Møteinnkalling
Utval:

Fylkesutvalet

Møtestad:

, Fjernmøte

Dato:

20.og 21.04.2021

Tid:

09:00

Oppmodar om at avklaring om habilitet vert meldt i forkant av møtet
Program
Tysdag 20 april
Kl. 09:00 - 09:10
Kl. 09:10 - 12:00
Kl. 12:00 - 13:00
Kl. 13:00 -

Opning av møte
Seminar nullutsleppspilot
Lunsj
Saksbehandling

Onsdag 21. april
Kl. 09:00 – 12:00
Kl. 12:00 – 13:00
Kl. 13:00 -

Saksbehandling
Lunsj
Saksbehandling

Melding om forfall:
Alle medlemer vil få tilsendt ein e-post kor det vert forklart korleis forfall kan registrerast. Denne eposten vil kome innan to dagar.
Innkallinga gjeld valde medlemer i fylkesutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil
varamedlemer bli kalla inn særskilt.

fylkesordførar
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Saksliste
Utvalssaksnr
GK 14/21
GK 15/21
GK 16/21
SI 8/21
RS 35/21
RS 36/21
RS 37/21
RS 38/21
RS 39/21
RS 40/21
PS 72/21
PS 73/21
PS 74/21
PS 75/21
PS 76/21
PS 77/21
PS 78/21
PS 79/21
PS 80/21
PS 81/21
PS 82/21

Innhald

Arkivsaksnr

Godkjenningssaker
Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Godkjenning av møteprotokoll frå møte 26. mars 2021
Godkjenning av møteprotokoll frå møte 7. april 2021
Skriftlige spørsmål
Spørsmål frå Hammer (SV) - tannhelse - oppfølging
Referatsaker
Ferde AS - første rapport til eigarane i 2021
Årsrapport frå varslingsutvalet for 2020
Uttale frå rådet for menneske med nedsett
funksjonsevne om universell utforming i det nye
fylkesbygget
Framdrift for alternativ innretting av revidert Bømlopakke
etter vedtak i kommunestyret 22. mars 2021 - Referat frå
møte 12. april 2021
Tildeling av tilskot til generelt vedlikehald av fylkesveg
Aksjonærinformasjon frå Fjord Invest Såkorn AS for
fjerde kvartal 2020
Politiske saker
Utkast til samfunnsdelen til kommuneplanen for
Bremanger kommune 2021 - 2033. Uttale til offentleg
ettersyn
Eigarstyring Bybanen AS - forslag om å redusere frå sju
til seks aksjonærvalde styremedlemer
Stortingsvalet 2021 - røystesetlar til listestillarane
Utpeiking av kandidatar til styre m.m. i selskap valperioden 2019-2023
Pilot aldersvennlig transport i Bergen
Klage frå Hop On AS over fylkesutvalet sitt vedtak om
avslag på søknad om ruteløyve
Nullutsleppspilot - Prosjektorganisering av Framtidas
Hurtigbåt del II
Konkurranseutsetting av Kystvegsekspressen
Høyring NOU 2020: 16 Levekår i byer. Gode
lokalsamfunn for alle.
Regional plan for Hardangervidda - Handlingsprogram
for 2021-2024
Planprogram regional plan for klima - oppstartsvarsel og
vedtak om utlegging av utkast
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U.Off
(lukket)

2021/646
2021/646
2020/36319
2020/35317
2021/6020
2020/77152
2020/49137
2020/59884
2020/35102
2021/7841
2020/54631
2020/49095
2019/11
2020/44795
2020/36722
2021/2701
2020/35690
2021/4203
2020/37508
2021/2254

X

Godkjenningssaker
GK 14/21 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
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Organisasjon og økonomi
Saksframlegg
Saksnr:
2021/646-9
Saksbehandlar: Petter Lem Gullestad

Saksgang
Utval

Utv.saksnr.

Møtedato

Fylkesutvalet

15/21

20.04.2021

Godkjenning av møteprotokoll frå møte 26. mars 2021
Møteprotokollen frå møte i fylkesutvalet 26. mars 2021 er lagt ved saka.
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Møteprotokoll
Utval:

Fylkesutvalet

Møtestad:

Fjernmøte

Dato:

26.03.2021

Tid:

09:00-13:40

Følgjande faste medlemer møtte:
Namn
Funksjon
Jon Askeland
Leiar
Aleksander Øren Heen
Medlem
Anne Gine Hestetun
Medlem
Arve Helle
Medlem
Emil Lennart Pålikoff Gadolin
Medlem
Kine Bratli Dale
Medlem
Marthe Hammer
Medlem
Trude Brosvik
Medlem
Alfred Jens Bjørlo
Medlem
Silja Ekeland Bjørkly
Medlem
Noralv Distad
Medlem
Svein Kolbein Halleraker
Medlem
Knut Inge Andersen
Medlem
Morten Klementsen
Medlem
Terje Søviknes
Medlem
Sigbjørn Framnes
Medlem

Representerer
SP
SP
A
A
A
A
SV
KRF
V
H
H
H
FNB
UA
FRP
FRP

Merknad

Permisjon frå 13:35

Permisjon frå 12:45

Følgjande medlemer hadde meldt forfall:
Namn
Funksjon
Natalia Antonia Golis
Nestleiar

Representerer
MDG

Følgjande varamedlemer møtte:
Namn
Møtte for
Mark Taylor
Natalia Antonia Golis

Representerer
MDG

Frå administrasjonen møtte:
Namn
Rune Haugsdal

Stilling
Fylkesrådmann

Ingrid Holm Svendsen

Fylkesdirektør organisasjon og økonomi

Paal Fosdal

Fylkesdirektør strategisk utvikling og digitalisering

Bjørn Lyngedal

Fylkesdirektør for opplæring og kompetanse

Bård Sandal

Fylkesdirektør innovasjon og næringsutvikling

Per Morten Ekerhovd

Fylkesdirektør kultur, idrett og inkludering

Håkon Rasmussen

Fylkesdirektør mobilitet og kollektivtransport

Dina Lefdal

Fylkesdirektør infrastruktur og veg

Bertil Søfteland

Leiar politisk sekretariat

Silje Lyngstad

Rådgjevar politisk sekretariat/møtesekretær
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Saksliste
Utvalssaksnr
GK 11/21
GK 12/21
RS 27/21
RS 28/21
RS 29/21
RS 30/21
RS 31/21
RS 32/21
RS 33/21
RS 34/21

SI 7/21
PS 51/21
PS 52/21
PS 53/21
PS 54/21
PS 55/21
PS 56/21
PS 57/21
PS 58/21
PS 59/21
PS 60/21
PS 61/21
PS 62/21
PS 63/21
PS 64/21
PS 65/21
PS 66/21
PS 67/21
PS 68/21
PS 69/21
PS 70/21

Innhald

Arkivsaksnr

Godkjenningssaker
Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Godkjenning av møteprotokoll frå møte 2. og 3. mars 2021
Referatsaker
Gjennomføring av Utviklingsplan for Vestland 2020-2024
Kvalitetssikring (KS2) av revidert Bømlopakke
Informasjon om utbytte og kvartalsrapport nr. 4 2020 frå
Sarsia Development AS
Busetjing av flyktningar i Vestland
Omlegging av kollektivsystemet i Bergen 25. mai 2021
Kraftforsyningssituasjon i Vestland
Skulefrukostordning - oppfølging og forskingsprosjekt
Økonomiplan 2021 (VP5) Auka gjennomføring - fleire ut i
lære
Skriftlige spørsmål
Spørsmål frå Hammer (SV) - tannhelse
Politiske saker
Forslag til endringar i båt- og ferjenøkkelen i
inntektssystemet - høyringsuttale
Utlysing av driftskontrakt 4607 Sunnfjord sør - fullmakt til å
inngå kontrakt
Utlysing av driftskontrakt 4604 Bergen - Os - Austevoll,
fullmakt til å inngå kontrakt
Ekstraordinære midlar til bedriftsintern opplæring (BIO)
Redusert produksjon for turistruter - nettokontraktar båt
Nullutsleppspilot - Prosjektorganisering av Framtidas
Hurtigbåt del II
Pilot autonom buss i Førde
Vestland fylkeskommune sin uttale til dei føreslegne
forskriftsendringane i akvakulturregelverket
Biogassnotat for Vestland fylke 2021
Høyringsutkast - Regional plan for vassforvaltning med
tilhøyrande tiltaksprogram og handlingsprogram 2022-2027
for Vestland vassregion
Høyringssak - Avgift på viltlevande marine ressursar
Regionalplan for Sogn 2021-2024 - Høyring
Høyring - Endring i forskrift om stadnamn
Regionalparkar. Brei verdiskaping på kulturmijøfeltet. Nye
retningsliner for ei ny tilskotsordning, gjeldande frå 2022
Fråsegn til høyringsnotat - energieffektiviseringsdirektivet
artikkel 14.5
Eigarstrategi for Skyttel AS
Eigarstrategi for Grieghallen IKS
Høyringsuttale - Demografiutfordringar i distrikta (NOU
2020:15)
Søknad frå Kreftforeininga - Søknad om støtte til krafttak
mot kreft
Legg Business Norway til Bergen
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U.Off

2021/646
2020/1420
2020/49137
2020/41735
2020/52326
2021/6205
2021/6002
2021/2704
2021/2704

2020/36319
2021/3637
2020/45300
2020/45529
2021/7120
2021/5289
2021/2701
2020/73818
2020/79762
2020/54686
2021/6656
2021/4201
2020/79826
2020/79008
2020/36559
2021/5492
2020/37488
2020/51601
2020/79795
2021/6002

X

Godkjenningssaker
GK 11/21 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Anne Gine Hestetun (A) sette fram slikt forslag til ny sak på sakskartet:
«Uttale
Legg Business Norway til Bergen.»
Fylkesutvalet vedtok samrøystes å sette saka på sakskartet.
Møteinnkalling og sakliste vart godkjent med endringa over.

