 23 405 29 618 25 410 
Landgruppe 1 ellers2

 ..................................... 417 471 380 504 563 
Landgruppe 23

 .............................................. 3 649 4 339 3 991 5 251 5 425 
1 Tallene for 4. kvartal 2008 er revidert og ikke sammenlignbare med 2007 og tidligere. 
2 Landgruppe 1 ellers: Nord-Amerika, Australia og New Zealand. 
3 Landgruppe 2: Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New 
Zealand, samt uoppgitt og statsløse. 

3.2. Sysselsatte etter kjønn og sysselsatte etter alder 
Figur 3.1 og 3.2 viser hvordan de sysselsatte fordeler seg på menn og kvinner (i 
prosent), mens figur 3.3 og 3.4 viser den prosentvise fordelingen etter alder. 

Sysselsatte registrert bosatt 
4. kvartal 2009 var det litt flere menn enn kvinner som var sysselsatte registrert 
bosatt, jf. figur 3.1. For innvandrere var andelen menn litt høyere enn for 
befolkningen ellers (det vil si sysselsatte eksklusive innvandrere) – 55 mot 52 
prosent, mens kvinneandelen var litt lavere – 45 mot 48 prosent. Men innenfor de 
ulike innvandrergruppene var det store forskjeller. Det var like mange bosatt menn 
og kvinner fra Norden sysselsatt i 2009, mens det fra Vest-Europa og EU-land i 
Øst-Europa var en klar overvekt av menn. Vi antar at svært mange i de to siste 
landgruppene var arbeidsinnvandrere. 
 
Det var flest sysselsatte innvandrere registrert bosatt i aldersgruppen 25-39 år (48 
prosent), jf. figur 3.3. De andre gruppene er omtrent som for ”befolkningen ellers”, 
med unntak av den eldste aldersgruppen (55-74 år). I denne gruppen var det en 
betydelig større andel sysselsatte blant befolkningen eksklusive innvandrere (21 
prosent) enn blant innvandrere (10 prosent). 

Lønnstakere ikke registrert bosatt 
Figur 3.2 viser at det var klart flere menn enn kvinner som var ikke-bosatt i Norge i 
4. kvartal 2008 (80 mot 20 prosent). Størst andel menn var det blant innvandrere 
fra EU-land i Øst-Europa og Veste-Europa. Høyest kvinneandel finner vi blant 
personer fra Norden og personer med landbakgrunn ”Norge”. Den sistnevnte 
gruppen består i hovedsak av personer som bor i Sverige og jobber i Norge. 
 
Blant ikke-bosatte var det også klart flest i aldersgruppen 25-39 år (42 prosent). 
Men sammenlignet med alle sysselsatte og innvandrere var mange også i den 
yngste aldersgruppen (16 prosent) – og i denne gruppen var det Norden som trakk 
tallet opp (se figur 3.4). 
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Figur 3.1. Sysselsatte registrert bosatt 15-74 år, etter landbakgrunn og kjønn. 4. kvartal 2009. 
Prosentvis andel menn og kvinner 
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1 Landgruppe 1 ellers: Nord-Amerika, Australia og New Zealand. 
2 Landgruppe 2: Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New 
Zealand, samt uoppgitt og statsløse. 

Figur 3.2. Lønnstakere ikke registrert bosatt 15-74 år, etter landbakgrunn og kjønn. 4. kvartal 
2009. Prosentvis andel menn og kvinner 
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1 Landgruppe 1 ellers: Nord-Amerika, Australia og New Zealand. 
2 Landgruppe 2: Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New 
Zealand, samt uoppgitt og statsløse. 
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Figur 3.3. Sysselsatte registrert bosatt 15-74 år, etter landbakgrunn og alder. 4. kvartal 2009. 
Prosentvis andel 
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1 Landgruppe 1 ellers: Nord-Amerika, Australia og New Zealand. 
2 Landgruppe 2: Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New 
Zealand, samt uoppgitt og statsløse. 

Figur 3.4. Lønnstakere ikke registrert bosatt 15-74 år, etter landbakgrunn og alder. 4. kvartal 
2009. Prosentvis andel 
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1 Landgruppe 1 ellers: Nord-Amerika, Australia og New Zealand. 
2 Landgruppe 2: Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New 
Zealand, samt uoppgitt og statsløse. 

3.3. Sysselsatte fordelt etter næring 
Tabell 3.4 viser sysselsatte registrert bosatt i alt, innvandrere og ikke-bosatte 
fordelt etter næring. 
 
Andelen som jobber i de ulike næringene varierer lite mellom innvandrere og 
”befolkningen ellers”. Det var en høyere andel innvandrere i næringene 
overnattings- og serveringsvirksomhet i 4. kvartal 2009, samt en lavere andel i 
varehandel.  
 
Ikke-bosatte har en annen næringsfordeling enn bosatte. De arbeider i hovedsak i 
tre næringer: utleie og formidling, bygg og anlegg, samt industri.  
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Tabell 3.4. Sysselsatte i alderen 15-74 år, etter bosettingsstatus og næring. 4. kvartal 2009. Absolutte tall og i prosent 

Sysselsatte reg. bosatt
eksklusive sysselsatt

innvandrere reg. bosatt

Sysselsatte innvandrere 
registrert bosatt  

Lønnstakere ikke 
registrert bosatt Næring 

Absolutte tall Prosent Absolutte tall Prosent Absolutte tall Prosent
  
I alt ............................................................................. 2 245 866 100,0 251 134 100,0 74 654 100,0
  
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske ................................. 71 709 3,2 3 539 1,4 3 075 4,1
05-09 Bergverksdrift og utvinning ................................... 40 967 1,8 3 578 1,4 2 849 3,8
10-33 Industri .............................................................. 211 918 9,4 27 665 11,0 9 410 12,6
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon ............................ 25 319 1,1 1 317 0,5 404 0,5
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet .............................. 166 790 7,4 19 585 7,8 13 608 18,2
45-47 Varehandel, motorvognrep. .................................. 336 804 15,0 28 066 11,2 4 220 5,7
49-53 Transport og lagring ............................................ 126 210 5,6 15 151 6,0 5 532 7,4
55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet ................. 56 800 2,5 21 277 8,5 3 892 5,2
58-63 Informasjon og kommunikasjon ............................ 79 140 3,5 6 187 2,5 850 1,1
64-66 Finansiering og forsikringsvirksomhet ................... 47 881 2,1 1 995 0,8 190 0,3
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift ..................... 133 706 6,0 13 547 5,4 3 181 4,3
77, 78.3-82 Forretningsmessig tjenesteyting, utenom  0,0 0,0 0,0
formidling og utleie av arbeidskraft ................................. 64 976 2,9 17 782 7,1 2 593 3,5
78.1-78.2 Formidling og utleie av arbeidskraft ................. 26 726 1,2 10 014 4,0 15 445 20,7
84 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring ..... 142 723 6,4 6 304 2,5 339 0,5
85 Undervisning ........................................................... 180 699 8,0 15 796 6,3 1 036 1,4
86-88 Helse- og sosialtjenester ...................................... 441 128 19,6 48 960 19,5 4 206 5,6
90-99 Personlig tjenesteyting ........................................ 82 675 3,7 8 521 3,4 1 138 1,5
Uoppgitt ...................................................................... 9 695 0,4 1 850 0,7 2 686 3,6
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4. Overgang til bosetting og velferdsordninger for 
lønnstakere ikke registrert bosatt 

Mens vi i forrig kapittel så på utviklingen i sysselsettingen fra 2005 til 2009, følger 
vi her enkeltindivider mellom år. I dette kapittelet ser vi på overganger til bosetting 
og ulike velferdsordninger for lønnstakere ikke registrert bosatt (ikke-bosatte). I 
kapittel 5 ser vi på overganger for sysselsatte registrert bosatt. 
 
I dette kapittelet ser vi på i hvilken grad ikke-bosatte bosetter seg og hvordan de 
beveger seg i arbeidsmarkedet. Tilknytning til norsk arbeidsliv måles ved å se om 
en person arbeider i Norge også året etter, og om personen skifter status til å bli 
registrert som bosatt. 
 
I kapittel 4.1 ser vi på ikke-bosatte og i hvilken grad vi finner dem igjen ett år etter, 
samt fordeler disse etter status (sysselsatt, arbeidsledig, mottar helserelatert ytelse, 
osv.). Tilsvarende analyse gjøres i kapittel 4.2, men vi ser på situasjonen to år etter. 
I kapittel 4.3 tar vi utgangspunkt i de som var ikke-bosatt i 2005, og vi ser på 
hvilken status disse personene hadde i perioden 2006-2009. Hvilken betydning 
landbakgrunn og næring har for overganger til ulike statuser undersøkes i 
henholdsvis kapittel 4.4 og 4.5. 
 
I kapittel 4.6 utvider vi referanseperioden for ikke-bosatte fra 4. kvartal (referanse-
perioden er en uke i november) til hele året. Dette for å også fange opp personer 
som var ikke-bosatt før referanseperioden som ligger til grunn for 4. kvartals 
tallene. Disse kan ha arbeidet i landet i en kortere periode før 4. kvartal år t, og kan 
dermed skifte status til bosatt året etter uten å bli fanget opp i analysen i kapittel 
4.1 – 4.5. 
 
Ikke-bosatte er en svært sammensatt gruppe. I kapittel 4.7 gir vi en beskrivelse av 
de ulike gruppene som inngår. 

4.1. Overganger fra ett år til det neste 
I tabell 4.1 og 4.2 har vi tatt utgangspunkt i ikke-bosatte i 4. kvartal år t og sett på 
statusen til disse personene i 4. kvartal år t+1. 
 
Det var 80 000 ikke-bosatte i Norge i 4. kvartal 2008. Av disse var drøyt 51 prosent 
også i jobb og ikke-bosatt i 2008, mens 8,4 prosent hadde skiftet status til bosatt (jf. 
tabell 4.1 og 4.2). Av de som hadde gått fra å være ikke-bosatt i 2008 til å bli bosatt 
i 2009, var flest sysselsatt (7,3 prosent), mens kun 1,2 prosent (928 personer) var 
ikke-sysselsatt, det vil si var utenfor arbeidsmarkedet. 
 
Tabell 4.2 viser også at det har vært en stor økning i antall personer vi finner igjen 
som ikke-bosatt året etter. Men merk her at en del av økningen skyldes at tallene 
har blitt revidert (jf. kapittel 1.1). Samtidig ser vi av tabell 4.1 at andelen vi finner 
igjen året etter holdt seg relativt stabilt på om lag 50 prosent. Antall personer som 
har skiftet status til bosatt og sysselsatt året ligger relativt stabilt rundt 8 prosent.  
 
Svært få av de som var bosatt året etter og utenfor arbeidsmarkedet var registrert 
ledig/på tiltak, under utdanning eller mottok en helserelatert ytelse. Dog har det 
vært en liten økning i antall som var registrert ledig eller på tiltak. Som nevnt i 
kapittel 2 omfatter helserelatert ytelser personer som er varig eller tidsbegrenset 
ufør, personer på attføringstiltak og annen attføring.  
 
De fleste som var utenfor arbeidsmarkedet hadde ukjent status. Det betyr at vi 
mangler opplysninger om personene. Men vi antar at dette enten er personer som 
har utvandret uten å melde fra til myndighetene, var hjemmeværende eller arbeidet 
svart. 
 



 

 

Lønnstakere på korttidsopphold og sysselsatte innvandrere Rapporter 19/2011

22 Statistisk sentralbyrå

Om lag 40 prosent av de som arbeidet i Norge i år t finner vi ikke igjen året etter – 
verken som ikke-bosatt eller bosatt. De fleste har trolig reist ut av landet, men 
personer som arbeider svart vil også inngå i denne gruppen. Tallene indikerer at en 
stor andel ikke blir her permanent. Svært få personer var sysselsatt i år t og 75 år 
eller mer det påfølgende året, og dermed utenfor populasjonen. SFP omfatter som 
tidligere nevnt kun bosatte. Hvis noen ikke-bosatte var på en velferdsordning, var 
under utdanning eller var arbeidsledige, vil de være i gruppen ”ikke-bosatt og ikke 
sysselsatt” i tabellene. 

Tabell 4.1. Lønnstakere ikke registrert bosatt i år t, etter status i år t+1. Prosent 

 

Ikke-bosatt i 
2006 etter 

status i 2007

Ikke-bosatt i 
2007 etter 

status i 2008 

Ikke-bosatt i 
2008 etter 

status i 2009
I alt, år t ........................................................ 100,0 100,0 100,0

Status år t+1:  
Lønnstaker ikke-bosatt ................................... 45,2 52,2 51,3
Registrert bosatt ............................................ 8,3 7,7 8,4

Sysselsatt ................................................... 7,3 6,5 7,2
Registrerte ledige/sysselsettingstiltak ............ 0,1 0,2 0,4
Under utdanning .......................................... 0,1 0,0 0,1
Helserelaterte ytelser og alderspensjon/AFP .. 0,0 0,0 0,0
Ukjent status ............................................... 0,8 0,9 0,7
Annet ......................................................... 0,0 0,0 0,0

Ikke bosatt og ikke sysselsatt .......................... 46,4 40,1 40,3

Tabell 4.2. Lønnstakere ikke registrert bosatt i år t, etter status i år t+1. Absolutte tall 

 

Ikke-bosatt i 
2006 etter 

status i 2007

Ikke-bosatt i 
2007 etter 

status i 2008 

Ikke-bosatt i 
2008 etter 

status i 2009
I alt, år t ........................................................ 55 343 64 297 80 427 

Status år t+1:  
Lønnstaker ikke-bosatt ................................... 25 030 33 592 41 246 
Registrert bosatt ............................................ 4 618 4 953 6 758 

Sysselsatt ................................................... 4 065 4 193 5 830 
Registrerte ledige/sysselsettingstiltak ............ 62 149 298 
Under utdanning .......................................... 43 29 67 
Helserelaterte ytelser og alderspensjon/AFP .. 18 19 16 
Ukjent status ............................................... 418 556 532 
Annet ......................................................... 12 7 15 

Ikke bosatt og ikke sysselsatt .......................... 25 695 25 752 32 423 

4.2. Overganger fra år t til t+2 
I tabell 4.3 og 4.4 tar vi utgangspunkt i de som var ikke-bosatt i 4. kvartal år t og 
ser på statusen i 4. kvartal år t+2. 
 