GK 12/21 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 2. og 3. mars 2021
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Møteprotokoll frå møte 02. og 03. mars 2021 vart godkjent utan merknader.

Referatsaker
RS 27/21 Gjennomføring av Utviklingsplan for Vestland 2020-2024
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Vart referert.

RS 28/21 Kvalitetssikring (KS2) av revidert Bømlopakke
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Vart referert.

RS 29/21 Informasjon om utbytte og kvartalsrapport nr. 4 2020 frå Sarsia
Development AS
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Vart referert.

RS 30/21 Busetjing av flyktningar i Vestland
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Vart referert.

RS 31/21 Omlegging av kollektivsystemet i Bergen 25. mai 2021
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Vart referert.

RS 32/21 Kraftforsyningssituasjon i Vestland
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Vart referert.

RS 33/21 Skulefrukostordning - oppfølging og forskingsprosjekt
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Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Vart referert.

RS 34/21 Økonomiplan 2021 (VP5) Auka gjennomføring - fleire ut i lære
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Vart referert.

Skriftlege spørsmål
SI 7/21 Spørsmål frå Hammer (SV) - tannhelse
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021

Spørsmål og svar - Marthe Hammer (SV) - tannhelse
Spørsmål: Kor mange står på venteliste for behandling i den fylkeskommunale tannhelsetenesten,
kva for grupper er dette og kor lang ventetid er det?
Svar: Tannhelse er ikkje kjend med at nokon av pasientane i dei prioriterte gruppene står på
venteliste per no. Områdeleiarar/klinikkleiarar kan evt. konsulterast for å stadfeste at dette er
faktum.
Ventelista for TOO-pasientane er lang (opp til 82 veker), men sidan TOO-pasientane skal få dekka
si behandling av tilskotsmidlar, så er det på sida i denne samanhengen. Storleiken og omfanget av
TOO-tilbodet er avhengig av tildelte tilskotsmidlar.
Det kan også vere ventelister for å komme til tannbehandling i narkose, særskild etter covid-19. I
2020 så var ventetid over 3 månadar for 108 av 365 pasientar tilvist for tannbehandling i narkose.
Pasientane som måtte vente meir enn 3 mnd. skuldast i all hovudsak covid-19.
Kor stort etterslepet er i tannhelsetenesta varierer frå tannklinikk til tannklinikk. Det er ulikt kor
hardt dei ulike tannklinikkane har blitt råka av koronasituasjonen og det er ulikt kvar det har mangla
bemanning. Det generelle etterslepet i fylket kjem fram av rapportering til KOSTRA:

Spørsmål: Kva akutt tilbod er det til den gruppen som står på ventelisten til å få fylkeskommunal
tannhelseteneste?
Svar: Tannklinikkane tek alltid i mot pasientar med akutte behandlingsbehov uavhengig om
pasienten skulle stå på venteliste eller ikkje. I tillegg er tannlegevakten tilgjengeleg etter
opningstida til dei offentlege tannklinikkane (kveldare og helg/helligdagar). I distrikta må
tannlegane kontaktast på sitt private telefonnummer. Det er ikkje utarbeida noko spesielt tilbod til
personar på venteliste, då det som skildra over berre er pasientar som ventar på å få komme til
vurdering i TOO-tilbodet som blir sett på venteliste. Desse personane er vaksne betalande og vel
sjølv kvar dei ønsker å få akuttbehandling, då dei betaler for desse tenestene sjølv fram til dei har
blitt definert inn i TOO-gruppa.
Spørsmål: Dei som står på venteliste for fylkeskommunal tannhelseteneste, men får ein akutt
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infeksjon og må nytte seg av tannlegevakten, kva koster dette?
Svar: Pasientar som har rettar i den offentlege tannhelsetenesta får gratis akutthjelp også ved
tannlegevakta.
Spørsmål: Er situasjonen forverret/forbedra som konsekvens av coronapandemien?
Svar: Redusert drift og nødvendige tilpassingar for å sikre smittevern har ført til eit auka etterslep i
tannhelsetenesta. Tannklinikkane har no difor i liten grad høve til å ta inn vaksne betalande
pasientar og dette påvirkar difor økonomien til tannhelsetenesta. Tannhelsetenesta prioriterer
pasientar etter Helsedirektoratet sine tilrådingar, der sårbare grupper vert høgast prioritert. Dei
pasientane som har rettar i den offentlege tannhelsetenesta får eit oppsøkande og regelmessig
tilbod, men intervalla mellom kvar statusundersøking vil i ein periode kunne bli forlenga. Dette
etterslepet jobbar tenesta hard med å ta att innanfor dei rammene me har. Så lenge det ut i frå
smittevernomsyn ikkje er mogleg å ha full drift, så vil det vere vanskeleg å komme heilt ajour med
etterslepet. Særskild for tannklinikkar som allereie før covid-19 hadde store pasientgrupper med
prioritert klientell og lite vaksen betalande klientell, så vil det ta tid før ein når tilstrekkeleg høg
tilsynsprosent og får minimert etterslepet.
Spørsmål: Kva er kostnaden for Vestland fylkeskommune, og kor lang tid ville ein hatt behov for
å bygge opp ei offentleg tannhelseteneste slik at ein kan gi alle unge under 26 og alle
over 75 år i Vestland tannhelsebehandling innanfor den fylkeskommunale
tannhelsetenesta?
Svar: Dette er eit svært omfattande spørsmål som krev grundig analyse og som ikkje er mogleg å
svare ut innanfor den tidsramma som er gitt tannhelsetenesta. Helsedirektoratet har gjort
utrekningar og analyser av å utvide gruppa born og unge som får gratis behandling frå 0-18 til 0-20
eller 0-23. Samanlikna med kven som har rett til gratis tannbehandling i dag, så vil ei utviding i
denne skalaen vere svært kostbar.
Spørsmål: I kva grad grad nyttar fylkeskommunen høve til forsking og fagleg utvikling som
reiskap for å rekruttere tannlegar innan den offentlege tannhelsetenesta?
Svar: Fagutvikling og kompetanseheving er viktig for tannhelsepersonelle også. Tannhelsetenesta
tar hensyn til dette. Vi har muligheter for disse gjennom TK Vestland.