Vi ser at andelen ikke-bosatte som fremdeles arbeidet i landet var lavere to år etter 
(tabell 4.3) enn ett år etter (tabell 4.1). Samtidig er andelen som var bosatt og 
sysselsatt høyre. Drøyt 11 prosent av de som var ikke-bosatt i 2007 var bosatt og 
sysselsatt i 2009, mens tilvarende tall for de som var ikke-bosatt i 2008 og bosatt i 
2009 var 7,3 prosent. 
 
Andelen som var registrert ledig, under utdanning eller som mottok en helserelatert 
ytelse var høyere to år etter enn ett år etter, men var likevel svært lav, både i abso-
lutte tall og i prosent. I tillegg hadde en noe større andel ukjent status. Av de som 
var ikke-bosatt i 2007 hadde 1,4 prosent ukjent status i 2009. Tilvarende tall for de 
som var ikke-bosatte i 2008 var 0,7 prosent. Som tidligere nevnt betyr ukjent status 
at de trolig har forlatt landet. Men de kan også fortsatt oppholde seg her og for 
eksempel jobbe svart.  
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Tabell 4.3. Lønnstakere ikke registrert bosatt i år t, etter status i år t+2. Prosent 

 

Ikke-bosatt i 
2005 etter 

status i 2007

Ikke-bosatt i 
2006 etter 

status i 2008 

Ikke-bosatt i 
2007 etter 

status i 2009
I alt, år t ........................................................ 100,0 100,0 100,0

Status år t+2:  
Lønnstaker ikke-bosatt ................................... 36,9 36,0 38,3 
Registrert bosatt ............................................ 14,6 13,9 13,8 

Sysselsatt ................................................... 12,5 11,6 11,2 
Registrerte ledige/sysselsettingstiltak ............ 0,3 0,4 0,8 
Under utdanning .......................................... 0,2 0,1 0,2 
Helserelaterte ytelser og alderspensjon/AFP .. 0,1 0,1 0,1 
Ukjent status ............................................... 1,5 1,6 1,4 
Annet ......................................................... 0,1 0,0 0,0 

Ikke bosatt og ikke sysselsatt .......................... 48,5 50,2 47,9 

Tabell 4.4. Lønnstakere ikke registrert bosatt i år t, etter status i år t+2. Absolutte tall 

 

Ikke-bosatt i 
2005 etter 

status i 2007

Ikke-bosatt i 
2006 etter 

status i 2008 

Ikke-bosatt i 
2007 etter 

status i 2009
I alt, år t ........................................................ 37 888 55 343 64 297 

Status år t+2:  
Lønnstaker ikke-bosatt ................................... 13 981 19 909 24 638 
Registrert bosatt ............................................ 5 515  7 679 8 873 

Sysselsatt ................................................... 4 729  6 415 7 222 
Registrerte ledige/sysselsettingstiltak ............ 104 235 528 
Under utdanning .......................................... 62 72 127 
Helserelaterte ytelser og alderspensjon/AFP .. 44 58 70 
Ukjent status ............................................... 554 874 894 
Annet ......................................................... 22 25 32 

Ikke bosatt og ikke sysselsatt .......................... 18 392  27 755 30 786 

4.3. Lønnstakere ikke registrert bosatt i 2005 etter status i 
2006-2009 

I dette kapittelet har vi tatt utgangspunkt i de som var ikke-bosatt i 2005, og sett på 
hvilken status disse personene har i perioden 2006-2009. Var de her fortsatt som 
ikke-bosatt? Har de endret status til bosatt, og i hvilken grad var de omfattet av 
ulike velferdsordninger? 
 
Tabeller over absolutte tall og prosenter er vist i vedlegg B (tabell B1 og B2).  
 
Figur 4.1 viser at andelen som jobbet i landet i 2005 og som fortsatt var ikke-bosatt 
synker for hvert år etter 2005. I 2006 var 50 prosent fortsatt i arbeid og ikke-bosatt, 
mens andelen kun var 28 prosent i 2009. Andelen som endret status til bosatt og 
sysselsatt øker derimot – fra 7,5 prosent i 2006 til 16 prosent i 2009. Likevel går 
andelen sysselsatte i alt (ikke-bosatte og bosatte) ned i perioden.  
 
Figuren viser videre at andelen som var bosatt og ikke sysselsatt øker fra 1,4 prosent i 
2006 til 3,7 prosent i 2009. Det vil si at bare 1 400 av om lag 38 000 personer var bo-
satt og utenfor arbeidsmarkedet fire år etter. Og under 200 var omfattet av en offentlig 
velferdsordning. De fleste vi finner igjen i registrene i 2009 var sysselsatte (92 
prosent) – enten som fortsatt ikke-bosatt eller med endret status til registrert bosatt.  
 
I perioden 2006-2009 øker også andelen vi ikke finner igjen i registrene, fra 41 
prosent i 2006 til 52 prosent i 2009. 
 
Figur 4.2 viser hvordan de som var bosatt og ikke sysselsatt i figur 4.1 fordeler seg 
på ulike statuser (arbeidsledige, under utdanning, mottar helserelaterte ytelser, 
osv.) i 2006-2009. Andelene er beregnet i prosent av antall bosatt ikke sysselsatt i 
alt. Figuren viser at en svært stor andel av de som var utenfor arbeidsmarkedet 
hadde ukjent status året etter, men andelen faller gjennom perioden. I 2006 hadde 
om lag 77 prosent denne statusen, mot 48 prosent i 2009. Videre var det en økende 
tendens i andelen som var under utdanning og som mottok en helserelatert ytelse. I 
2006 mottok kun 2,9 prosent av de som var utenfor arbeidsmarkedet en helse-
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relatert ytelse (ufør, attføring, rehabilitering), mens det var 9,2 prosent i 2009. Selv 
om prosentandelen øker klart, er de absolutte tallene likevel små (jf. tabell B2 i 
vedlegg B).  
 
Figuren viser også at en lav andel var registrerte ledige eller på sysselsettingstiltak, 
men det har vært en sterk økning fra 2006 (11 prosent) til 2009 (29 prosent). 
Økningen henger sammen med dårligere vekst i økonomien og fall i syssel-
settingen som følge av finanskrisen høsten 2008.  

Figur 4.1. Lønnstakere ikke registrert bosatt i 4. kvartal 2005, etter status i 4. kvartal 2006 – 
2009. I prosent av lønnstakere ikke registrert bosatt i 4. kvartal 2005  
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Figur 4.2. Lønnstakere ikke registrert bosatt i 4. kvartal 2005, etter status for bosatte og ikke-
sysselsatte i 4. kvartal 2006 – 2009. I prosent av bosatte sysselsatte i alt  
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4.4. Overganger etter landbakgrunn 
Tabell 4.5 og 4.6 viser lønnstakere ikke registrert bosatt (ikke-bosatte) etter 
landbakgrunn i henholdsvis 2008 og 2007 og status i 2009. Vi ser her på den 
samme massen som i kapittel 4.1 og 4.2, men fordeler altså på landbakgrunn. Vi 
skiller mellom følgende statuser: 
1. Ikke-bosatt i både 2008 (2007) og 2009 
2. Ikke-bosatt i 2008 (2007) og registrert bosatt i 2009 
3. Ikke funnet 2009  
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Personene i status 2 – ikke-bosatt i 2008 og registrert bosatt i 2009 – har altså 
endret status fra ikke-bosatt til bosatt, og er inndelt i to undergrupper: sysselsatt og 
ikke-sysselsatt.  
 
Gruppen ”Ikke funnet 2009” er personer som vi ikke har funnet igjen i registrene, 
det vil si at de verken er ikke-bosatt eller bosatt året etter. Som tidligere nevnt kan 
noen likevel være i Norge og for eksempel jobbe svart. Men trolig har de fleste 
utvandret.  
 
Andelen som var ikke-bosatt i både 2008 og 2009 var høyest blant personer med 
landbakgrunn ”Norge” (62,1 prosent) og Norden utenom Norge (59,2 prosent), jf. 
tabell 4.5. Lavest andel finner vi blant personer fra Vest-Europa og EU-land i Øst-
Europa, begge med 43,5 prosent. 
 
Størst andel som hadde endret status til bosatt og sysselsatt finner vi blant personer 
med bakgrunn fra Norge (15 prosent) og EU-land i Øst-Europa (11 prosent). 
Personer fra Norden var i svært liten grad bosatt og ikke sysselsatt. Høyest andel 
bosatt og ikke sysselsatt finner vi blant personer med landbakgrunn ”Norge”.  
 
Tabell 4.6 viser ikke-bosatte etter landbakgrunn i 2007 og status i 2009. Andelen 
som fremdeles var ikke-bosatte to år etter var betydelig lavere enn når vi så på 
statusen ett år etter. Samtidig var bosettingsandelen noe høyere. Dette gjelder 
samtlige landgrupper. Men mønsteret er det samme som når vi så på statusen ett år 
etter; Lav bosettingsandel blant personer fra Norden og relativ høy bosettingsandel 
blant personer med landbakgrunn fra Norge, EU-land i Øst-Europa og ”andre 
land”.  
 
Andelen vi ikke finner igjen to år etter var klart lavest for personer med norsk 
bakgrunn og høyest for personer med bakgrunn fra Vest-Europa utenom Norden.  

Tabell 4.5. Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn i 4. kvartal 2008 og status i 4. kvartal 2009. Absolutte tall og 
prosent 

Lønnstakere ikke registrert bosatt i 2008 
 og registrert bosatt i 2009 

Alle lønnstakere 
ikke registret 
bosatt 2008 

Lønnstakere ikke 
registrert bosatt 

både i 2008 og 2009 Sysselsatt Ikke sysselsatt 

Ikke funnet i 2009
 
 Landbakgrunn  

Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

I alt ...........................  80 427 100,0  41 246 51,3 5 830 7,2 928 1,2  32 423 40,3 

    

Norge ....................... 4 591 100,0  2 851 62,1 687 15,0 112 2,4  941 20,5 

Norden ellers ............. 31 641  100,0  18 741 59,2 872 2,8 128 0,4  11 900 37,6 

Vest-Europa ellers ..... 8 822  100,0  3 835 43,5 635 7,2  74 0,8  4 278 48,5 

EU-land i Øst-Europa 29 618  100,0  12 895 43,5 3 283 11,1 535 1,8  12 905 43,6 
Andre land ................ 5 755  100,0  2 924 50,8 353 6,1 79 1,4  2 399 41,7 

Tabell 4.6. Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn i 4. kvartal 2007 og status i 4. kvartal 2009. Absolutte tall og 
prosent 

Lønnstakere ikke registrert bosatt i 2007 
 og registrert bosatt i 2009 

Alle lønnstakere 
ikke registret 
bosatt 2007 

Lønnstakere ikke 
registrert bosatt 

både i 2007 og 2009 Sysselsatt Ikke sysselsatt 

Ikke funnet i 2009
 
 Landbakgrunn  

Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

I alt ........................... 64 297  100,0  24 638 38,3 7 222 11,2 1 651 2,6  30 786 47,9 

    

Norge ....................... 4 403  100,0  2 137 48,5 957 21,7 162 3,7  1 147 26,1 

Norden ellers ............. 24 184  100,0  11 624 48,1 1 045 4,3 173 0,7  11 342 46,9 

Vest-Europa ellers ..... 7 938  100,0  2 534 31,9 829 10,4 177 2,2  4 398 55,4 

EU-land i Øst-Europa 23 405  100,0  6 829 29,2 3 855 16,5 961 4,1  11 760 50,2 
Andre land ................ 4 367  100,0  1 514 34,7 536 12,3 178 4,1  2 139 49,0 
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4.5. Næring og bosettingsstatus 
Tabell 4.7 og 4.8 viser lønnstakere ikke registrert bosatt (ikke-bosatte) etter næring 
i 2008 og status i 2009. Også her ser vi på den samme massen som i kapittel 4.1, 
4.2 og 4.4, men fordeler på næring. Høyest andel ikke-bosatte begge årene var det 
blant lønnstakere som var i næringen bergverksdrift og utvinning i 2008 (76 pro-
sent). Lavest andel finner vi i overnatings- og serveringsvirksomhet (45 prosent) og 
varehandel (46 prosent). 
 
Ser vi på andelen som har endret status til bosatt og sysselsatt året etter finner vi 
motsatt resultat: høyest bosettingsandel blant de som var i varehandel og over-
nattings- og serveringsvirksomhet, med henholdsvis 10 og 11 prosent, mens 
bergverksdrift og utvinning har lavest bosettingsandel med snaut 4 prosent. Det var 
også en relativ høy bosettingsandel blant de som var i helse- og sosialtjenester. 
 
Høyest andel som var bosatt og ikke sysselsatt det påfølgende året finner vi blant 
de som var i varehendel (1,6 prosent) og bygge- og anleggsvirksomhet (1,4 pro-
sent) i 2008. Lavest andel hadde bergverksdrift og utvinning, med 0,4 prosent.

Tabell 4.7. Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter næring i 4. kvartal 2008 og status i 4. kvartal 2009. Prosent 

Lønnstakere Ikke registrert bosatt i 2008 
og registrert bosatt i 2009 Næring 2008 

Alle lønnstakere 
ikke registret 
bosatt 2008

Lønnstakere ikke 
registrert bosatt i 

både 2008 og 2009 Sysselsatt Ikke sysselsatt 

Ikke funnet 
i 2009

I alt ................................................ 100,0 51,3 7,2 1,2 40,3
  
Jordbruk, skogbruk og fiske ............. 100,0 48,6 6,7 1,1 43,7
Bergverksdrift og utvinning .............. 100,0 76,2 3,8 0,4 19,6
Industri .......................................... 100,0 52,7 9,4 1,2 36,7
Bygge- og anleggsvirksomhet .......... 100,0 50,7 5,9 1,4 42,0
Varehandel, motorvognrep. .............. 100,0 46,4 10,7 1,6 41,3
Transport og lagring ........................ 100,0 64,7 5,6 0,6 29,1
overnattings- og serveringsv. ........... 100,0 44,5 9,9 1,5 44,0
Forretningsm. tjenesteyting .............. 100,0 48,7 6,2 1,1 44,0
Helse- og sosialtjenester ................. 100,0 59,8 7,5 0,8 31,9
Andre næringer .............................. 100,0 49,5 10,7 1,3 38,5
Uoppgitt ......................................... 100,0 33,8 2,3 0,4 63,5

Tabell 4.8. Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter næring i 4. kvartal 2008 og status i 4. kvartal 2009. Absolutte tall 

Lønnstakere Ikke registrert bosatt i 2008 
og registrert bosatt i 2009 Næring 2008 

Alle lønnstakere 
ikke registret 
bosatt 2008

Lønnstakere ikke 
registrert bosatt i 

både 2008 og 2009 Sysselsatt Ikke sysselsatt 

Ikke funnet 
i 2009

I alt ................................................ 80 427 41 246 5 830 928 32 423 
  
Jordbruk, skogbruk og fiske ............. 2 949 1 432 197 31 1 289 
Bergverksdrift og utvinning .............. 2 505 1 910 96 9 490 
Industri .......................................... 11 478 6 047 1 075 143 4 213 
Bygge- og anleggsvirksomhet .......... 15 907 8 064 944 220 6 679 
Varehandel, motorvognrep. .............. 4 013 1 861 430 65 1 657 
Transport og lagring ........................ 4 902 3 173 273 31 1 425 
overnattings- og serveringsv. ........... 3 743 1 667 371 57 1 648 
Forretningsm. tjenesteyting .............. 21 313 10 382 1 314 236 9 381 
Helse- og sosialtjenester ................. 3 540 2 118 264 28 1 130 
Andre næringer .............................. 7 553 3 739 807 99 2 908 
Uoppgitt ......................................... 2 524 853 59 9 1 603 

4.6. Årstall 
I kapittel 4.1 – 4.5 gjelder tallene for ikke-bosatte per 4. kvartal (referanseperioden 
er en uke i november). En person kan dermed skifte status fra ikke-bosatt år t til 
bosatt år t+1 uten at dette blir fanget opp fordi personen ikke var sysselsatt 4. 
kvartal år t. I dette kapittelet har vi utvidet referanseperioden til hele året. Vi har 
tatt utgangspunkt i lønnstakere på korttidsopphold som arbeidet i Norge en eller 
annen gang i 2008 og sett på statusen året etter. Statusene i 2009 gjelder 4. kvartal.  
 
Det var i overkant av 140 000 ikke-bosatte i 2008, jf. tabell 4.9. Drøyt 54 prosent 
av disse var også ikke-bosatt året etter, mens snaut 6 prosent var sysselsatt og 
bosatt. Kun 1,1 prosent (1 569 personer) var bosatt og ikke sysselsatt.  
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Sammenlignet med tabell 4.1, som kun tar utgangspunkt i ikke-bosatte i 4. kvartal 
2008, var andelen som også var ikke-bosatt i 2009 noe høyere når referanse-
perioden ble utvidet til å gjelde hele året. Andel som hadde endret status til syssel-
satt registrert bosatt eller bosatt og ikke sysselsatt var derimot noe lavere. Årsaken 
til dette er trolig at vi får med mange sesongarbeidere i jordbruket når vi utvider 
referanseperioden til hele året. Av de som var i denne næringen i 2008, og som vi 
finner igjen året etter, var de fleste ikke-bosatt. 

Tabell 4.9. Lønnstakere ikke registrert bosatt i 2008, etter status i 4. kvartal 2009 

Alle ikke-bosatte EU-land i Øst-Europa 
 

Antall Prosent Antall Prosent
I alt 2008 ..................................................... 140 770 100,0 46 792 100,0 

Status 4. kvartal 2009:  
Lønnstaker ikke-bosatt ................................. 76 260 54,2 27 297 58,3
Registrert bosatt .......................................... 9 882 7,0 5 145 11,0

Sysselsatt ................................................. 8 313 5,9 4 404 9,4
Registrerte ledige/sysselsettingstiltak .......... 433 0,3 221 0,5
Under utdanning ........................................ 184 0,1 28 0,1
Helserelaterte ytelser og alderspensjon/AFP 39 0,0 9 0,0
Ukjent status ............................................. 886 0,6 482 1,0
Annet ....................................................... 27 0,0 1 0,0

Ikke bosatt og ikke sysselsatt ........................ 54 628 38,8 14 350 30,7

4.7. Alternativ gruppeinndeling 
Lønnstakere ikke-registrert bosatt (ikke-bosatte) er en svært heterogen gruppe, som 
inkluderer individuelle arbeidstakere og tjenesteytere (for eksempel polakker som 
arbeider kort tid i Norge), sjøfolk, grensependlere fra våre naboland, utflyttede 
nordmenn som arbeider i Norge, utenlandske bosatte som arbeider på kontinental-
sokkelen, utlendinger som har fått en tidsbegrenset oppholdstillatelse for arbeid 
(for eksempel som ufaglært, faglært eller sesongarbeider),11 samt asylsøkere med 
midlertidig arbeidstillatelse (se også kapittel 1.2). En slik inndeling av personene 
sier noe om hvordan og hvor sterkt knyttet de har til det norske arbeidsmarkedet. 
For eksempel vil sjøfolk på norske skip kunne ha dette som en varig jobb selv om 
de aldri er bosatt i Norge, mens tjenesteytere kan være her i kortere tid (avhenger 
av lengden på oppdraget som arbeidsgiveren deres har i Norge).  
 
Vi har ikke all informasjon som er nødvendig for å gjøre en slik gruppering av 
personene, og vi har derfor til nå gruppert personene etter landbakgrunn. Vi skal 
her forsøke å nærme oss en gruppering som angitt over og vise hvordan knytningen 
til det norske arbeidsmarkedet er for de ulike gruppene. Vi gjør dette ved å vise 
statusen året etter og to år etter utgangsåret. Tallene gjelder per 4. kvartal.  
 
De gruppene vi greier å identifisere presist er sjøfolk og lønnstakere på kontinental-
sokkelen. De som ikke tilhører disse gruppene har vi valgt å dele inn etter landbak-
grunn. Denne er likevel et stykke på vei korrelert med enkelte av gruppene vi har 
nevnt over. For eksempel vil de med bakgrunn fra Afrika, Asia og Latin-Amerika i 
hovedsak være asylsøkere, selv om man har også finner noen som er her av andre 
årsaker. Blant nordiske borgere finner man mange som arbeider fast i Norge ved å 
pendle over grensen hver dag. 
 
Det finnes noe data som ikke er utnyttet i denne rapporten og som kan gjøre at 
færre grupperes etter bare landbakgrunn. Man kan for eksempel se på hvem som 
har søkt asyl i Norge og fått en midlertidig arbeidstillatelse fra utlendings-
direktoratet (UDI). Dermed kan for eksempel asylsøkere defineres mer presist. 
Videre gir et samarbeid mellom de nordiske statistikkbyråene mulighet for å se 
hvor i nabolandene personene er bosatt. Man kan derfor få et visst anslag på hvor 
mange av disse som er dagpendlere. Dette er imidlertid et datagrunnlag som tar 

                                                      
11 For oversikt over ulike typer oppholdstillatelse som kan gis for arbeid i Norge, henviser vi til nett-
sidene til utlendingsdirektoratet (UDI): www.udi.no/Sentrale-tema/Arbeid-og-opphold/Oppholds-
tillatelser-for-arbeid/. 
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lang tid før det er klart, og det kan i dag ikke kobles til på mikronivå, men må 
benyttes til justering på tabellnivå.  

Tabell 4.10. Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter ulike grupper. 4. kvartal 2007 – 2009. 
Absolutte tall og prosent 

 2007 2008 2009 

 Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent
I alt ....................................................... 64 297 100,0 80 427 100,0 74 654 100,0
   
Sjøfolk1

 ................................................. 1 534 2,4 2 489 3,1 3 557 4,8
Kontinentalsokkelen ............................... 2 546 4,0 2 485 3,1 2 459 3,3
Asylsøkere, m.m.2 .................................. 3 840 6,0 4 956 6,2 5 116 6,9

Andre etter landbakgrunn:   
Utflyttede Nordmenn .............................. 3 818 5,9 3 997 5,0 3 906 5,2
Norden ellers ......................................... 23 132 36,0 30 253 37,6 28 946 38,8

Danmark ............................................. 2 062 3,2 2 524 3,1 2 388 3,2
Finland ............................................... 1 310 2,0 1 330 1,7 1 107 1,5
Sverige ............................................... 19 674 30,6 26 255 32,6 25 146 33,7

Vest-Europa ellers ................................. 5 773 9,0 6 916 8,6 6 220 8,3
EU-land i Øst-Europa ............................. 23 356 36,3 28 898 35,9 23 956 32,1
USA, Canada, Australia og New Zealand . 298 0,5 433 0,5 494 0,7

1 Maritime arbeidstakere fra EØS-området. 
2 Inkluderer også personer fra Afrika, Asia og Latin-Amerike, samt Russland og Ukraina, med ulike typer arbeidstillatel-
ser fra UDI. 

 
Tabell 4.10 viser ikke-bosatte fordelt etter ulike grupper for 4. kvartal 2007-2009. 
Merk at tallene etter landbakgrunn i dette kapittelet vil avvike noe fra tallene i 
kapittel 4.1 - 4.5. Det skyldes at personene i dette kapittelet er knyttet til én gruppe, 
der prioriteringsrekkefølgen er sjøfolk, kontinentalsokkelen, asylsøkere m.m. og de 
øvrige landgruppene. Dermed vil for eksempel en svenske som arbeider på 
kontinentalsokkelen bli klassifisert i gruppen ”Kontinentalsokkelen”.  
 
Tabellen viser at kun en liten andel var sjøfolk, men at denne har økt noe – fra 2,4 
prosent i 2007 til 4,8 prosent i 2009. Andelen er lav fordi sjøfolk kun omfatter 
maritime arbeidstakere fra EØS-landene. Maritime arbeidstakere som er bosatt 
utenfor EØS-landene, og som arbeider på norske skip, er ikke inkludert i tallene. 
Dermed er for eksempel filippinske sjøfolk på norskeide skip, som utgjør en stor 
gruppe, ikke inkludert. 
 
Utenlandske bosatte på kontinentalsokkelen utgjorde 3,3 prosent av alle ikke-
bosatte i 4. kvartal 2009. Over 50 prosent av disse har landbakgrunn fra 
Storbritannia. Deretter kommer personer med landbakgrunn fra Danmark og 
Sverige, med henholdsvis 9 og 8 prosent. 
 
Norden utenom Norge og EU-land i Øst-Europa var de to største gruppene i 
perioden 2007-2009, med om lag 70 prosent av alle ikke-bosatte. I 2009 var nesten 
34 prosent av de ikke-bosatte fra Sverige. Dette er personer som jobber her i lengre 
perioder av gangen, for eksempel noen uker eller måneder, eller personer som 
pendler hver dag over grensen for å arbeide i Norge.  
 
Lønnstakere på korttidsopphold jobber enten i en norsk bedrift (som individuelle 
arbeidstakere), eller i en utenlandsk bedrift som for en kortere periode tar med sine 
ansatte til Norge for å utføre selvstendig produksjonsvirksomhet på oppdrag for en 
norsk bedrift (tjenesteytere). Det er i dagens statistikk ikke mulig å skille mellom 
individuelle arbeidstakere og tjenesteytere.12 Men undersøkelser dokumentert i 
Berge (2010b) viser at i 2008 jobbet om lag to av tre i en bedrift med eiere/ledere 
med landbakgrunn ”Norge”, mens en av tre jobbet i en bedrift med eiere/ledere 
med utenlandsk landbakgrunn. 
 