Politiske saker
PS 51/21 Forslag til endringar i båt- og ferjenøkkelen i inntektssystemet –
høyringsuttale
Forslag til innstilling
1. Vestland fylkeskommune støttar forslaget til ny delkostnadsnøkkel for båt og ferje, der kriteriet
for båtar vert delt likt mellom lengde kystlinje og normerte båtkostnader.
2. Vestland fylkeskommune meiner oppdatering av kriteriet bør skje så snart nye data er
tilgjengelege, dvs. etter alternativ 1 i høyringsnotatet.
3. Vestland fylkeskommune meiner kravet om heilårsdrift skal praktiserast slik at ruter kan
innstillast i fellesferien.
Saksprotokoll i hovudutval for samferdsel og mobilitet - 23.03.2021
Trude Brosvik (Krf) sette på vegner av Krf, A, Sp, MDG og SV fram slikt forslag:
«Nytt punkt:
Vestland fylkeskommune meiner kutt i klimagassutslepp og kostnadar til omstilling til
miljøvennleg ferje- og hurtigbåtar er ein vesentleg kostnadsdrivar innan båt og
ferjetrafikken. Det må vurderast korleis fylka skal få kompensert desse kostnadane, enten
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det kan gjerast gjennom ei vektlegging i ferje/hurtigbåt-nøkkelen, eller som ei anna
føreseieleg kompensasjonsordning.»
Avrøysting
Innstillinga vart samrøystes vedteke.
Brosvik sitt forslag vart samrøystes vedteke.
Innstilling til fylkesutvalet
1. Vestland fylkeskommune støttar forslaget til ny delkostnadsnøkkel for båt og ferje, der kriteriet
for båtar vert delt likt mellom lengde kystlinje og normerte båtkostnader.
2. Vestland fylkeskommune meiner oppdatering av kriteriet bør skje så snart nye data er
tilgjengelege, dvs. etter alternativ 1 i høyringsnotatet.
3. Vestland fylkeskommune meiner kravet om heilårsdrift skal praktiserast slik at ruter kan
innstillast i fellesferien.
4. Vestland fylkeskommune meiner kutt i klimagassutslepp og kostnadar til omstilling til
miljøvennleg ferje- og hurtigbåtar er ein vesentleg kostnadsdrivar innan båt og ferjetrafikken. Det
må vurderast korleis fylka skal få kompensert desse kostnadane, enten det kan gjerast gjennom ei
vektlegging i ferje/hurtigbåt-nøkkelen, eller som ei anna føreseieleg kompensasjonsordning.
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Trude Brosvik (KRF) sette på vegner av KRF, A, MDG, Sp, SV, V fram slikt forslag:
«Alternativ punkt 4
Vestland fylkeskommune meiner kutt i klimagassutslepp og kostnader til omstilling til
miljøvenleg ferje- og hurtigbåtar er ein vesentleg kostnadsdrivar innan båt og
ferjetrafikken. Fylka må få kompensert desse kostnadane.»
Avrøysting
Innstillinga punkt 1-3 vart samrøystes vedteke.
Brosvik sitt forslag vart samrøystes vedteke.
Det vart ikkje røysta over innstillings punkt 4.
Vedtak
1. Vestland fylkeskommune støttar forslaget til ny delkostnadsnøkkel for båt og ferje, der kriteriet
for båtar vert delt likt mellom lengde kystlinje og normerte båtkostnader.
2. Vestland fylkeskommune meiner oppdatering av kriteriet bør skje så snart nye data er
tilgjengelege, dvs. etter alternativ 1 i høyringsnotatet.
3. Vestland fylkeskommune meiner kravet om heilårsdrift skal praktiserast slik at ruter kan
innstillast i fellesferien.
4. Vestland fylkeskommune meiner kutt i klimagassutslepp og kostnader til omstilling til
miljøvenleg ferje- og hurtigbåtar er ein vesentleg kostnadsdrivar innan båt og ferjetrafikken. Fylka
må få kompensert desse kostnadane.

PS 52/21 Utlysing av driftskontrakt 4607 Sunnfjord sør - fullmakt til å inngå
kontrakt
Forslag til innstilling

10

1. Fylkesrådmannen får løyve til å inngå kontrakt med Veidekke Industri AS i samsvar med
deira tilbodspris på kr 383 801 487.
2. Kontrakten vil ha økonomiske konsekvensar for seinare år. Dette vil bli innarbeidd i dei
årlege budsjetta.
Saksprotokoll i hovudutval for samferdsel og mobilitet - 23.03.2021
Avrøysting
Innstillinga vart samrøystes vedteke.
Innstilling til fylkesutvalet
1. Fylkesrådmannen får løyve til å inngå kontrakt med Veidekke Industri AS i samsvar med deira
tilbodspris på kr 383 801 487.
2. Kontrakten vil ha økonomiske konsekvensar for seinare år. Dette vil bli innarbeidd i dei årlege
budsjetta.
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Avrøysting
Innstillinga vart samrøystes vedteke.
Vedtak
1. Fylkesrådmannen får løyve til å inngå kontrakt med Veidekke Industri AS i samsvar med
deira tilbodspris på kr 383 801 487.
2. Kontrakten vil ha økonomiske konsekvensar for seinare år. Dette vil bli innarbeidd i dei
årlege budsjetta.

PS 53/21 Utlysing av driftskontrakt 4604 Bergen - Os - Austevoll, fullmakt til å
inngå kontrakt
Forslag til innstilling
Fylkesrådmannen får løyve til å inngå kontrakt med Presis vegdrift AS i samsvar med deira
tilbodspris på kr 462 424 564.
Saksprotokoll i hovudutval for samferdsel og mobilitet - 23.03.2021
Avrøysting
Innstillinga vart samrøystes vedteke.
Innstilling til fylkesutvalet
Fylkesrådmannen får løyve til å inngå kontrakt med Presis vegdrift AS i samsvar med deira
tilbodspris på kr 462 424 564.
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Avrøysting
Innstillinga vart samrøystes vedteke.
Vedtak
Fylkesrådmannen får løyve til å inngå kontrakt med Presis vegdrift AS i samsvar med deira
tilbodspris på kr 462 424 564.
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PS 54/21 Ekstraordinære midlar til bedriftsintern opplæring (BIO)
Forslag til vedtak
1. Fylkesutvalet gir fylkesrådmannen fullmakt til å lyse ut ekstraløyvinga til BIO vedteke av
Stortinget 23.02.21.
2. Fylkesutvalet vedtek at stønadsgrensa for BIO skal aukast frå 800 000 kroner til 2 millionar
kroner.
3. Fylkesutvalet vedtek at retningslinene skal opne for at midlane skal kunne nyttast til å ta fagbrev
på jobb.
4. Fylkesutvalet vedtek at BIO-midlane for interne opplæringstiltak kan meldast inn i GBER.
5. Fylkesutvalet gir Fylkesrådmannen fullmakt til å revidere retningslinene for forvalting av midlar til
bedriftsintern opplæring i dialog med partane i arbeidslivet.
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Avrøysting
Fylkesrådmann sitt forslag vart samrøystes vedteke.
Vedtak
1. Fylkesutvalet gir fylkesrådmannen fullmakt til å lyse ut ekstraløyvinga til BIO vedteke av
Stortinget 23.02.21.
2. Fylkesutvalet vedtek at stønadsgrensa for BIO skal aukast frå 800 000 kroner til 2 millionar
kroner.
3. Fylkesutvalet vedtek at retningslinene skal opne for at midlane skal kunne nyttast til å ta fagbrev
på jobb.
4. Fylkesutvalet vedtek at BIO-midlane for interne opplæringstiltak kan meldast inn i GBER.
5. Fylkesutvalet gir Fylkesrådmannen fullmakt til å revidere retningslinene for forvalting av midlar til
bedriftsintern opplæring i dialog med partane i arbeidslivet.