                                                      
12 SSB vil i et prosjekt for Arbeidsdepartementet for 2011 se på muligheten for å skille tjenesteytere 
fra andre ikke-bosatte som blir ansatt i en innenlandsk (norsk) bedrift. 
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Tabell 4.11. Lønnstakere ikke registrert bosatt i 4. kvartal 2008, etter ulike grupper i 4. kvartal 2008 og status i 4. kvartal 2009. 
Prosent 

Lønnstaker ikke registrert bosatt i 2008 og registrert bosatt i 
2009 

 

Alle 
lønnst. 

ikke reg. 
bosatt 
2008 

Lønns-
taker ikke 
reg.bosatt 

2008 og 
2009

I alt
Syssel-

satt

Reg. 
ledig/

syssel.
tiltak

Under
ut-

danning

Helse-
relatert- 
ytelse, 

aldersp/ 
AFP 

Annen 
status 

Ukjent 
status

Ikke 
funnet i

2009

I alt 100,0 51,3 8,4 7,2 0,4 0,1  0,0 0,0 0,7 40,3 
    
Sjøfolk1

 ................................................ 100,0 72,2 1,5 1,3 0,1 .  . 0,0 0,1 26,3 
Kontinentalsokkelen .............................. 100,0 64,5 1,1 1,0 . .  .  . 0,0 34,4 
Asylsøkere, m.m.2 ................................. 100,0 53,4 7,7 6,2 0,7 0,2  0,0 0,1 0,5 38,9 

Andre etter landbakgrunn:    
Utflyttede Nordmenn ............................. 100,0 59,5 18,9 16,2 0,7 0,6  0,2 0,1 1,2 21,6 
Norden ellers ........................................ 100,0 58,2 3,3 2,9 0,1 0,0  0,0 0,0 0,2 38,5 

Danmark ........................................... 100,0 48,2 3,0 2,5 0,2 0,1  . 0,0 0,2 48,8 
Finland .............................................. 100,0 50,7 4,5 3,7 0,2 0,1  .  . 0,5 44,8 
Sverige .............................................. 100,0 59,6 3,2 2,8 0,1 0,0  0,0 0,0 0,2 37,2 

Vest-Europa ellers ................................ 100,0 36,3 10,2 9,1 0,3 0,0  0,0  . 0,7 53,6 
EU-land i Øst-Europa ............................ 100,0 43,5 13,2 11,4 0,6 0,1  0,0  . 1,2 43,3 
USA, Canada, Australia og New Zealand  100,0 31,4 10,9 10,2 0,2 .  .  . 0,5 57,7 

1 Maritime arbeidstakere fra EØS-området. 
2 Inkluderer også personer fra Afrika, Asia og Latin-Amerike, samt Russland og Ukraina, med ulike typer arbeidstillatelser fra UDI. 

Tabell 4.12. Lønnstakere ikke registrert bosatt i 4. kvartal 2008, etter ulike grupper i 4. kvartal 2008 og status i 4. kvartal 2009. 
Absolutte tall 

Lønnstaker ikke registrert bosatt i 2008 og registrert bosatt i 
2009 

 

Alle 
lønnst. 

ikke reg. 
bosatt 
2008 

Lønns-
taker ikke 
reg.bosatt 

2008 og 
2009

I alt
Syssel-

satt

Reg. 
ledig/

syssel.
tiltak

Under
ut-

danning

Helse-
relatert- 
ytelse, 

aldersp/ 
AFP 

Annen 
status 

Ukjent 
status

Ikke 
funnet i

2009

I alt 80 427 41 246 6 758 5 830 298 67 16 15 532 32 423 
    
Sjøfolk1

 ................................................ 2 489 1 796 38 32 2 . . 1 3 655 
Kontinentalsokkelen .............................. 2 485 1 602 27 26 . . . . 1 856 
Asylsøkere, m.m.2 ................................. 4 956 2 647 382 307 33 9 1 7 25 1 927 

Andre etter landbakgrunn:    
Utflyttede Nordmenn ............................. 3 997 2 379 756 647 27 24 6 4 48 862 
Norden ellers ........................................ 30 253 17 619 990 864 41 10 2 3 70 11 644 

Danmark ........................................... 2 524 1 216 76 64 5 2 . 1 4 1 232 
Finland .............................................. 1 330 674 60 49 3 1 . . 7 596 
Sverige .............................................. 26 255 15 654 840 740 33 7 2 1 57 9 761 

Vest-Europa ellers ................................ 6 916 2 509 702 628 23 3 1 . 47 3 705 
EU-land i Øst-Europa ............................ 28 898 12 558 3 816 3 282 171 21 6 . 336 12 524 
USA, Canada, Australia og New Zealand  433 136 47 44 1 . . . 2 250 

 
En spesiell gruppe er asylsøkere som ikke har fått oppholdstillatelse, men som 
likevel er i arbeid. Vi har i dag ikke informasjon om asylsøkere med midlertidig 
arbeidstillatelse, men i 2009 kom de fleste av dem (ca 80 prosent) fra typiske 
asylsøkerland som Irak, Etiopia og Somalia. I tillegg vil det kunne være noen fra 
Afrika, Asia og Latin-Amerika, Russland og Ukraina som har fått en oppholds-
tillatelse for arbeid fra UDI. 
 
Det er store forskjeller mellom gruppene om man var fortsatt ikke-bosatt eller 
hadde skiftet status til bosatt året etter, jf. tabell 4.11 og 4.12. Vi finner at vel 72 
prosent av de som var sjøfolk (fra EØS-området), og snaut 65 prosent av de som 
arbeidet på kontinentalsokkelen, også var ikke-bosatt året etter. Tilsvarende andel 
blant personer fra Vest-Europa utenom Norden og for borgere fra EU-land i Øst-
Europa var henholdsvis 36 og 44 prosent. Merk at de to sistnevnte gruppene er 
eksklusive sjøfolk og personer som arbeider på kontinentalsokkelen fra disse 
landene. 
 
Andelen som hadde endret status fra ikke-bosatt i 2008 til bosatt i 2009 var størst 
blant utflyttede nordmenn, med 19 prosent. Dette er personer som har vært bosatt i 
utlandet og som har flyttet tilbake til Norge. Mange med bakgrunn fra EU-land i 
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Øst-Europa har også blitt bosatt det påfølgende året (13 prosent). Den laveste 
bosettingsandelen året etter finner vi blant sjøfolk og personer på kontinental-
sokkelen, med mindre enn 2 prosent. Det illustrerer at for disse jobbene er 
arbeidstidsordningen slik at bosted kan ligge langt unna faktisk arbeidssted.  
 
Det er svært få – uansett gruppe – som det påfølgende året har blitt bosatt og som 
er utenfor arbeidsmarkedet, det vil si var arbeidsledig/på tiltak, under utdanning 
eller mottok en helserelatert ytelse. 
 
Bildet endrer seg ikke vesentlig når vi ser på situasjonen to år etter, jf. tabell 4.13 
og 4.14. Andelen som var ikke-bosatt begge år var lavere, mens andelen som hadde 
endret status til bosatt var høyere. Dette gjaldt for alle gruppene. 

Tabell 4.13. Lønnstakere ikke registrert bosatt i 4. kvartal 2007, etter ulike grupper i 4. kvartal 2007 og status i 4. kvartal 2009. 
Prosent 

Lønnstaker ikke registrert bosatt i 2007 og registrert bosatt i 
2009 

 

Alle 
lønnst. 

ikke reg. 
bosatt 
2007 

Lønns-
taker ikke 
reg.bosatt 

2007 og 
2009

I alt
Syssel-

satt

Reg. 
ledig/

syssel.
tiltak

Under
ut-

danning

Helse-
relatert- 
ytelse, 

aldersp/ 
AFP 

Annen 
status 

Ukjent 
status

Ikke 
funnet i

2009

I alt 100,0 38,3 13,8 11,2 0,8 0,2 0,1 0,0 1,4 47,9 
    
Sjøfolk1

 ................................................ 100,0 73,7 4,0 3,3 0,3 0,1  .  . 0,4 22,4 
Kontinentalsokkelen .............................. 100,0 50,9 1,4 1,3 0,0 . 0,0  . 0,0 47,7 
Asylsøkere, m.m.2 ................................. 100,0 35,6 16,9 12,6 1,4 0,5 0,3 0,4 1,6 47,5 

Andre etter landbakgrunn:    
Utflyttede Nordmenn ............................. 100,0 45,4 27,8 23,8 0,7 1,1 0,6 0,1 1,5 26,8 
Norden ellers ........................................ 100,0 46,9 5,2 4,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,4 47,9 

Danmark ........................................... 100,0 35,4 4,8 3,8 0,3 . 0,1 0,0 0,5 59,8 
Finland .............................................. 100,0 39,4 5,1 4,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 55,5 
Sverige .............................................. 100,0 48,8 5,2 4,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 46,0 

Vest-Europa ellers ................................ 100,0 24,1 17,2 14,1 0,8 0,2 0,1 0,0 2,0 58,8 
EU-land i Øst-Europa ............................ 100,0 29,1 20,6 16,5 1,5 0,2 0,1 0,0 2,4 50,3 
USA, Canada, Australia og New Zealand  100,0 20,5 19,1 16,1 0,3 0,3  .  . 2,3 60,4 

Tabell 4.14. Lønnstakere ikke registrert bosatt i 4. kvartal 2007, etter ulike grupper i 4. kvartal 2007 og status i 4. kvartal 2009. 
Absolutte tall 

Lønnstaker ikke registrert bosatt i 2007 og registrert bosatt i 
2009 

 

Alle 
lønnst. 

ikke reg. 
bosatt 
2007 

Lønns-
taker ikke 
reg.bosatt 

2007 og 
2009

I alt
Syssel-

satt

Reg. 
ledig/

syssel.
tiltak

Under
ut-

danning

Helse-
relatert- 
ytelse, 

aldersp/ 
AFP 

Annen 
status 

Ukjent 
status

Ikke 
funnet i

2009

I alt 64 297 24 638 8 873 7 222 528 127 70 32 894 30 786 
    
Sjøfolk1

 ................................................ 1 534 1 130 61 50 4 1 . . 6 343 
Kontinentalsokkelen .............................. 2 546 1 296 35 32 1 . 1 . 1 1 215 
Asylsøkere, m.m.2 ................................. 3 840 1 367 650 483 55 20 12 17 63 1 823 

Andre etter landbakgrunn:    
Utflyttede Nordmenn ............................. 3 818 1 733 1 062 908 27 42 24 4 57 1 023 
Norden ellers ........................................ 23 132 10 860 1 202 1 032 56 16 10 7 81 11 070 

Danmark ........................................... 2 062 729 99 78 7 . 2 1 11 1 234 
Finland .............................................. 1 310 516 67 56 3 1 2 1 4 727 
Sverige .............................................. 19 674 9 595 1 024 886 46 15 6 5 66 9 055 

Vest-Europa ellers ................................ 5 773 1 390 991 815 45 9 5 2 115 3 392 
EU-land i Øst-Europa ............................ 23 356 6 801 4 815 3 854 339 38 18 2 564 11 740 
USA, Canada, Australia og New Zealand   298 61 57 48 1 1 . . 7 180 
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5. Overgang til arbeid og velferdsordninger for 
sysselsatte innvandrere 

I dette kapittelet ser vi på overganger til jobb, arbeidsledighet og en del offentlige 
velferdsordninger for innvandrere.  
 
Som nevnt tidligere er innvandrere definert som personer bosatt i Norge som er 
født i utlandet at to utenlandsfødte foreldre.  
 
I analysen har vi tatt utgangspunktet i de som var sysselsatte innvandrere et gitt år, 
og sett på disse personenes status samme kvartal året etter. Tilsvarende har vi sett 
på statusen to år etter.  
 
Overganger fra ett år til det neste analyseres i kapittel 5.1. Vi starter med å se på i 
hvilken grad vi finner alle sysselsatte og innvandrere igjen året etter, og fordeler 
etter status (sysselsatt, arbeidsledig, mottar helserelatert ytelse, osv.). Vi gjør 
tilsvarende analyse i kapittel 5.2, men ser på situasjonen to år etter. I kapittel 5.3 tar 
vi utgangspunkt i sysselsatte i 2005, og følger disse personene i perioden 2006-
2009. Betydningen landbakgrunn og næring har for overganger til ulike statuser 
undersøkes i henholdsvis kapittel 5.4 og 5.5. 

5.1. Overganger fra ett år til det neste 
I dette kapittelet starter vi med å ta utgangspunkt i alle sysselsatte registrert bosatt i år 
t og ser på statusen i år t+1. Deretter gjør vi tilsvarende for sysselsatte innvandrere.  
 
De fleste som var sysselsatt registrert bosatt i 2008 var også sysselsatt i 2009, jf. 
tabell 5.1 og 5.2. I overkant av 210 000 – eller drøye 8 prosent – av de som var 
sysselsatt i 2008 hadde forlatt arbeidsmarkedet og var ikke lenger sysselsatt i 2009. 
Av dette mottok 41 000 (19,5 prosent) en helserelatert ytelse, det vil si var ufør, på 
attføring eller rehabilitering, mens i overkant av 49 000 (23,4 prosent) var under 
utdanning. Personene i denne rapporten er knyttet til én enkelt status. Det betyr for 
eksempel at personer som kombinerer jobb med en helserelatert ytelse, utdanning, 
eller lignende blir klassifisert som sysselsatt. På den måten undervurderes den 
reelle andelen som var under utdanning, mottok helserelaterte ytelser, osv.  
 
En relativt stor andel (29 prosent) av de som var bosatt og ikke sysselsatt i 2009 
hadde ukjent status. Som nevnt i kapittel 2.2 er dette personer vi mangler status-
opplysninger om i registrene som inngår i SFP. De kan for eksempel være hjemme-
værende, motta kontantstøtte, ha utvandret uten å melde fra eller var i ikke-
registrert arbeid som familiearbeid eller svart arbeid. 
 
En liten gruppe på drøye 5 000 personer har ”Annen status”. Denne statusen 
omfatter blant annet personer som mottar sosialhjelp og enslige forsørgere. 
 