PS 55/21 Redusert produksjon for turistruter - nettokontraktar båt
Forslag til innstilling
1. Fylkesutvalet godkjenner Norled sin førespurnad om oppstart av produksjon for Turistrute
Hardanger frå og med 21. juni, likevel slik at Norled skal overvake situasjonen og starte opp
tidlegare dersom marknadssituasjonen endrar seg. Fylkesutvalet godkjenner ikkje Norled sitt
ønske om å avslutte ruta 8. august, men ber dei om å marknadsføre opningstid for ruta til og med
29. august. Det vil likevel vera mogleg for Norled å avslutte produksjonen ved skulestart
(16.08.2021), dersom det ikkje er grunnlag for vidare drift. Dette må varslast minimum 2 veker på
førehand. Fylkesutvalet godkjenner at ruta vert drifta av fartøy med 112 pax, men Norled lyt setje
inn båt tilsvarande kontraktskravet på 180 pax, dersom passasjermengd tilseier eit slikt behov.
2. Fylkesutvalet godkjenner Norled sin førespurnad om oppstart av produksjon av ruta BergenFlåm frå og med 21. juni, likevel slik at Norled skal overvake situasjonen og starte opp tidlegare
dersom marknadssituasjonen endrar seg. Fylkesutvalet godkjenner ikkje Norled sitt ønske om å
avslutte ruta 8. august, men ber dei om å marknadsføre opningstid for ruta til og med 29. august.
Det vil likevel vera mogleg for Norled å avslutte produksjonen ved skulestart (16.08.2021), dersom
det ikkje er grunnlag for vidare drift. Dette må varslast minimum 2 veker på førehand.
3. Vederlaget til Norled skal reduserast med utgangspunkt i bortfall av budsjetterte variable
kostnadar i kontrakt.
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Saksprotokoll i hovudutval for samferdsel og mobilitet - 23.03.2021
Avrøysting
Innstillinga vart samrøystes vedteke.
Innstilling til fylkesutvalet
1. Fylkesutvalet godkjenner Norled sin førespurnad om oppstart av produksjon for Turistrute
Hardanger frå og med 21. juni, likevel slik at Norled skal overvake situasjonen og starte opp
tidlegare dersom marknadssituasjonen endrar seg. Fylkesutvalet godkjenner ikkje Norled sitt
ønske om å avslutte ruta 8. august, men ber dei om å marknadsføre opningstid for ruta til og med
29. august. Det vil likevel vera mogleg for Norled å avslutte produksjonen ved skulestart
(16.08.2021), dersom det ikkje er grunnlag for vidare drift. Dette må varslast minimum 2 veker på
førehand. Fylkesutvalet godkjenner at ruta vert drifta av fartøy med 112 pax, men Norled lyt setje
inn båt tilsvarande kontraktskravet på 180 pax, dersom passasjermengd tilseier eit slikt behov.
2. Fylkesutvalet godkjenner Norled sin førespurnad om oppstart av produksjon av ruta BergenFlåm frå og med 21. juni, likevel slik at Norled skal overvake situasjonen og starte opp tidlegare
dersom marknadssituasjonen endrar seg. Fylkesutvalet godkjenner ikkje Norled sitt ønske om å
avslutte ruta 8. august, men ber dei om å marknadsføre opningstid for ruta til og med 29. august.
Det vil likevel vera mogleg for Norled å avslutte produksjonen ved skulestart (16.08.2021), dersom
det ikkje er grunnlag for vidare drift. Dette må varslast minimum 2 veker på førehand.
3. Vederlaget til Norled skal reduserast med utgangspunkt i bortfall av budsjetterte variable
kostnadar i kontrakt.
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Avrøysting
Innstillinga vart samrøystes vedteke.
Vedtak
1. Fylkesutvalet godkjenner Norled sin førespurnad om oppstart av produksjon for Turistrute
Hardanger frå og med 21. juni, likevel slik at Norled skal overvake situasjonen og starte opp
tidlegare dersom marknadssituasjonen endrar seg. Fylkesutvalet godkjenner ikkje Norled sitt
ønske om å avslutte ruta 8. august, men ber dei om å marknadsføre opningstid for ruta til og med
29. august. Det vil likevel vera mogleg for Norled å avslutte produksjonen ved skulestart
(16.08.2021), dersom det ikkje er grunnlag for vidare drift. Dette må varslast minimum 2 veker på
førehand. Fylkesutvalet godkjenner at ruta vert drifta av fartøy med 112 pax, men Norled lyt setje
inn båt tilsvarande kontraktskravet på 180 pax, dersom passasjermengd tilseier eit slikt behov.
2. Fylkesutvalet godkjenner Norled sin førespurnad om oppstart av produksjon av ruta BergenFlåm frå og med 21. juni, likevel slik at Norled skal overvake situasjonen og starte opp tidlegare
dersom marknadssituasjonen endrar seg. Fylkesutvalet godkjenner ikkje Norled sitt ønske om å
avslutte ruta 8. august, men ber dei om å marknadsføre opningstid for ruta til og med 29. august.
Det vil likevel vera mogleg for Norled å avslutte produksjonen ved skulestart (16.08.2021), dersom
det ikkje er grunnlag for vidare drift. Dette må varslast minimum 2 veker på førehand.
3. Vederlaget til Norled skal reduserast med utgangspunkt i bortfall av budsjetterte variable
kostnadar i kontrakt.

PS 56/21 Nullutsleppspilot - Prosjektorganisering av Framtidas Hurtigbåt del II
Forslag til innstilling
1. Fylkesutvalet tek saka til etterretning og gir fylkesrådmannen mandat til å halde fram med
vidare samarbeid med dei andre fylkeskommunane knytt til «Fremtidens hurtigbåt del II».
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2. Fylkesutvalet vedtek å signere samarbeidsavtala «Utviklingsløp for Fremtidens hurtigbåt
del II» med tilhøyrande vedlegg, og formaliserer med dette eit samarbeid som i
tilsagnsbrevet frå Klimasats også er sett som ein føresetnad for økonomisk støtte.
3. Fylkesutvalet ber fylkesrådmannen om å leggja fram ei orienteringssak om status i
prosjektet/konkurransegrunnlaget i juni.
4. Fylkesutvalet ber fylkesrådmannen førebu ei sak om mogleg felles eigarskap for
pilotmateriell og plan for og finansiering av bygg og pilotering av framtidas hurtigbåt innan
utgangen av 2021.
Saksprotokoll i hovudutval for samferdsel og mobilitet - 23.03.2021
Trude Brosvik (Krf) sette på vegner av Krf, A, Sp, MDG og SV fram slikt forslag:
«Nytt punkt:
Til punkt 6 i samarbeidsavtalen: Vestland fylke vil bygge ein nullutsleppspilot som etter
pilot-/demonstrasjonsperioden kan gå inn i permanent drift i sambandet Florø-Måløy-Selje
med lågast mogleg klimautslepp og kort reisetid. Ambisjonen er å få til ein pilot som vil
sette næringslivet og det offentlege i stand til framtidig omlegging til nullutslepp på alle
hurtigbåtar.»
Avrøysting
Innstillinga vart samrøystes vedteke.
Brosvik sitt forslag vart samrøystes vedteke.
Innstilling til fylkesutvalet
1. Fylkesutvalet tek saka til etterretning og gir fylkesrådmannen mandat til å halde fram med
vidare samarbeid med dei andre fylkeskommunane knytt til «Fremtidens hurtigbåt del II».
2. Fylkesutvalet vedtek å signere samarbeidsavtala «Utviklingsløp for Fremtidens hurtigbåt del
II» med tilhøyrande vedlegg, og formaliserer med dette eit samarbeid som i tilsagnsbrevet frå
Klimasats også er sett som ein føresetnad for økonomisk støtte.
3. Fylkesutvalet ber fylkesrådmannen om å leggja fram ei orienteringssak om status i
prosjektet/konkurransegrunnlaget i juni.
4. Fylkesutvalet ber fylkesrådmannen førebu ei sak om mogleg felles eigarskap for pilotmateriell
og plan for og finansiering av bygg og pilotering av framtidas hurtigbåt innan utgangen av
2021.
5. Til punkt 6 i samarbeidsavtalen: Vestland fylke vil bygge ein nullutsleppspilot som etter pilot/demonstrasjonsperioden kan gå inn i permanent drift i sambandet Florø-Måløy-Selje med
lågast mogleg klimautslepp og kort reisetid. Ambisjonen er å få til ein pilot som vil sette
næringslivet og det offentlege i stand til framtidig omlegging til nullutslepp på alle hurtigbåtar.
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Jon Askeland (SP) sette fram slikt forslag:
«Fylkeutvalet registrerer uro frå verftsnæringa, og ber fylkesrådmannen innrette
forespørselen slik at det blir god deltaking frå leverandørindustrien i prosessen vidare.»
Terje Søviknes (Frp) sette fram slikt forslag til utsetjing:
«Saken utsettes i påvente av et miniseminar med bransjen, ref. diskusjon i fylkesutvalget.»
Avrøysting til utsetjing:
Søviknes sitt forslag vart vedteke mot 2 røyster (SV, MDG).
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Vedtak
Saka vert utsett i påvente av eit miniseminar med bransjen, ref. diskusjon i fylkesutvalet.

PS 57/21 Pilot autonom buss i Førde
Forslag til innstilling
Fylkesutvalet godkjenner gjennomføring av pilot autonom buss i Førde. Kostnader til
gjennomføring av pilot vil bli dekka innanfor budsjettet til løyvingsnivå buss 2021 sitt
budsjett.Saksprotokoll i hovudutval for samferdsel og mobilitet - 23.03.2021
Avrøysting
Innstillinga vart samrøystes vedteke.
Innstilling til fylkesutvalet
Fylkesutvalet godkjenner gjennomføring av pilot autonom buss i Førde. Kostnader til
gjennomføring av pilot vil bli dekka innanfor budsjettet til løyvingsnivå buss 2021 sitt budsjett.
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Avrøysting
Innstillinga vart samrøystes vedteke.
Vedtak
Fylkesutvalet godkjenner gjennomføring av pilot autonom buss i Førde. Kostnader til
gjennomføring av pilot vil bli dekka innanfor budsjettet til løyvingsnivå buss 2021 sitt budsjett.

PS 58/21 Vestland fylkeskommune sin uttale til dei føreslegne forskriftsendringane
i akvakulturregelverket
Forslag til innstilling:
1. Vestland fylkeskommunen stør framlegga som gjeld betra regelverk i driftsfasen for akvakultur,
og forventar at dette blir rasjonelt for forvaltninga og næringa. Dette samstundes som omsynet til
miljø blir ivareteke gjennom krav i akvakulturdriftsforskrifta.
2. Vestland fylkeskommune er positiv til dei føreslegne endringane som medfører ei
ansvarleggjering av vare- og tenesteprodusentane i akvakulturnæringa.
3. Vestland fylkeskommune stør framlegget om ei sikkerheitssone på 500 meter rundt
akvakulturanlegg til havs.
4. Vestland fylkeskommune forventar at regjeringa kjem tilbake med ein grundigare prosess for
korleis havbruk til havs skal organiserast og at det vert teke omsyn til dei regionale interessene.
Temaet bør takast med i regjeringa sin nye havbruksstrategi som er under arbeid.
5. Vestland fylkeskommune tilrår at det på sikt blir laga ei eiga tildelingsforskrift for havbruk til havs
som omfattar fleire artar enn laks, og oppmodar om at fylkeskommunane som tildelingsstyresmakt
vert tekne med i prosessen og får ei forskriftsfesta rolle i tildelingsprosessen.
Saksprotokoll i hovudutval for næring - 23.03.2021
Mark Taylor (MDG) sette på vegner av A, Frp, H, MDG, Sp, SV, V, Krf, U fram slikt forslag:
«Tillegg
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6. Høyringsinstansane er bedt om innspel til betydinga seglingsrutar (seglingskorridorar) vil
ha for mobile akvakulturanlegg til havs. Vestland fylkeskommune ser at slike mobile
anlegg kan påverke fiskeri, skipstrafikk, friluftsliv, reiseliv, forsvaret, petroleumsverksemd,
fornybar energi, røyrleidningar, el-kablar, lagring av CO2 under havbotnen og
mineralutvinning på havbotnen. Vestland fylkeskommune peikar på at marine
næringsparkar kan vere ein god måte å dempe konfliktar mellom næringsaktørar som vil
bruke same havareal, samt betre samarbeid og samhandling mellom ulike interesser til
havs.»
Aleksander Øren Heen (Sp) sette på vegner av A, MDG, Sp, SV, V, Krf fram slikt forslag:
«Tillegg
7. Vestland fylkeskommune syner til at det er planlagd å gje fiskeridirektoratet mynde til
tildeling av konsesjonar til havs. Dette meiner fylkeskommunen er uheldig då
fiskeridirektoratet også er tilsynsmynde. Vestland fylkeskommune ynskjer tildelingsløyve
også til havs.»
Avrøysting
Fylkesrådmannen sitt forslag som innstilling til fylkesutvalet vart samrøystes vedteke.
Taylor sitt forslag vart samrøystes vedteke.
Øren Heen sitt forslag vart vedteke med 10 røyster mot 5 (H, Frp).
Innstilling til fylkesutvalet
1. Vestland fylkeskommunen stør framlegga som gjeld betra regelverk i driftsfasen for akvakultur,
og forventar at dette blir rasjonelt for forvaltninga og næringa. Dette samstundes som omsynet til
miljø blir ivareteke gjennom krav i akvakulturdriftsforskrifta.
2. Vestland fylkeskommune er positiv til dei føreslegne endringane som medfører ei
ansvarleggjering av vare- og tenesteprodusentane i akvakulturnæringa.
3. Vestland fylkeskommune stør framlegget om ei sikkerheitssone på 500 meter rundt
akvakulturanlegg til havs.
4. Vestland fylkeskommune forventar at regjeringa kjem tilbake med ein grundigare prosess for
korleis havbruk til havs skal organiserast og at det vert teke omsyn til dei regionale interessene.
Temaet bør takast med i regjeringa sin nye havbruksstrategi som er under arbeid.
5. Vestland fylkeskommune tilrår at det på sikt blir laga ei eiga tildelingsforskrift for havbruk til havs
som omfattar fleire artar enn laks, og oppmodar om at fylkeskommunane som tildelingsstyresmakt
vert tekne med i prosessen og får ei forskriftsfesta rolle i tildelingsprosessen.
6. Høyringsinstansane er bedt om innspel til betydinga seglingsrutar (seglingskorridorar) vil ha for
mobile akvakulturanlegg til havs. Vestland fylkeskommune ser at slike mobile anlegg kan påverke
fiskeri, skipstrafikk, friluftsliv, reiseliv, forsvaret, petroleumsverksemd, fornybar energi,
røyrleidningar, el-kablar, lagring av CO2 under havbotnen og mineralutvinning på havbotnen.
Vestland fylkeskommune peikar på at marine næringsparkar kan vere ein god måte å dempe
konfliktar mellom næringsaktørar som vil bruke same havareal, samt betre samarbeid og
samhandling mellom ulike interesser til havs.
7. Vestland fylkeskommune syner til at det er planlagd å gje fiskeridirektoratet mynde til tildeling av
konsesjonar til havs. Dette meiner fylkeskommunen er uheldig då fiskeridirektoratet også er
tilsynsmynde. Vestland fylkeskommune ynskjer tildelingsløyve også til havs.
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Avrøysting
Innstillinga punkt 1-6 vart samrøystes vedteke.
Innstillinga punkt 7 vart vedteke mot 5 røyster (H, Frp).
Vedtak
1. Vestland fylkeskommunen stør framlegga som gjeld betra regelverk i driftsfasen for akvakultur,
og forventar at dette blir rasjonelt for forvaltninga og næringa. Dette samstundes som omsynet til
miljø blir ivareteke gjennom krav i akvakulturdriftsforskrifta.
2. Vestland fylkeskommune er positiv til dei føreslegne endringane som medfører ei
ansvarleggjering av vare- og tenesteprodusentane i akvakulturnæringa.
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3. Vestland fylkeskommune stør framlegget om ei sikkerheitssone på 500 meter rundt
akvakulturanlegg til havs.
4. Vestland fylkeskommune forventar at regjeringa kjem tilbake med ein grundigare prosess for
korleis havbruk til havs skal organiserast og at det vert teke omsyn til dei regionale interessene.
Temaet bør takast med i regjeringa sin nye havbruksstrategi som er under arbeid.
5. Vestland fylkeskommune tilrår at det på sikt blir laga ei eiga tildelingsforskrift for havbruk til havs
som omfattar fleire artar enn laks, og oppmodar om at fylkeskommunane som tildelingsstyresmakt
vert tekne med i prosessen og får ei forskriftsfesta rolle i tildelingsprosessen.
6. Høyringsinstansane er bedt om innspel til betydinga seglingsrutar (seglingskorridorar) vil ha for
mobile akvakulturanlegg til havs. Vestland fylkeskommune ser at slike mobile anlegg kan påverke
fiskeri, skipstrafikk, friluftsliv, reiseliv, forsvaret, petroleumsverksemd, fornybar energi,
røyrleidningar, el-kablar, lagring av CO2 under havbotnen og mineralutvinning på havbotnen.
Vestland fylkeskommune peikar på at marine næringsparkar kan vere ein god måte å dempe
konfliktar mellom næringsaktørar som vil bruke same havareal, samt betre samarbeid og
samhandling mellom ulike interesser til havs.
7. Vestland fylkeskommune syner til at det er planlagd å gje fiskeridirektoratet mynde til tildeling av
konsesjonar til havs. Dette meiner fylkeskommunen er uheldig då fiskeridirektoratet også er
tilsynsmynde. Vestland fylkeskommune ynskjer tildelingsløyve også til havs.

PS 59/21 Biogassnotat for Vestland fylke 2021
Forslag til innstilling
Fylkesutvalet ber om at mål og retningsliner for biogass i Vestland vert innlemma i ny «regional
plan for fornybar energi i Vestland”. Arbeidet med denne planen er forankra i «Utviklingsplanen for
Vestland» og arbeidet startar opp 2021. Ved å ta med biogass i denne planen får ein eit betre og
meir samla bilete av energiressursane i Vestland fylke.
Saksprotokoll i hovudutval for næring - 23.03.2021
Avrøysting
Fylkesrådmannen sitt forslag som innstilling til fylkesutvalet vart samrøystes vedteke.
Innstilling til fylkesutvalet
Fylkesutvalet ber om at mål og retningsliner for biogass i Vestland vert innlemma i ny «regional
plan for fornybar energi i Vestland”. Arbeidet med denne planen er forankra i «Utviklingsplanen for
Vestland» og arbeidet startar opp 2021. Ved å ta med biogass i denne planen får ein eit betre og
meir samla bilete av energiressursane i Vestland fylke.
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Avrøysting
Innstillinga vart samrøystes vedteke.
Vedtak
Fylkesutvalet ber om at mål og retningsliner for biogass i Vestland vert innlemma i ny «regional
plan for fornybar energi i Vestland”. Arbeidet med denne planen er forankra i «Utviklingsplanen for
Vestland» og arbeidet startar opp 2021. Ved å ta med biogass i denne planen får ein eit betre og
meir samla bilete av energiressursane i Vestland fylke.

PS 60/21 Høyringsutkast - Regional plan for vassforvaltning med tilhøyrande
tiltaksprogram og handlingsprogram 2022-2027 for Vestland vassregion
Forslag til innstiling
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1

Vestland fylkeskommunen legg Regional plan for vassforvaltning for Vestland
vassregion 2022-2027 ut på høyring og offentleg ettersyn i perioden 1. april til 30. juni
2021.

2

Vestland fylkeskommunen legg tiltaksprogram for Vestland vassregion 2022-2027 ut på
høyring og offentleg ettersyn i perioden 1. april til 30. juni 2021.

3

Vestland fylkeskommune legg handlingsprogram for Vestland vassregion 2022-2027 ut
på høyring og offentleg ettersyn i perioden 1. april til 30. juni 2021.