Over 2 400 sysselsatte registrert bosatte i 2008 hadde endret status til ikke-bosatt i 
2009. Dette var i hovedsak personer som hadde flyttet til utlandet (ca. 90 prosent) 
og som fortsatte å jobbe i Norge.  
 
Tabell 5.3 og 5.4 viser sysselsatte innvandrere i 2008 etter status i 2009. Vi ser av 
tabell 5.3 at 85 prosent av de som var sysselsatt i 2008 også var sysselsatt året etter. 
Dette er en noe lavere andel enn for alle bosatte under ett, jf. tabell 5.1. Samtidig var 
det en noe større andel som var bosatt og ikke sysselsatt – 12,5 prosent blant inn-
vandrere mot 8,4 prosent blant alle bosatte. Forskjellen skyldes at en betydelig større 
andel av innvandrerne hadde ukjent status. Nesten 39 prosent av innvandrere som var 
bosatt og ikke sysselsatt hadde ukjent status, mot 29 prosent blant alle bosatte ikke 
sysselsatte. Noe av dette kan muligens være en større overgang til status som 
hjemmeværende, men det kan også være at mange innvandrere flytter til utlandet 
uten å melde fra til norske myndigheter. Andelen som er registrert utvandret var også 
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høyere – 2,2 prosent for innvandrere, mot 0,3 prosent for alle bosatte. Det var også en 
høyere andel innvandrere som var registrert ledige eller på sysselsettingstiltak. 

Tabell 5.1. Sysselsatte registrert bosatt i år 4. kvartal år t, etter status i 4. kvartal år t+1. Prosent 

 

Sysselsatt i 2007 etter 
status i 2008 

Sysselsatt i 2008 etter 
status i 2009 

 

 
Prosent av
 i alt 2007

Prosent av 
bosatt ikke 

sysselsatt 2008 
Prosent av 
 i alt 2008 

Prosent av 
bosatt ikke 

sysselsatt 2009
I alt, år t ................................................ 100,0  100,0 

Status år t+1:   
Sysselsatt registrert bosatt ...................... 91,9  90,9 
Lønnstaker ikke-bosatt ........................... 0,1  0,1 

Bosatt ikke sysselsatt ............................. 7,4 100,0 8,4 100,0
Registrerte ledige/sysselsettingstiltak .... 0,8 10,9 1,3 15,4
Under utdanning .................................. 1,6 21,9 2,0 23,4
Helserelaterte ytelser ........................... 1,5 20,7 1,6 19,5
Alderspensjon og AFP ......................... 1,1 14,5 0,8 10,0
Annen status ....................................... 0,2 3,0 0,2 2,4
Ukjent status ....................................... 2,2 29,0 2,5 29,3

Andre ................................................... 0,5  0,6 
Død .................................................... 0,1  0,1 
75 år (utenfor populasjonen) ................. 0,1  0,1 
Utvandret ............................................ 0,3  0,3 
Annet ................................................. 0,0   0,0  

Tabell 5.2. Sysselsatte registrert bosatt i år 4. kvartal år t, etter status i 4. kvartal år t+1. 
Absolutte tall  

 
Sysselsatt i 2007 etter 

status i 2008 
Sysselsatt i 2008 etter 

status i 2009
I alt, år t .............................................................. 2 449 372 2 491 912

Status år t+1:  
Sysselsatt registrert bosatt .................................... 2 252 191 2 265 181
Lønnstaker ikke-bosatt ......................................... 2 105 2 406

Bosatt ikke sysselsatt ........................................... 182 415 210 493
Registrerte ledige/sysselsettingstiltak .................. 19 955 32 447
Under utdanning ................................................ 40 009 49 177
Helserelaterte ytelser ......................................... 37 681 41 053
Alderspensjon og AFP ....................................... 26 525 21 084
Annen status ..................................................... 5 423 5 026
Ukjent status ..................................................... 52 822 61 706

Andre ................................................................. 12 661 13 832
Død .................................................................. 3 543 3 631
75 år (utenfor populasjonen) ............................... 2 892 2 899
Utvandret .......................................................... 6 223 7 302
Annet ............................................................... 3 0

Tabell 5.3. Sysselsatte innvandrere registrert bosatt i år 4. kvartal år t, etter status i 4. kvartal 
år t+1. Prosent 

Sysselsatt i 2007 etter 
status i 2008 

Sysselsatt i 2008 etter 
status i 2009 

 
Prosent av
 i alt 2007

Prosent av 
bosatt ikke 

sysselsatt 2008 
Prosent av 
 i alt 2008 

Prosent av 
bosatt ikke 

sysselsatt 2009

I alt, år t ................................................ 100,0  100,0 

Status år t+1:   
Sysselsatt registrert bosatt ...................... 86,7  84,5 
Lønnstaker ikke-bosatt ........................... 0,6  0,7 

Bosatt ikke sysselsatt ............................. 10,7 100,0 12,5 100,0
Registrerte ledige/sysselsettingstiltak .... 2,1 20,0 3,4 27,2
Under utdanning .................................. 1,7 15,4 2,0 16,0
Helserelaterte ytelser ........................... 1,4 13,3 1,5 12,3
Alderspensjon og AFP ......................... 0,4 3,6 0,3 2,2
Annen status ....................................... 0,5 4,6 0,4 3,6
Ukjent status ....................................... 4,6 43,1 4,8 38,7

Andre ................................................... 2,1  2,4 
Død .................................................... 0,1  0,1 
75 år (utenfor populasjonen) ................. 0,0  0,0 
Utvandret ............................................ 1,9  2,2 
Annet ................................................. 0,0   0,0  
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Tabell 5.4. Sysselsatte innvandrere registrert bosatt i år 4. kvartal år t, etter status i 4. kvartal 
år t+1. Absolutte tall 

 
Sysselsatt i 2007 etter 

status i 2008 
Sysselsatt i 2008 etter 

status i 2009
I alt, år t .............................................................. 209 540 237 332

Status år t+1:  
Sysselsatt registrert bosatt .................................... 181 568 200 530
Lønnstaker ikke-bosatt ......................................... 1 157 1 548

Bosatt ikke sysselsatt ........................................... 22 516 29 653
Registrerte ledige/sysselsettingstiltak .................. 4 500 8 063
Under utdanning ................................................ 3 478 4 733
Helserelaterte ytelser ......................................... 2 991 3 650
Alderspensjon og AFP ....................................... 807 652
Annen status ..................................................... 1 030 1 066
Ukjent status ..................................................... 9 710 11 489

Andre ................................................................. 4 299 5 601
Død .................................................................. 199 218
75 år (utenfor populasjonen) ............................... 90 78
Utvandret .......................................................... 4 007 5 305
Annet ............................................................... 3 0

 
Innvandrere som var utenfor arbeidsmarkedet mottok i noe mindre grad enn alle 
bosatte utenfor arbeidsmarkedet en helserelatert ytelse, jf. tabell 5.1 og 5.3. Figur 
3-3 i kapittel 3 viser at det blant innvandrere var flere i aldersgruppen 25-39 år og 
færre i aldersgruppen 55-74 år enn ”befolkningen ellers” (det vil si sysselsatte 
registrert bosatt eksklusive innvandrere). Hvilken betydning har så dette for 
andelen som mottar en helserelatert ytelse?  
 
Figur 5.1 viser at andelen innvandrere som mottok slike ytelser var lavere enn 
”befolkningen ellers” og at det gjaldt i alle aldersgruppene. Andelen var spesielt 
lavere blant personer mellom 25 og 54 år. En mulig forklaring på dette kan være den 
sterke veksten i arbeidsinnvandringen de siste årene, jf. kapittel 3. Dette er personer 
som har kommet til Norge for å arbeide. I tillegg var innvandrerne relativt unge – i 
underkant av 60 prosent var under 40 år i 2009, mot vel 45 prosent for hele 
befolkningen. En annen forklaring kan være at det er stor overvekt av menn blant 
innvandrerne, og at disse benytter velferdsordningene i noe mindre grad enn kvinner.  

Figur 5.1. Sysselsatte innvandrere registrert bosatt i 4. kvartal 2008, etter alder og de som var 
i statusen helserelaterte ytelser i 4. kvartal 2009. I prosent av bosatt ikke sysselsatt 
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Det var imidlertid svært mange sysselsatte innvandrerne i 2008 som hadde ukjent 
status året etter. Vi finner at nesten 40 prosent av de som var utenfor arbeids-
markedet hadde denne statusen, jf. tabell 5.3 Tilsvarende tall for hele befolkningen 
var 30 prosent, jf. tabell 5.1. Dette er altså personer som var registrert som bosatt i 
Det sentrale folkeregisteret, men som vi ikke har funnet igjen i våre registre. Det 
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siste kan tyde på at de var hjemmeværende, mottok kontantstøtte, har forlatt landet 
uten å melde fra eller arbeidet svart. Spesielt blant innvandrere kan det tenkes at 
mange har forlatt landet uten å melde fra til myndighetene. Dersom vi i stedet 
beregner prosentene i figur 5-1 uten de som hadde ukjent status, får vi samme 
resultat for alle aldersgruppene bortsett fra den eldste gruppen hvor andelene var 
omtrent like mellom innvandrere og befolkningen ellers.  

Botid 
Nedenfor har sett på hvilken betydning botid i Norge har for overganger til ulike 
statuser. Vi deler de bosatte innvandrerne opp i to grupper: de som hadde mer enn 
tre års botid i 2008 og de som hadde mindre enn tre år botid i 2008. Sistnevnte 
gruppe består av de som innvandret fra 2005 – året etter EU ble utvidet med 10 nye 
medlemsland.13 I denne perioden har det kommet spesielt mange arbeidsinn-
vandrere til Norge, jf. kapittel 3. 
 
Tabell 5.5 viser at av de 237 000 sysselsatte innvandrerne i 2008 (jf. tabell 5.4) 
hadde om lag 75 000 personer (31,5 prosent) botid på under tre år, mens 162 000 
(68,5 prosent) hadde botid på mer enn tre år. De som hadde botid på under tre år 
hadde en lavere sysselsettingsandel og en høyere andel bosatte utenfor arbeids-
markedet året etter enn de øvrige innvandrerne (det vil si de med mer enn tre års 
botid). Hovedårsaken er at det var flere med ukjent status blant de med botid under 
tre år, og det betyr trolig at de har utvandret. Samtidig har mange flere med kort 
botid statusen utvandret. Tabellen antyder altså at jo lenger tid man blir værende i 
Norge, desto mindre er sannsynlighet for at man forlater landet.  
 
Tabellen viser også at andelen som mottok en helserelatert ytelse i 2009 var klart 
lavest blant de med mindre enn tre års botid. Andelen som var arbeidsledige eller 
på sysselsettingstiltak året etter var lavest blant de med botid over tre år. 

Tabell 5.5. Sysselsatte innvandrere registrert bosatt i år 4. kvartal år t, etter botid og status i 4. 
kvartal år t+1. Prosent 

Botid under 3 år Botid over tre år 

 
Antall

Prosent 
av i alt
 2008

Prosent av 
bosatt ikke 
sysselsatt 

2009 

Antall 
Prosent 
av i alt
 2008

Prosent av 
bosatt ikke
sysselsatt 

2009

I alt 2008 74 839 100,0  162 493 100,0

Status i 2009:   
Sysselsatt registrert bosatt .................. 57 575 76,9  142 955 88,0
Lønnstaker ikke-bosatt ....................... 1 229 1,6  319 0,2
   
Bosatt ikke sysselsatt ......................... 11 708 15,6 100,0 17 945 11,0 100,0

Registrerte ledige/sysselsettingstiltak 3 348 4,5 28,6 4 715 2,9 26,3
Under utdanning .............................. 1 550 2,1 13,2 3 183 2,0 17,7
Helserelaterte ytelser ....................... 391 0,5 3,3 3 259 2,0 18,2
Alderspensjon og AFP ..................... 1 0,0 0,0 651 0,4 3,6
Annen status ................................... 229 0,3 2,0 837 0,5 4,7
Ukjent status ................................... 6 189 8,3 52,9 5 300 3,3 29,5

   
Andre ............................................... 4 327 5,8  1 274 0,8

Død ................................................ 51 0,1  167 0,1
75 år (utenfor populasjonen) ............. 0 0,0  78 0,0
Utvandret ........................................ 4 276 5,7  1 029 0,6
Annet ............................................. 0 0,0   0 0,0  

5.2. Overganger fra år t til t+2 
I tabell 5.6 og 5.7 har vi tatt utgangspunkt i de som var sysselsatt i henholdsvis 
2006 og 2007, og sett på hvilken status disse personene har to år etter – altså i 
henholdsvis 2008 og 2009. Vi ser at andelen som fortsatt var sysselsatt var lavere 
enn når vi kun så på statusen ett år etter. I tillegg var andelen som var bosatt og 
ikke sysselsatt litt høyere. Særlig var det flere som mottok en helserelatert ytelse. 
Videre var det en høyere andel som var registrert som utvandret. 
                                                      
13 Polen, Litauen, Estland, Latvia, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Ungarn, Malta og Kypros. 
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Tabell 5.6. Sysselsatte innvandrere registrert bosatt i år 4. kvartal år t, etter status i 4. kvartal 
år t+2. Prosent 

Sysselsatt i 2006 etter 
status i 2008 

Sysselsatt i 2007 etter 
status i 2008 

 
Prosent 
av i alt

Prosent av 
bosatt ikke 
sysselsatt 

Prosent 
av i alt 

Prosent av 
bosatt ikke 
sysselsatt

I alt, år t ................................................ 100,0   100,0 

Status år t+1:   
Sysselsatt registrert bosatt ...................... 83,2  80,1 
Lønnstaker ikke-bosatt ........................... 0,6  0,6 

Bosatt ikke sysselsatt ............................. 12,5 100,0 15,0 100,0
Registrerte ledige/sysselsettingstiltak .... 2,4 19,5 3,9 26,0
Under utdanning .................................. 1,6 13,0 2,2 14,6
Helserelaterte ytelser ........................... 2,5 20,0 2,5 16,9
Alderspensjon og AFP ......................... 0,7 5,8 0,6 3,9
Annen status ....................................... 0,7 5,7 0,7 4,7
Ukjent status ....................................... 4,5 35,9 5,1 33,9

Andre ................................................... 3,8  4,3 
Død .................................................... 0,2  0,2 
75 år (utenfor populasjonen) ................. 0,0  0,1 
Utvandret ............................................ 3,5  4,0 
Annet ................................................. 0,1   0,0  

Tabell 5.7. Sysselsatte innvandrere registrert bosatt i år 4. kvartal år t, etter status i 4. kvartal 
år t+2. Absolutte tall 

 
Sysselsatt i 2006 etter 

status i 2008 
Sysselsatt i 2007 etter 

status i 2009
I alt, år t .............................................................. 178 106 209 540

Status år t+1:  
Sysselsatt registrert bosatt .................................... 148 130 167 763 
Lønnstaker ikke-bosatt ......................................... 1 019 1 336 

Bosatt ikke sysselsatt ........................................... 22 262 31 465 
Registrerte ledige/sysselsettingstiltak .................. 4 348 8 171 
Under utdanning ................................................ 2 887 4 583 
Helserelaterte ytelser ......................................... 4 447 5 303 
Alderspensjon og AFP ....................................... 1 302 1 240 
Annen status ..................................................... 1 276 1 491 
Ukjent status ..................................................... 8 002 10 677 

Andre ................................................................. 6 695 8 976 
Død .................................................................. 375 423 
75 år (utenfor populasjonen) ............................... 65 175 
Utvandret .......................................................... 6 152 8 376 
Annet ............................................................... 103 2 

5.3. Sysselsatte registrert bosatt i 2005 etter status i 2006 - 
2009 

I dette kapittelet tar vi utgangspunkt i de som var sysselsatt registrert bosatt i 4. 
kvartal 2005, og ser så på deres tilknytning til arbeidsmarkedet i perioden 2006 – 
2009. Vi ser først på andelen sysselsatte og deretter på de som var bosatt ikke 
sysselsatt (det vil si utenfor arbeidsmarkedet). Vi har analysert to grupper: alle 
sysselsatte i 2005 og sysselsatte innvandrere i 2005. 
 
Tabeller over absolutte tall og prosenter er vist i vedlegg C (tabell C1-C4).  
 
Figur 5.2 viser hvor mange (i prosent) av de som var sysselsatt i 2005 som 
fremdeles var sysselsatt i 2006-2009. Andelen sysselsatte er beregnet som antall 
sysselsatte i alt (i 2006-2009) i prosent av sysselsatte i 2005. Tilsvarende er 
andelen sysselsatte innvandrere beregnet som antall sysselsatte innvandrere (for 
2006-2009) i prosent av sysselsatte innvandrere i 2005. 
 
Sysselsattingstallene omfatter også de som står registrert som utvandret i Det 
sentrale folkeregisteret (det vil si har endret status fra bosatt til ikke-bosatt), men 
som likevel jobber i Norge. Dette kan for eksempel være personer som bor i 
Sverige, men som pendler hver dag over grensen for å jobbe i Norge. Andelen som 
var bosatt i 2005 og ikke-bosatt de påfølgende årene var svært lav, både for alle 
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sysselsatte (om lag 0,1 prosent) og blant innvandrere (om lag 0,6 prosent), jf. tabell 
C2 og C4 i vedlegg C.  
 
Vi ser av figur 5.2 at sysselsettingsandelen (blant de som var sysselsatt i 2005) 
faller gradvis i perioden 2006-2009. Det gjelder både alle sysselsatte og inn-
vandrere. Nesten 88 prosent av de som var sysselsatt innvandrere i 2005, og snaue 
93 prosent av alle sysselsatte i 2005, var fremdeles i jobb i Norge i 2006. 
Tilsvarende tall for 2009 var henholdsvis 78 og 85 prosent. Differansen mellom 
sysselsatte innvandrerne og alle sysselsatte blir noe større i perioden. I 2006 var 
forskjellen 5 prosent, mens den var 9 prosent i 2009.  

Figur 5.2. Sysselsatte registrert bosatt 15-74 år i 4. kvartal 2005, etter andelen som fremdeles 
var sysselsatt i 4. kvartal 2006 – 2009. Alle bosatte og bosatte innvandrere  
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Figur 5.3. Sysselsatte registrert bosatt 15-74 år i 4. kvartal 2005, etter andelen som var bosatt 
og ikke sysselsatt i 4. kvartal 2006 – 2009. Alle bosatte og bosatte innvandrere  

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

2006 2007 2008 2009

Prosent

Alle bosatte

Bosatt innvandrere

 

 
Figur 5.3 viser andelen sysselsatte i 2005 som var bosatt og ikke sysselsatt i 2006-
2009, det vil si utenfor arbeidsmarkedet. Andelene er beregnet på samme måte som 
i figur 5.2 (altså i prosent av henholdsvis alle sysselsatte i 2005 og sysselsatte 
innvandrere i 2005). Vi ser at det var en høyere andel utenfor arbeidsmarkedet 
blant innvandrere enn alle bosatte i perioden. I 2006 var ca. 10 prosent av inn-
vandrerne utenfor arbeidsmarkedet, mot nesten 7 prosent for alle bosatte. I 2009 
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var tilsvarende tall henholdsvis 17 og 13 prosent. Nedenfor ser vi nærmere på 
hvilke status disse personene har. 

Figur 5.4. Sysselsatte registrert bosatt i 4. kvartal 2005, etter status i 4. kvartal 2006 – 2009 
for de som var bosatt og ikke sysselsatt. I prosent av bosatt ikke sysselsatte i alt 
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Figur 5.5. Sysselsatte innvandrere registrert bosatt i 4. kvartal 2005, etter status i 4. kvartal 
2006 – 2009 for de som var bosatt og ikke sysselsatt. I prosent av bosatt ikke 
sysselsatte innvandrere i alt  
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Figur 5.4 og 5.5 viser hvordan de som har hatt en overgang fra sysselsatt i 2005 til 
bosatt og ikke sysselsatt i 2006-2009 fordeler seg på statusene arbeidsledig/tiltak, 
utdanning, etc. Andelene er beregnet i prosent av bosatt ikke sysselsatt i alt. 
 
Vi ser av figur 5.4 at andelen bosatte som var i jobb i 2005 og som mottok en 
helserelatert ytelse øker relativt mye i perioden – fra 24 prosent i 2006 til 30 
prosent i 2009. Det var også en sterk vekst i antall som mottok alderspensjon/afp. 
Andelen som tok utdanning falt i løpet av perioden. Mange hadde også ukjent 
status, men andelen faller i perioden – fra snaut 29 prosent i 2006 til 24 prosent i 
2009. 
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Figur 5.5 viser at det også har vært en sterk økning i antall innvandrere som mottok 
en helserelatert ytelse. I 2006 var 19 prosent (av de som var sysselsatte i 2005) 
ufør, på attføring eller rehabilitering, mot drøye 26 prosent i 2009. En relativt stor 
andel hadde ukjent status. Men, som for bosatte i alt, faller andelen i løpet av 
perioden – fra 37 prosent i 2006 til 30 prosent i 2009.  
 
Andelen bosatte og ikke sysselsatte som mottok en helserelatert ytelse var høyere 
blant alle bosatte enn blant bosatte innvandrere, jf. figur 5.4 og 5.5. I 2009 mottok 
26 prosent av bosatte ikke sysselsatte innvandere en helserelatert ytelse, mot 30 
prosent for alle bosatte ikke sysselsatte. Vær oppmerksom på at utgangspunktet her 
er sysselsatte i 2005. Tallene viser derfor ikke det totale antallet personer som 
mottok disse ytelsene. 
 
Tabell C2 og C4 i vedlegg C viser at andelen som hadde utvandret varierer mye 
mellom alle bosatte og bosatte innvandrere. I 2009 hadde 5 prosent av de syssel-
satte innvandrerne i 2004 utvandret, mot 0,7 prosent blant alle sysselsatte.14 I 
tillegg var det flere bosatte innvandrere enn alle bosatte som hadde ukjent status. 
Dette tyder på at den reelle andelen innvandrere som hadde utvandret var enda 
høyere.  

5.4. Overganger etter detaljert landbakgrunn 
Nedenfor har vi laget tabeller som viser hvordan landbakgrunn i 4. kvartal år t 
påvirker tilknytningen til det norske arbeidsmarkedet ett og to år senere. Vi ser her 
på den samme massen som i kapittel 5.1 og 5.2, men fordeler altså på landbak-
grunn. 
 
Tabell 5.8 - 5.11 viser sysselsatt innvandrere i henholdsvis 2008 og 2007 etter 
status i 2009. Vi skiller mellom følgende statuser: 

1. Sysselsatt registrert bosatt i 2008 (2007) og lønnstaker ikke registrert 
bosatt (ikke-bosatt) i 2009 

2. Sysselsatt registrert bosatt i 2008 (2007) og også (registrert) bosatt i 2009 
3. Andre 2009  

 
Noen innvandrere var registrert som bosatt ett år og ikke-bosatt året etter. Dette er 
personer som har flyttet ut av landet og som fremdeles jobber i landet.  
 
Status 2 – sysselsatt registrert bosatt i 2008 og også registrert bosatt i 2009 – er 
inndelt i to undergrupper: sysselsatt og ikke-sysselsatt. Den siste gruppen deles 
videre inn i totalt antall ikke-sysselsatte og hvor mange av disse som har ukjent 
status. Ukjent status betyr at vi mangler statusopplysninger om personen i SFP (se 
kapittel 2.2 for detaljer). 
 
Gruppen ”Andre 2009” er personer som er utenfor populasjonen (det vil si 75 år 
eller mer), eller er registrert som utvandret eller død i Det sentrale folkeregisteret.  
 
Vi starter med å fordele sysselsatte og innvandrere i 2008 etter status i 2009. Tabell 
5.8 viser at andelene i de ulike statusene varierer en del mellom landgruppene. 
Andelen som også var sysselsatt året etter var høyest blant innvandrere fra Vest-
Europa (88 prosent) og lavest blant innvandrere EU-land i Øst-Europa (80 prosent).  
 
Andelen vi finner igjen som bosatt og ikke-sysselsatt året etter var lavest blant 
innvandrere fra de nordiske landene (fra 7,2 til 8,3 prosent) og høyest blant inn-
vandrere fra Afrika (18,2 prosent). Det var også en høy andel ikke-sysselsatte blant 
innvandrere fra EU-land i Øst-Europa (15,4 prosent). Samtidig har personene var 
disse landene den høyeste andelen med ukjent status (8,4 prosent). Trolig er dette 
personer som har utvandret uten å melde fra til myndighetene.  
                                                      
14 Prosentandelene er beregnet av sysselsatte i alt i 2005 og sysselsatte innvandrere i alt i 2005 for 
henholdsvis utvandrede i alt og innvandrere som har utvandret. 
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Tabell 5.10 viser samme som tabell 5.8, men vi har tatt utgangspunkt i 2007 
istedenfor 2008. Vi ser at andelen som også var sysselsatt to år etter var lavere 
sammenlignet med andelen ett år etter for alle land. Samtidig er andelen ikke-
sysselsatte høyere og andelen i statusen ”andre 2009” høyere.  

Tabell 5.8. Sysselsatte innvandrere registrert bosatt, etter landbakgrunn i 4. kvartal 2008 og 
status i 4. kvartal 2009. Prosent 

Sysselsatt reg. bosatt i 2008 og 
også bosatt i 2009 

Ikke-sysselsatt Landbakgrunn 

Alle 
sysselsatte 

innvandrere 
2008

Sysselsatt i 
2008 og 

lønnstaker 
ikke reg. 

bosatt i 2009
Sysselsatt

I alt Ukjent 
status

Andre 
20091

I alt 100,0 0,7 84,5 12,5 4,8 2,4 
  
Danmark ...................... 100,0 0,8 87,5 7,9 3,1 3,8 
Sverige ........................ 100,0 1,6 85,7 7,2 3,3 5,5 
Finland ........................ 100,0 1,4 85,1 8,3 3,2 5,2 
Island .......................... 100,0 0,3 89,7 8,2 2,7 1,8 
Vest-Europa ellers ........ 100,0 0,7 87,8 8,6 4,2 2,9 

Herav:  
Storbritannia .............. 100,0 0,6 89,1 7,9 3,9 2,4 
Tyskland .................... 100,0 0,6 87,7 8,8 4,3 2,9 

EU-land i Øst-Europa .... 100,0 1,4 79,7 15,4 8,4 3,5 
Herav:  
Polen ........................ 100,0 1,6 78,4 16,3 8,7 3,8 
Litauen ...................... 100,0 1,1 82,4 13,9 8,4 2,6 

Afrika ........................... 100,0 0,3 80,1 18,2 4,7 1,4 
Asia ............................. 100,0 0,2 85,3 13,6 4,5 0,9 
Andre land ................... 100,0 0,3 85,9 12,4 3,8 1,4 

1 "Andre" omfatter personer som er 75 år (og dermed utenfor populasjonen), som har utvandret eller som er døde i 
2009. 