Saksprotokoll i hovudutval for næring - 23.03.2021
Avrøysting
Fylkesrådmannen sitt forslag som innstilling til fylkesutvalet vart samrøystes vedteke.
Innstilling til fylkesutvalet
1. Vestland fylkeskommunen legg Regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion
2022-2027 ut på høyring og offentleg ettersyn i perioden 1. april til 30. juni 2021.
2. Vestland fylkeskommunen legg tiltaksprogram for Vestland vassregion 2022-2027 ut på
høyring og offentleg ettersyn i perioden 1. april til 30. juni 2021.
3. Vestland fylkeskommune legg handlingsprogram for Vestland vassregion 2022-2027 ut på
høyring og offentleg ettersyn i perioden 1. april til 30. juni 2021.
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Avrøysting
Innstillinga vart samrøystes vedteke.
Vedtak
1. Vestland fylkeskommunen legg Regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion
2022-2027 ut på høyring og offentleg ettersyn i perioden 1. april til 30. juni 2021.
2. Vestland fylkeskommunen legg tiltaksprogram for Vestland vassregion 2022-2027 ut på
høyring og offentleg ettersyn i perioden 1. april til 30. juni 2021.
3. Vestland fylkeskommune legg handlingsprogram for Vestland vassregion 2022-2027 ut på
høyring og offentleg ettersyn i perioden 1. april til 30. juni 2021.

PS 61/21 Høyringssak - Avgift på viltlevande marine ressursar
Forslag til innstilling
1

Vestland fylkeskommune ynskjer at det vert gjort ei vurdering om avgifta på uttak av viltlevande
marine ressursar bør vere øyremerka tiltak og ordningar som kjem fiskerinæringa til gode, til
utvikling av ei meir berekraftig næring.

2

Fylkeskommunen ser ikkje at det er grunnlag for å differensiere avgiftsordninga til berre å gjelde
nokre fartøygrupper eller fartøy som er underlagt strukturkvoteordning.

3

Fylkeskommunen ser det som viktig at avgiftssatsen vert føreseieleg, og foreslår at avgifta med
fordel kan vere ein fast prosentsats i staden for eit fast beløp. Slik kan ein gje fiskerinæringa mindre
avgiftstrykk i år der førstehandsomsettinga er låg.

Saksprotokoll i hovudutval for næring - 23.03.2021
Marianne Sæhle (SV) sette på vegner av A, Frp, H, MDG, Sp, SV, V, Krf, U fram slikt forslag:
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«Alternativ
Vestland fylkeskommune rår sterkt frå å innføre denne avgifta.»
Avrøysting
Fylkesrådmannen sitt forslag som innstilling til fylkesutvalet vart satt opp mot Sæhle sitt forslag.
Sæhle sitt forslag vart samrøystes vedteke.
Innstilling til fylkesutvalet
Vestland fylkeskommune rår sterkt frå å innføre denne avgifta.
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Avrøysting
Innstillinga vart samrøystes vedteke.
Vedtak
Vestland fylkeskommune rår sterkt frå å innføre denne avgifta.

PS 62/21 Regionalplan for Sogn 2021-2024 - Høyring
Forslag til vedtak
1. Det er positivt at kommunane i Sogn regionråd har utarbeida ein felles strategi med prioriterte
tema og satsingsområde for arbeidet. For å unngå forveksling med regional plan etter plan- og
bygningslova, vert det rådd til at namnet vert endra til strategi, eller plan for arbeidet til Sogn
regionråd.
2. Fylkesutvalet merkar seg at berekraft er eit overordna perspektiv for arbeidet. Vi ber om at mål
og satsingsområde i Utviklingsplan for Vestland vert omtalt i planen, og lagt til grunn for arbeidet.
3. Fylkesutvalet meiner det er positivt at det under satsingsområdet Attraktiv buregion er sett fokus
på integrering og inkludering, gjennom prosjektet «Sogn for alle».
4. Planframlegget viser ei offensiv og utviklingsorientert tilnærming til satsingsområdet
næringsutvikling. Det er vidare positivt at regionrådet har ei breitt fokus på utviklingsarbeid og
samskaping, og at attraktivitet blir skapt ved at det offentlege, næringslivet, frivillige og
innbyggjarar jobbar saman.
5. Fylkesutvalet meiner at planen i større grad bør omtale klimaomstilling innafor alle
satsingsområda for å kunne lukkast med visjon «Saman gjer vi Sogn til ein attraktiv og livskraftig
region». Planen bør omtale korleis de vil arbeide for å redusere utsleppa i regionen, i tillegg til
satsing på ny teknologi. Vidare bør den omtale korleis klimaendringar kan påverke dei fire
satsingsområda.
7. Ein føresetnad for god oppfølging av planen er at den vert implementert i kommunane sine
planar. Korleis dette skal gjerast bør omtalast i planen.
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Avrøysting
Fylkesrådmann sitt forslag vart vedteke mot 2 røyster (UA, FNB).
Vedtak
1. Det er positivt at kommunane i Sogn regionråd har utarbeida ein felles strategi med prioriterte
tema og satsingsområde for arbeidet. For å unngå forveksling med regional plan etter plan- og
bygningslova, vert det rådd til at namnet vert endra til strategi, eller plan for arbeidet til Sogn
regionråd.
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2. Fylkesutvalet merkar seg at berekraft er eit overordna perspektiv for arbeidet. Vi ber om at mål
og satsingsområde i Utviklingsplan for Vestland vert omtalt i planen, og lagt til grunn for arbeidet.
3. Fylkesutvalet meiner det er positivt at det under satsingsområdet Attraktiv buregion er sett fokus
på integrering og inkludering, gjennom prosjektet «Sogn for alle».
4. Planframlegget viser ei offensiv og utviklingsorientert tilnærming til satsingsområdet
næringsutvikling. Det er vidare positivt at regionrådet har ei breitt fokus på utviklingsarbeid og
samskaping, og at attraktivitet blir skapt ved at det offentlege, næringslivet, frivillige og
innbyggjarar jobbar saman.
5. Fylkesutvalet meiner at planen i større grad bør omtale klimaomstilling innafor alle
satsingsområda for å kunne lukkast med visjon «Saman gjer vi Sogn til ein attraktiv og livskraftig
region». Planen bør omtale korleis de vil arbeide for å redusere utsleppa i regionen, i tillegg til
satsing på ny teknologi. Vidare bør den omtale korleis klimaendringar kan påverke dei fire
satsingsområda.
7. Ein føresetnad for god oppfølging av planen er at den vert implementert i kommunane sine
planar. Korleis dette skal gjerast bør omtalast i planen.

PS 63/21 Høyring - Endring i forskrift om stadnamn
Forslag til innstilling
Fylkesutvalet stiller seg bak framlegget til endringar slik det ligg føre i høyringsutkastet.
Saksprotokoll i Hovudutval for kultur, idrett og integrering - 25.03.2021
Avrøysting
Det var 14 medlemer til stades.
Fylkesrådmannen sitt forslag som innstilling til fylkesutvalet vart samrøystes vedteke.
Innstilling til fylkesutvalet
Fylkesutvalet stiller seg bak framlegget til endringar slik det ligg føre i høyringsutkastet.
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Avrøysting
Innstillinga vart samrøystes vedteke.
Vedtak
Fylkesutvalet stiller seg bak framlegget til endringar slik det ligg føre i høyringsutkastet.

PS 64/21 Regionalparkar. Brei verdiskaping på kulturmijøfeltet. Nye retningsliner
for ei ny tilskotsordning, gjeldande frå 2022
Forslag til innstilling
1. Fylkesutvalet meiner regionalparkane er gode modellar for lokal og regional samfunnsutvikling
og vil støtte opp om arbeidet gjennom eigne ordningar.
2. Fylkesutvalet sluttar seg til retningsliner og kriterium for tilskotsordninga «Regionalparkar. Brei
verdiskaping på kulturmiljøfeltet».
3. Fylkesutvalet ber administrasjonen om legge fram sak om dei økonomiske konsekvensane i
samband med Arbeidsdokument 2/2021.
Saksprotokoll i Hovudutval for kultur, idrett og integrering - 25.03.2021
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Avrøysting
Det var 14 medlemer til stades.
Fylkesrådmannen sitt forslag som innstilling til fylkesutvalet vart samrøystes vedteke.
Innstilling til fylkesutvalet
1. Fylkesutvalet meiner regionalparkane er gode modellar for lokal og regional samfunnsutvikling
og vil støtte opp om arbeidet gjennom eigne ordningar.
2. Fylkesutvalet sluttar seg til retningsliner og kriterium for tilskotsordninga «Regionalparkar. Brei
verdiskaping på kulturmiljøfeltet».
3. Fylkesutvalet ber administrasjonen om legge fram sak om dei økonomiske konsekvensane i
samband med Arbeidsdokument 2/2021.
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Avrøysting
Innstillinga vart samrøystes vedteke.
Vedtak
1. Fylkesutvalet meiner regionalparkane er gode modellar for lokal og regional samfunnsutvikling
og vil støtte opp om arbeidet gjennom eigne ordningar.
2. Fylkesutvalet sluttar seg til retningsliner og kriterium for tilskotsordninga «Regionalparkar. Brei
verdiskaping på kulturmiljøfeltet».
3. Fylkesutvalet ber administrasjonen om legge fram sak om dei økonomiske konsekvensane i
samband med Arbeidsdokument 2/2021.