Tabell 5.9. Sysselsatte innvandrere registrert bosatt, etter landbakgrunn i 4. kvartal 2008 og 
status i 4. kvartal 2009. Absolutte tall 

Sysselsatt reg. bosatt i 2008 og 
også bosatt i 2009 

Ikke-sysselsatt Landbakgrunn 

Alle 
sysselsatte 

innvandrere 
2008

Sysselsatt i 
2008 og 

lønnstaker 
ikke reg. 

bosatt i 2009
Sysselsatt

I alt Ukjent 
status

Andre 
20091

I alt 237 332 1 548 200 530 29 653 11 489 5 601
  
Danmark ...................... 10 477 85 9 163 826 323 403
Sverige ........................ 20 216 322 17 323 1 451 664 1 120
Finland ........................ 4 009 55 3 413 334 129 207
Island .......................... 2 167 7 1 943 178 58 39
Vest-Europa ellers ........ 31 112 204 27 318 2 681 1 305 909

Herav:  
Storbritannia .............. 7 397 47 6 589 581 286 180
Tyskland .................... 12 609 79 11 053 1 110 545 367

EU-land i Øst-Europa .... 41 338 581 32 931 6 362 3 473 1 464
Herav:  
Polen ........................ 27 974 439 21 928 4 554 2 442 1 053
Litauen ...................... 4 770 54 3 929 663 399 124

Afrika ........................... 18 733 51 15 002 3 416 873 264
Asia ............................. 69 160 126 58 975 9 425 3 131 634
Andre land ................... 40 120 117 34 462 4 980 1 533 561

1 "Andre" omfatter personer som er 75 år (og dermed utenfor populasjonen), som har utvandret eller som er døde i 
2009. 
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Tabell 5.10. Sysselsatte innvandrere registrert bosatt, etter landbakgrunn i 4. kvartal 2007 og 
status i 4. kvartal 2009. Prosent 

Sysselsatt reg. bosatt i 2007 og 
også bosatt i 2009 

Ikke-sysselsatt Landbakgrunn 

Alle 
sysselsatte 

innvandrere 
2007

Sysselsatt i 
2007 og 

lønnstaker 
ikke reg. 

bosatt i 2009
Sysselsatt

I alt Ukjent 
status

Andre 
20091

I alt 100,0 0,6 80,1 15,0 5,1 4,3 
  
Danmark ...................... 100,0 0,7 82,2 10,6 3,6 6,5 
Sverige ........................ 100,0 1,7 80,4  9,0 3,5 8,9 
Finland ........................ 100,0 1,6 78,7 11,1 3,8 8,5 
Island .......................... 100,0 0,4 85,7 10,1 2,8 3,8 
Vest-Europa ellers ........ 100,0 0,8 83,8 10,5 4,7 4,9 

Herav:  
Storbritannia .............. 100,0 0,7 84,6 10,4 4,6 4,3 
Tyskland .................... 100,0 0,8 84,1 10,3 4,7 4,8 

EU-land i Øst-Europa .... 100,0 1,3 74,2 16,6 8,2 7,9 
Herav:  
Polen ........................ 100,0 1,4 72,9 17,8 8,9 8,0 
Litauen ...................... 100,0 1,4 74,8 15,5 7,4 8,3 

Afrika ........................... 100,0 0,3 74,5 22,3 5,5 2,9 
Asia ............................. 100,0 0,2 81,3 16,8 5,1 1,8 
Andre land ................... 100,0 0,3 81,8 15,4 4,1 2,5 

1 "Andre" omfatter personer som er 75 år (og dermed utenfor populasjonen), som har utvandret eller som er døde i 
2009. 

Tabell 5.11. Sysselsatte innvandrere registrert bosatt, etter landbakgrunn i 4. kvartal 2007 og 
status i 4. kvartal 2009. Absolutte tall 

Sysselsatt reg. bosatt i 2007 og 
også bosatt i 2009 

Ikke-sysselsatt Landbakgrunn 

Alle 
sysselsatte 

innvandrere 
2007

Sysselsatt i 
2007 og 

lønnstaker 
ikke reg. 

bosatt i 2009
Sysselsatt

I alt Ukjent 
status

Andre 
20091

I alt 209 540 1 336 167 763 31 465 10 677 8 976 
  
Danmark ...................... 10 430 75 8 573 1 107 375 675 
Sverige ........................ 18 229 315 14 654 1 644 645 1 616 
Finland ........................ 3 899 63 3 069 434 148 333 
Island .......................... 2 077 9 1 780 210 59 78 
Vest-Europa ellers ........ 27 121 206 22 717 2 857 1 262 1 341 

Herav:  
Storbritannia .............. 6 850 51 5 794 709 317 296 
Tyskland .................... 10 406 81 8 753 1 077 490 495 

EU-land i Øst-Europa .... 30 460 402 22 597 5 065 2 490 2 396 
Herav:  
Polen ........................ 20 787 286 15 144 3 697 1 859 1 660 
Litauen ...................... 3 293 47 2 464 510 245 272 

Afrika ........................... 17 043 52 12 694 3 805 933 492 
Asia ............................. 63 361 115 51 484 10 649 3 245 1 113 
Andre land ................... 36 920 99 30 195 5 694 1 520 932 

1 "Andre" omfatter personer som er 75 år (og dermed utenfor populasjonen), som har utvandret eller som er døde i 
2009. 

5.5. Næring og bosettingsstatus 
I dette kapittelet ser vi på bosettingsstatusen i 2009, avhengig av næringsfordel-
ingen i 2008 blant sysselsatte innvandrere. Vi ser her på den samme massen som i 
kapittel 5.1, 5.2 og 5.4, men fordeler altså på næring. 
 
Andelen innvandrere som var sysselsatt det påfølgende året var høyest i Bergverks-
drift og utvinning og helse- og sosialtjenester (begge med 90 prosent), jf. tabell 
5.12. Lavest andel sysselsatte året etter hadde forretningsmessig tjenesteyting (76 
prosent). Forretningsmessig tjenesteyting og bygge- og anleggsvirksomhet var 
næringene med fleste ikke-sysselsatte, med henholdsvis 19 og 17 prosent. Samtidig 
var dette næringer hvor mange hadde ukjent status eller var i gruppen ”andre 
2009”. De fleste med ukjent status har trolig utvandret, mens de fleste som var i 
statusen ”andre 2009” stod registrert som utvandret i Det sentrale folkeregisteret, 
jf. tabell 5.4.  
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Tabell 5.12. Sysselsatte innvandrere registrert bosatt, etter næring i 4. kvartal 2008 og status i 
4. kvartal 2009. Prosent 

Sysselsatt reg. bosatt i 2008 og 
også bosatt i 2009 

Ikke-sysselsatt Landbakgrunn 

Alle 
sysselsatte 

innvandrere 
2008

Sysselsatt i 
2008 og 

lønnstaker 
ikke reg. 

bosatt i 2009
Sysselsatt 

I alt Ukjent 
status

Andre 
20091

I alt  100,0 0,7 84,5 12,5 4,8 2,4 
   
Jordbruk, skogbruk og fiske .... 100,0 0,8 81,0 14,5 7,6 3,7 
Bergverksdrift og utvinning ...... 100,0 1,1 89,8 4,8 3,7 4,4 
Industri ................................. 100,0 0,5 85,0 12,7 4,3 1,8 
Bygge- og anleggsvirksomhet . 100,0 1,3 78,1 17,0 8,1 3,6 
Varehandel, motorvognrep. ..... 100,0 0,5 84,9 12,6 4,3 2,0 
Transport og lagring 100,0 0,4 87,0 11,1 4,1 1,5 
overnattings- og serveringsv. .. 100,0 0,6 81,7 15,1 5,6 2,6 
Forretningsm. tjenesteyting ..... 100,0 1,5 76,0 19,4 7,0 3,2 
Helse- og sosialtjenester ......... 100,0 0,2 89,6 8,9 3,1 1,2 
Andre næringer 100,0 0,5 88,0 9,0 3,7 2,5 
Uoppgitt ................................ 100,0 0,1 65,5 25,8 17,7 8,6 

1 "Andre" omfatter personer som er 75 år (og dermed utenfor populasjonen), som har utvandret eller som er døde i 
2009. 

Tabell 5.13. Sysselsatte innvandrere registrert bosatt, etter næring i 4. kvartal 2008 og status i 
4. kvartal 2009. Absolutte tall 

Sysselsatt reg. bosatt i 2008 og 
også bosatt i 2009 

Ikke-sysselsatt Landbakgrunn 

Alle 
sysselsatte 

innvandrere 
2008

Sysselsatt i 
2008 og 

lønnstaker 
ikke reg. 

bosatt i 2009
Sysselsatt 

I alt Ukjent 
status

Andre 
20091

I alt  237 332 1 548 200 530 29 653 11 489 5 601 
   
Jordbruk, skogbruk og fiske .... 3 107 24 2 517 451 235 115 
Bergverksdrift og utvinning ...... 3 128 33 2 809 149 116 137 
Industri ................................. 27 175 132 23 102 3 454 1 175 487 
Bygge- og anleggsvirksomhet . 19 335 259 15 095 3 283 1 569 698 
Varehandel, motorvognrep. ..... 26 290 121 22 326 3 310 1 132 533 
Transport og lagring 14 211 61 12 362 1 574 588 214 
overnattings- og serveringsv. .. 20 215 117 16 522 3 047 1 134 529 
Forretningsm. tjenesteyting ..... 28 569 424 21 701 5 535 1 990 909 
Helse- og sosialtjenester ......... 43 363 101 38 862 3 859 1 328 541 
Andre næringer 49 933 273 43 921 4 473 1 867 1 266 
Uoppgitt ................................ 2 006 3 1 313 518 355 172 

1 "Andre" omfatter personer som er 75 år (og dermed utenfor populasjonen), som har utvandret eller som er døde i 
2009. 
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Vedlegg A.: Sysselsatte 

Tabell A1. Sysselsatte i alderen 15-74 år, etter bosettingsstatus, landbakgrunn og kjønn. 4. kvartal 2007 – 2009. Absolutte tall 
og Prosent 

4. kvartal 2007 4. kvartal 20083 4. kvartal 2009 
Landbakgrunn 

I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner

   Absolutte tall  

Alle sysselsatte registrert bosatt .... 2 484 000 1 313 020 1 170 980 2 525 000 1 334 441 1 190 559 2 497 000 1315147 1181853
   
Sysselsatte registrert bosatt 
eksklusive sysselsatte innvandrere 
registrert bosatt ............................ 2 270 886 1 194 244 1 076 642 2 283 964 1 199 477 1 084 487 2 245 866 1 176 135 1 069 731 
   
Sysselsatte innvandrere registrert 
bosatt ......................................... 213 114 118 776 94 338 241 036 134 964 106 072 251134 139012 112122

Landgruppe 1:     
Norden ..................................... 35 328 17 856 17 472 37 589 19 065 18 524 39 412 20 048 19 364 
Vest-Europa ellers ..................... 27 215 16 904 10 311 31 254 19 545 11 709 32 884 20 433 12 451 
EU-land i Øst-Europa ................. 30 592 20 588 10 004 41 478 28 257 13 221 46 699 30 695 16 004 
Landgruppe 1 ellers1

 .................. 4 972 2 670 2 302 5 446 2 969 2 477 5 614 3 106 2 508 
Landgruppe 22

 ........................... 115 007 60 758 54 249 125 269 65 128 60 141 126 525 64 730 61 795 
   
Lønnstakere ikke registrert bosatt .. 64 297 53 257 11 040 80 427 65 320 15 107 74 654 59 611 15 043 

Landgruppe 1:     
Norge ....................................... 4 403 2 910 1 493 4 591 3 074 1 517 4 519 2 991 1 528 
Norden ellers ............................. 24 184 17 887 6 297 31 641 22 231 9 410 30 493 20 930 9 563 
Vest-Europa ellers ..................... 7 934 7 258 676 8 822 8 022 800 8 244 7 575 669 
EU-land i Øst-Europa ................. 23 405 21 533 1 872 29 618 27 129 2 489 25 410 23 024 2 386 
Landgruppe 1 ellers1

 .................. 380 308 72 504 424 80 563 493 70 
Landgruppe 22

 ........................... 3 991 3 361 630 5 251 4 440 811 5 425 4 598 827 
   
   Prosent  
Alle sysselsatt reg. bosatt ............. 100,0 52,9 47,1 100,0 52,8 47,2 100,0 52,7 47,3
   
Sysselsatte registrert bosatt 
eksklusive sysselsatte innvandrere 
registrert bosatt ............................ 100,0 52,6 47,4 100,0 52,5 47,5 100,0 52,4 47,6
   
Sysselsatte innvandrere registrert 
bosatt ......................................... 100,0 55,7 44,3 100,0 56,0 44,0 100,0 55,4 44,6

Landgruppe 1:   
Norden ..................................... 100,0 50,5 49,5 100,0 50,7 49,3 100,0 50,9 49,1
Vest-Europa ellers ..................... 100,0 62,1 37,9 100,0 62,5 37,5 100,0 62,1 37,9
EU-land i Øst-Europa ................. 100,0 67,3 32,7 100,0 68,1 31,9 100,0 65,7 34,3
Landgruppe 1 ellers1

 .................. 100,0 53,7 46,3 100,0 54,5 45,5 100,0 55,3 44,7
Landgruppe 22

 ........................... 100,0 52,8 47,2 100,0 52,0 48,0 100,0 51,2 48,8
   
Lønnstakere ikke registrert bosatt .. 100,0 82,8 17,2 100,0 81,2 18,8 100,0 79,8 20,2

Landgruppe 1:   
Norge ....................................... 100,0 66,1 33,9 100,0 67,0 33,0 100,0 66,2 33,8
Norden ellers ............................. 100,0 74,0 26,0 100,0 70,3 29,7 100,0 68,6 31,4
Vest-Europa ellers ..................... 100,0 91,5 8,5 100,0 90,9 9,1 100,0 91,9 8,1
EU-land i Øst-Europa ................. 100,0 92,0 8,0 100,0 91,6 8,4 100,0 90,6 9,4
Landgruppe 1 ellers1

 .................. 100,0 81,1 18,9 100,0 84,1 15,9 100,0 87,6 12,4
Landgruppe 22

 ........................... 100,0 84,2 15,8 100,0 84,6 15,4 100,0 84,8 15,2
1 Landgruppe 1 ellers: Nord-Amerika, Australia og New Zealand. 
2 Landgruppe 2: Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Astralia og New Zealand, samt uoppgitt og statsløse. 
3 Tallene for lønnstakere ikke registrert bosatt for 4. kvartal 2008 er revidert og ikke sammenlignbare med tallene for 2007 og tildigere.
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Tabell A2. Sysselsatte i alderen 15-74 år, etter bosettingsstatus, landbakgrunn og alder. 4. 
kvartal 2009. Absolutte tall og Prosent 

Landbakgrunn I alt 15-24 år 25-39 år 40-54 år 55-74 år

   Absolutte tall  
Alle sysselsatte registrert bosatt 2 497 000 335 595 805 479 852 228 503 698 
   
Sysselsatte registrert bosatt eksklusive 
sysselsatte innvandrere registrert bosatt 2 245 866 310 539 686 002 769 984 479 341 
   
Sysselsatte innvandrere registrert bosatt 251 134 25 056 119 477 82 244 24 357 

Landgruppe 1:   
Norden 39 412 3 870 15 376 12 999 7 167 
Vest-Europa ellers 32 884 1 286 13 348 12 456 5 794 
EU-land i Øst-Europa 46 699 3 879 27 871 12 700 2 249 
Landgruppe 1 ellers1 5 614 222 2 222 2 067 1 103 
Landgruppe 22 126 525 15 799 60 660 42 022 8 044 

   
Lønnstakere ikke registrert bosatt 74 654 11 687 31 571 23 974 7 422

Landgruppe 1:   
Norge 4 519 570 1 445 1 703 801
Norden 30 493 6 666 10 040 9 704 4 083
Vest-Europa ellers 8 244 529 3 075 3 475 1 165
EU-land i Øst-Europa 25 410 2 965 13 586 7 776 1 083
Landgruppe 1 ellers1 563 33 215 223 92
Landgruppe 22 5 425 924 3 210 1 093 198

   Prosent  

Alle sysselsatte registrert bosatt 100,0 13,4 32,3 34,1 20,2
   
Sysselsatte registrert bosatt eksklusive 
sysselsatte innvandrere registrert bosatt 100,0 13,8 30,5 34,3 21,3
   
Sysselsatte innvandrere registrert bosatt 100,0 10,0 47,6 32,7 9,7

Landgruppe 1:   
Norden 100,0 9,8 39,0 33,0 18,2
Vest-Europa ellers 100,0 3,9 40,6 37,9 17,6
EU-land i Øst-Europa 100,0 8,3 59,7 27,2 4,8
Landgruppe 1 ellers1 100,0 4,0 39,6 36,8 19,6
Landgruppe 22 100,0 12,5 47,9 33,2 6,4

   
Lønnstakere ikke registrert bosatt 100,0 15,7 42,3 32,1 9,9

Landgruppe 1:   
Norge 100,0 12,6 32,0 37,7 17,7
Norden 100,0 21,9 32,9 31,8 13,4
Vest-Europa ellers 100,0 6,4 37,3 42,2 14,1
EU-land i Øst-Europa 100,0 11,7 53,5 30,6 4,3
Landgruppe 1 ellers1 100,0 5,9 38,2 39,6 16,3
Landgruppe 22 100,0 17,0 59,2 20,1 3,6

1 Landgruppe 1 ellers: Nord-Amerika, Australia og New Zealand. 
2 Landgruppe 2: Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New 
Zealand, samt uoppgitt og statsløse. 
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Vedlegg B: Overganger for lønnstakere ikke 
registrert bosatt 

Tabell B1. Lønnstakere ikke registrert bosatt i 4. kvartal 2005, etter status i 4. kvartal 2006-
2009. Absolutte tall og prosent 

 2006 2007 2008 2009
Lønnstaker ikke bosatt 2005 ........... 37 888 37 888 37 888 37 888

Status 2006-2009:   
I alt ............................................... 22 278 19 491 19 014 18 216
Lønnstaker ikke-bosatt ................... 18 921 13 976 12 215 10 637
Bosatt ........................................... 3 357 5 515 6 799 7 579

Sysselsatt registrert bosatt ........... 2 834 4 729 5 730 6 188
Bosatt ikke sysselsatt ................... 523 786 1 069 1 391

Ikke funnet .................................... 15 610 18 397 18 874 19 672
   
Lønnstaker ikke bosatt 2005 ........... 100,0 100,0 100,0 100,0
   
I alt ............................................... 58,8 51,4 50,2 48,1
Lønnstaker ikke-bosatt ................... 49,9 36,9 32,2 28,1
Bosatt ........................................... 8,9 14,6 17,9 20,0

Sysselsatt registrert bosatt ........... 7,5 12,5 15,1 16,3
Bosatt ikke sysselsatt ................... 1,4 2,1 2,8 3,7

Ikke funnet .................................... 41,2 48,6 49,8 51,9

Tabell B2. Lønnstakere ikke registrert bosatt i 4. kvartal 2005, og som var bosatt og ikke 
sysselsatt i 2006-2009. Absolutte tall og prosent 

 2006 2007 2008 2009
I alt .............................................................. 523 786 1 069 1 391
  
Registrerte ledige/sysselsettingstiltak .............. 56 104 219 401
Under utdanning ........................................... 34 62 97 132
Helserelaterte ytelser .................................... 15 37 73 128
Alderspensjon/AFP ....................................... 2 7 12 12 
Annen status ................................................ 16 22 39 49 
Ukjent status ................................................ 400 554 629 669
  
I alt .............................................................. 100,0 100,0 100,0 100,0
  
Registrerte ledige/sysselsettingstiltak .............. 10,7 13,2 20,5 28,8
Under utdanning ........................................... 6,5 7,9 9,1 9,5
Helserelaterte ytelser .................................... 2,9 4,7 6,8 9,2
Alderspensjon/AFP ....................................... 0,4 0,9 1,1 0,9
Annen status ................................................ 3,1 2,8 3,6 3,5
Ukjent status ................................................ 76,5 70,5 58,8 48,1
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Vedlegg C. Overganger for sysselsatte registrert 
bosatt 

Tabell C1. Sysselsatte registrert bosatt i 2005, etter status i 4. kvartal 2006-2009. Absolutte tall 

Status  
 

2006 2007 2008 2009

Sysselsatt i alt 2005 2 283 331 2 283 331 2 283 331 2 283 331 

Status 2006-2009:   
Sysselsatt registrert bosatt ....................... 2 112 720 2 051 269 2 009 876 1 947 318 
Lønnstaker ikke-bosatt ............................ 1 967 2 363 2 494 2 483 
   
Bosatt ikke sysselsatt .............................. 157 734 208 017 238 913 291 384 

Registrerte ledige/sysselsettingstiltak ..... 15 700 15 997 19 110 28 464 
Under utdanning ................................... 32 567 30 388 28 962 31 465 
Helserelaterte ytelser (minus attføring) .... 38 490 57 761 71 936 87 975 
Alderspensjon og AFP .......................... 20 628 37 862 54 807 64 389
Annen status ........................................ 5 215 6 972 8 566 9 179 
Ukjent status ........................................ 45 134 59 037 55 532 69 912 

   
Andre .................................................... 10 910 21 682 32 048 42 146 

Død ..................................................... 3 361 7 169 11 430 16 126 
75 år (utenfor populasjonen) .................. 2 127 4 728 7 632 10 961
Utvandret ............................................. 5 264 9 782 12 980 15 054 
Annet .................................................. 113 3 4 5 

Tabell C2. Sysselsatte registrert bosatt i 2005, etter status i 4. kvartal 2006-2009. Prosent 

 2006 2007 2008 2009 

 

Prosent 
av i alt 
 2005 

Prosent av 
bosatt

 ikke syss. 
2006

Prosent 
av i alt
 2005

Prosent av 
bosatt

ikke syss. 
2007

Prosent 
av i alt
 2005

Prosent av 
bosatt 

 ikke syss. 
2008 

Prosent 
av i alt
 2005

Prosent av 
bosatt

ikke syss. 
2009

Sysselsatt i alt 2005 ........................... 100,0 100,0 100,0  100,0 

Status 2006-2009:   
Sysselsatt registrert bosatt .................. 92,5 89,8 88,0  85,3 
Lønnstaker ikke-bosatt ....................... 0,1 0,1 0,1  0,1 
   
Bosatt ikke sysselsatt ......................... 6,9 100,0 9,1 100,0 10,5 100,0 12,8 100,0

Registrerte ledige/sysselsettingstiltak 0,7 10,0 0,7 7,7 0,8 8,0 1,2 9,8
Under utdanning .............................. 1,4 20,6 1,3 14,6 1,3 12,1 1,4 10,8
Helserelaterte ytelser ....................... 1,7 24,4 2,5 27,8 3,2 30,1 3,9 30,2
Alderspensjon og AFP ..................... 0,9 13,1 1,7 18,2 2,4 22,9 2,8 22,1
Annen status ................................... 0,2 3,3 0,3 3,4 0,4 3,6 0,4 3,2
Ukjent status ................................... 2,0 28,6 2,6 28,4 2,4 23,2 3,1 24,0

   
Andre ............................................... 0,5 0,9 1,4  1,8 

Død ............................................... 0,1 0,3 0,5  0,7 
75 år (utenfor populasjonen) ............. 0,1 0,2 0,3  0,5
Utvandret ........................................ 0,2 0,4 0,6  0,7 
Annet ............................................. 0,0  0,0  0,0   0,0  

Tabell C3. Sysselsatte innvandrere registrert bosatt i 2005, etter status i 4. kvartal 2006-2009. 
Absolutte tall 

Status  
 

2006 2007 2008 2009

Sysselsatt i alt 2005 ............................ 157 237 157 237 157 237 157 237

Status 2006-2009:   
Sysselsatt registrert bosatt ..................... 136 890 130 403 126 538 121 066
Lønnstaker ikke-bosatt .......................... 947 889 844 751
   
Bosatt ikke sysselsatt ............................ 15 964 19 834 21 882 25 978

Registrerte ledige/sysselsettingstiltak ... 2 965 3 140 3 524 4 862
Under utdanning ................................. 2 535 2 552 2 351 2 693
Helserelaterte ytelser .......................... 2 946 4 585 5 595 6 863
Alderspensjon og AFP ........................ 682 1 233 1 778 2 107
Annen status ...................................... 906 1 167 1 488 1 710
Ukjent status ...................................... 5 930 7 157 7 146 7 743

   
Andre .................................................. 3 436 6 111 7 973 9 442

Død ................................................... 164 333 546 784
75 år (utenfor populasjonen) ................ 0 0 0 3
Utvandret ........................................... 3 134 5 666 7 214 8 355
Annet ................................................ 0 2 3 4
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Tabell C4. Sysselsatte innvandrere registrert bosatt i 2005, etter status i 4. kvartal 2006-2009. Prosent 

 2006 2007 2008 2009 

 

Prosent 
av i alt 
 2005 

Prosent av 
bosatt

 ikke syss. 
2006

Prosent 
av i alt
 2005

Prosent av 
bosatt

ikke syss. 
2007

Prosent 
av i alt
 2005

Prosent av 
bosatt 

 ikke syss. 
2008 

Prosent 
av i alt
 2005

Prosent av 
bosatt

ikke syss. 
2009

Sysselsatt i alt 2005 ........................... 100,0 100,0 100,0  100,0 

Status 2006-2009:   

Sysselsatt registrert bosatt .................. 87,1 82,9 80,5  77,0

Lønnstaker ikke-bosatt ....................... 0,6 0,6 0,5  0,5

   
Bosatt ikke sysselsatt ......................... 10,2 100,0 12,6 100,0 13,9 100,0 16,5 100,0

Registrerte ledige/sysselsettingstiltak 1,9 18,6 2,0 15,8 2,2 16,1 3,1 18,7
Under utdanning .............................. 1,6 15,9 1,6 12,9 1,5 10,7 1,7 10,4
Helserelaterte ytelser ....................... 1,9 18,5 2,9 23,1 3,6 25,6 4,4 26,4
Alderspensjon og AFP ..................... 0,4 4,3 0,8 6,2 1,1 8,1 1,3 8,1
Annen status ................................... 0,6 5,7 0,7 5,9 0,9 6,8 1,1 6,6
Ukjent status ................................... 3,8 37,1 4,6 36,1 4,5 32,7 4,9 29,8

   
Andre ............................................... 2,2 3,9 5,1  6,0

Død ............................................... 0,1 0,2 0,3  0,5

75 år (utenfor populasjonen) ............. 0,0 0,1 0,1  0,2

Utvandret ........................................ 2,0 3,6 4,6  5,3

Annet ............................................. 0,0  0,0  0,0   0,0  
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