PS 65/21 Fråsegn til høyringsnotat - energieffektiviseringsdirektivet artikkel 14.5
Forslag til vedtak
Vestland fylkeskommune rår til at det vert eit krav å gjere kost-nyttevurdering av utnytting av
overskotsvarme frå termiske kraftverk, industri, datasenter og andre anlegg slik det er lagt fram av
OED i høyringsnotat om energidirektivet artikkel 14.5, 17.02.2021.
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Avrøysting
Fylkesrådmann sitt forslag vart samrøystes vedteke.
Vedtak
Vestland fylkeskommune rår til at det vert eit krav å gjere kost-nyttevurdering av utnytting av
overskotsvarme frå termiske kraftverk, industri, datasenter og andre anlegg slik det er lagt fram av
OED i høyringsnotat om energidirektivet artikkel 14.5, 17.02.2021.

PS 66/21 Eigarstrategi for Skyttel AS
Forslag til innstilling
Fylkesutvalet vedtek eigarstrategi for Skyttel AS slik han føreligg, jf. vedlegg.
Saksprotokoll i hovudutval for samferdsel og mobilitet - 23.03.2021
Utvalsleiar Jannicke Bergesen Clarke (A) reiste spørsmål kring eiga habilitet, då ho er varamedlem
i styret til Skyttel AS. Nestleiar Marthe Hammer (SV) leia møtet ved behandling av Bergesen
Clarke sin habilitet. Utvalet vedtok samrøystes at Bergesen Clarke var habil til å ta del i
saksbehandlinga.
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Trym Aafløy (FNB) reiste spørsmål kring eiga habilitet, då han er styremedlem i Skyttel AS. Utvalet
vedtok samrøystes at Aafløy var inhabil, jf. forvaltningslova § 6 (1) bokstav e nr. 2.
Frank Willy Djuvik (Frp) sette fram slikt forslag:
«Nytt punkt:
Fylkesutvalet vil påpeike at det er uaktuelt for Vestland fylkeskommune å hente ut utbytte
av selskapet, og ber eigarrepresentantane følge dette opp ovanfor generalforsamlinga i
Skyttel.»
Avrøysting
Det var 14 medlemer til stades.
Djuvik sitt forslag fekk 2 røyster (Frp) og fall.
Innstillinga vart vedteke mot 2 røyster (Frp).
Innstilling til fylkesutvalet
Fylkesutvalet vedtek eigarstrategi for Skyttel AS slik han føreligg, jf. vedlegg.
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Sigbjørn Framnes (Frp) sette fram slikt forslag:
«Tillegg
Fylkesutvalet vil påpeike at det er uaktuelt for Vestland fylkeskommune å hente ut utbytte
av selskapet, og ber eigarrepresentantane følge dette opp ovanfor generalforsamlinga i
Skyttel.»
Avrøysting
Innstillinga vart samrøystes vedteke.
Framnes sitt forslag fekk 4 røyster (FNB, UA, Frp) og fall.
Vedtak
Fylkesutvalet vedtek eigarstrategi for Skyttel AS slik han føreligg, jf. vedlegg.

PS 67/21 Eigarstrategi for Grieghallen IKS
Forslag til innstilling
Fylkesutvalet vedtek vedlagde eigarstrategi for Grieghallen IKS
Saksprotokoll i Hovudutval for kultur, idrett og integrering - 25.03.2021
Avrøysting
Det var 14 medlemer til stades.
Fylkesrådmannen sitt forslag som innstilling til fylkesutvalet vart samrøystes vedteke.
Innstilling til fylkesutvalet
Fylkesutvalet vedtek vedlagde eigarstrategi for Grieghallen IKS
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Marthe Hammer (SV) stilte spørsmål om ho var inhabil fordi ho sitt i representantskapet til
Grieghallen IKS. Hammer trådte frå under spørsmålet om ho var inhabil. Fylkesutvalet vedtok
samrøystes at Hammer var habil til å delta i saksbehandlinga. Hammer tiltrådte saksbehandlinga.
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Avrøysting
Innstillinga vart samrøystes vedteke.
Vedtak
Fylkesutvalet vedtek vedlagde eigarstrategi for Grieghallen IKS.

PS 68/21 Høyringsuttale - Demografiutfordringar i distrikta (NOU 2020:15)
Forslag til vedtak
Vestland fylke har 35 kommunar med tilsaman 214 000 innbyggjarar som vi kan rekne som
distriktskommunar innanfor den definisjonen som NOU 2020:15 Det handler om Norge legg til
grunn. I 2040 vil det truleg bu mellom 207 000 og 211 000 innbyggjarar i desse kommunane. NOU
2020:15 er difor ei viktig utgreiing for fylket vårt.
1) NOU 2020:15 peiker på at det er behov for nytenking i distriktspolitikken (punkt 10.7, s.
195). Vestland fylkeskommune sluttar seg til dette og meiner at utgreiinga viser
utviklingstrekk og utfordringar som er sentrale for utvikling av ei ny, samordna og
framtidsretta distriktspolitikk.
2) Vestland fylkeskommune støtter oppretting av eit offentleg utval for utgreiing av
inntektsgrunnlag for kommunane og grunnlaget for dei regionale tilskota, sett i lys av dei
utfordringane som NOU 2020:15 trekk opp.
3) NOU 2020:15 peiker på behov for regional samordning og samarbeid (s. 14 og 193). Ved
regionreforma pr 1.januar 2020, vart fylkeskommunen si rolle som samfunnsutviklar
framheva som vesentleg. Vestland fylkeskommune kan ikkje sjå at denne rolla er vurdert
og omtala i nemnande grad. Vi vil peike på at fleire av dei utfordringane som er utgreidd
fell innanfor område der fylkeskommunen har verkemiddel og kompetanse til å bidra. Vi
meiner utgreiinga ville tent på å ta dette forholdet med i framlegg til rammer for ein ny
distriktspolitikk.
4) Vestland fylkeskommune sluttar seg til utvalet si tilråding om oppretting av eit program for
utprøving av nye tiltak og vil peike på at i eit slikt program vil fylkeskommunen kunne ta ei
koordinerande rolle som del av rettleingsansvaret knytt til plan- og bygningslova og
innanfor rammene for den regionale samfunnsutviklarrolla.
5) Gjennom nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging har regjeringa bedt
fylkeskommunar og kommunar om å sikre at FN sine berekraftsmål blir ein del av
grunnlaget for samfunns- og arealplanlegginga gjennom:
a. Planlegging som verktøy for heilskapleg og berekraftig utvikling
b. Vekstkraftige regionar og lokalsamfunn i heile landet
c. Berekraftig areal- og transportutvikling
d. Byar og tettstader der det er godt å bu og leve
Vestland fylkeskommune har lagt dette til grunn i vår regionale planstrategi Utviklingsplan

for Vestland 2020-2024.

Vestland fylkeskommune merkar seg at NOU 2020:15 også tek med berekraft som eit
element både i tittel på rapporten og ved at berekraft blir nemnd i omtale av tema fleire
stader i utgreiinga. Vi vil likevel peike på at ei klarare kopling mot FN sine berekraftsmål og
samverke mellom dei tre dimensjonane som desse byggjar på (miljødimensjonen,
økonomidimensjonen og den sosiale dimensjonen), vil kunne styrke utgreiinga og gi
klarare retning for strategisk arbeid og planlegging ved utforming av ein ny distriktspolitikk.
6) Utgreiinga peiker på at sektorstyring og silotenking kombinert med digitalisering og
spesialisering i sum har vore til ugunst for distrikta (s.15 og 190). Samstundes held
utgreiinga fram digitalisering som viktig bidrag i utvikling av ein ny distriktspolitikk gjennom
utvikling av nye teknologiske løysingar innanfor ei rekkjeviddeaukande modell (t.d. s.97).
Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 har som mål 3 Lokalsamfunn som ramme for gode
kvardagsliv, med tilhøyrande strategi 3.3. Vestland skal utvikle fysisk og digital
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infrastruktur som sikrar mobilitet og digitale tenester. Vestland fylkeskommune meiner at

ein tydeleg definisjon av digitalisering som ikkje er avgrensa til digitale løysingar, men som
legg vekt på digitalisering som verktøy for å tilpasse forvaltningsstrukturstruktur,
organisering, arbeidsprosessar og tenesteyting, vil kunne bidra positivt i ein distriktspolitikk
der mellom anna utflytting av statlege arbeidsplassar er ei målsetting.
7) Vestland fylkeskommune sluttar seg til utvalet si vurdering av vegbygging (for å binde
saman regionar), utvikling av transporttilbod, utbygging av breiband og utvikling av digitale
tenester som vesentlege element i ei rekkjeviddeaukande strategi (s. 97). Dette er
utfordringar som er særleg tydelege i vårt fylke.
8) Vestland fylkeskommune vil gjere merksam på fylkeskommunane sitt kompetansepolitiske
ansvar og samordningsrolle. Eit viktig mål er å sikre betre tilgang på arbeidskraft som
møter behovet i den regionale arbeidsmarknaden og vidareutviklar kompetansen til dei
som er i arbeid. Dette skal skje i tett samarbeid mellom næringslivet, offentleg sektor og
utdanningsinstitusjonane. Vi har etablert Kompetanseforum Vestland som
samarbeidsorgan for kompetansearbeid i regionen. Vestland fylkeskommune kan ikkje sjå
at det regionale kompetansearbeidet og fylkeskommunen si rolle er teke inn i NOU
2020:15.
9) Vestland fylkeskommune meiner at fylkeskommunen sitt ansvar for dei vidaregåande
skulane og vidaregåande opplæring si rolle i ei ny distriktspolitikk er for utydeleg i NOU
2020:15
10) Vestland fylkeskommune har merka seg at Kommunal og moderniseringsdepartementet i
høyringsbrevet ber om innspel til tiltak som ikkje er inkludert i utgreiinga. Vi legg
fylkesrådmannen si saksframstilling ved denne høyringsuttalen.
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Trude Brosvik (KRF) sette på vegner av KRF, A, MDG, SP, SV, V fram slikt forslag:
«Tillegg før punkt 1
Det krev både politisk mot og vilje for å halde fast på målet om busetting i heile landet.
NOU 2020:15 frå Distriktsdemografiutvalet peikar på utviklingstrekk for distrikta og tiltak for
korleis ein med politikk kan motverke sterke sentraliseringstrendar og styrke distrikta.
Vestland fylke meiner NOU 2020:15 har fleire gode framlegg for å styrke distrikta. Vestland
fylke er tydelege på at for å nå målet om likeverdige tenester og tilbod i heile landet, så
krev det tildels særlege og skreddarsydde tiltak, og ikkje berre universelle tiltak som for ein
stor del legg marknaden til grunn for løysingar.
Likeverdig tilgang til offentleg tenestetilbod, enten det er helsetenester,
utdanningsinstitusjonar, kollektivtilbod eller anna infrastruktur, betyr mykje for kvar ein vel
å busette seg. Bustadpolitikken, der bustader i distrikta er like dyre å bygge men har mykje
lågare andrehandsverdi, er viktig å sjå nærare på.
Den sterke samanhengen som er mellom kvar högare utdanningsinstitusjonar er lokalisert
og kvar folk busett seg, talar sterkt for å halde fast på desentraliserte strukturar både for
vidaregåande skular, fagskoler og for högare utdanning.
Fylkeskommunen si rolle som regional utviklar og viktig samarbeidspart med kommunane,
må styrkast og tilførast midlar til å vere nettopp det.
Avrøysting
Fylkesrådmann sitt forslag vart samrøystes vedteke.
Brosvik sitt forslag vart samrøystes vedteke.
Vedtak
Det krev både politisk mot og vilje for å halde fast på målet om busetting i heile landet.
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NOU 2020:15 frå Distriktsdemografiutvalet peikar på utviklingstrekk for distrikta og tiltak for korleis
ein med politikk kan motverke sterke sentraliseringstrendar og styrke distrikta.
Vestland fylke meiner NOU 2020:15 har fleire gode framlegg for å styrke distrikta. Vestland fylke er
tydelege på at for å nå målet om likeverdige tenester og tilbod i heile landet, så krev det tildels
særlege og skreddarsydde tiltak, og ikkje berre universelle tiltak som for ein stor del legg
marknaden til grunn for løysingar.
Likeverdig tilgang til offentleg tenestetilbod, enten det er helsetenester, utdanningsinstitusjonar,
kollektivtilbod eller anna infrastruktur, betyr mykje for kvar ein vel å busette seg. Bustadpolitikken,
der bustader i distrikta er like dyre å bygge men har mykje lågare andrehandsverdi, er viktig å sjå
nærare på.
Den sterke samanhengen som er mellom kvar högare utdanningsinstitusjonar er lokalisert og kvar
folk busett seg, talar sterkt for å halde fast på desentraliserte strukturar både for vidaregåande
skular, fagskoler og for högare utdanning.
Fylkeskommunen si rolle som regional utviklar og viktig samarbeidspart med kommunane, må
styrkast og tilførast midlar til å vere nettopp det.
Vestland fylke har 35 kommunar med tilsaman 214 000 innbyggjarar som vi kan rekne som
distriktskommunar innanfor den definisjonen som NOU 2020:15 Det handler om Norge legg til
grunn. I 2040 vil det truleg bu mellom 207 000 og 211 000 innbyggjarar i desse kommunane. NOU
2020:15 er difor ei viktig utgreiing for fylket vårt.
1) NOU 2020:15 peiker på at det er behov for nytenking i distriktspolitikken (punkt 10.7, s.
195). Vestland fylkeskommune sluttar seg til dette og meiner at utgreiinga viser
utviklingstrekk og utfordringar som er sentrale for utvikling av ei ny, samordna og
framtidsretta distriktspolitikk.
2) Vestland fylkeskommune støtter oppretting av eit offentleg utval for utgreiing av
inntektsgrunnlag for kommunane og grunnlaget for dei regionale tilskota, sett i lys av dei
utfordringane som NOU 2020:15 trekk opp.
3) NOU 2020:15 peiker på behov for regional samordning og samarbeid (s. 14 og 193). Ved
regionreforma pr 1.januar 2020, vart fylkeskommunen si rolle som samfunnsutviklar
framheva som vesentleg. Vestland fylkeskommune kan ikkje sjå at denne rolla er vurdert
og omtala i nemnande grad. Vi vil peike på at fleire av dei utfordringane som er utgreidd
fell innanfor område der fylkeskommunen har verkemiddel og kompetanse til å bidra. Vi
meiner utgreiinga ville tent på å ta dette forholdet med i framlegg til rammer for ein ny
distriktspolitikk.
4) Vestland fylkeskommune sluttar seg til utvalet si tilråding om oppretting av eit program for
utprøving av nye tiltak og vil peike på at i eit slikt program vil fylkeskommunen kunne ta ei
koordinerande rolle som del av rettleingsansvaret knytt til plan- og bygningslova og
innanfor rammene for den regionale samfunnsutviklarrolla.
5) Gjennom nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging har regjeringa bedt
fylkeskommunar og kommunar om å sikre at FN sine berekraftsmål blir ein del av
grunnlaget for samfunns- og arealplanlegginga gjennom:
a. Planlegging som verktøy for heilskapleg og berekraftig utvikling
b. Vekstkraftige regionar og lokalsamfunn i heile landet
c. Berekraftig areal- og transportutvikling
d. Byar og tettstader der det er godt å bu og leve
Vestland fylkeskommune har lagt dette til grunn i vår regionale planstrategi Utviklingsplan

for Vestland 2020-2024.

Vestland fylkeskommune merkar seg at NOU 2020:15 også tek med berekraft som eit
element både i tittel på rapporten og ved at berekraft blir nemnd i omtale av tema fleire
stader i utgreiinga. Vi vil likevel peike på at ei klarare kopling mot FN sine berekraftsmål og
samverke mellom dei tre dimensjonane som desse byggjar på (miljødimensjonen,
økonomidimensjonen og den sosiale dimensjonen), vil kunne styrke utgreiinga og gi
klarare retning for strategisk arbeid og planlegging ved utforming av ein ny distriktspolitikk.
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6) Utgreiinga peiker på at sektorstyring og silotenking kombinert med digitalisering og
spesialisering i sum har vore til ugunst for distrikta (s.15 og 190). Samstundes held
utgreiinga fram digitalisering som viktig bidrag i utvikling av ein ny distriktspolitikk gjennom
utvikling av nye teknologiske løysingar innanfor ei rekkjeviddeaukande modell (t.d. s.97).
Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 har som mål 3 Lokalsamfunn som ramme for gode
kvardagsliv, med tilhøyrande strategi 3.3. Vestland skal utvikle fysisk og digital
infrastruktur som sikrar mobilitet og digitale tenester. Vestland fylkeskommune meiner at
ein tydeleg definisjon av digitalisering som ikkje er avgrensa til digitale løysingar, men som
legg vekt på digitalisering som verktøy for å tilpasse forvaltningsstrukturstruktur,
organisering, arbeidsprosessar og tenesteyting, vil kunne bidra positivt i ein distriktspolitikk
der mellom anna utflytting av statlege arbeidsplassar er ei målsetting.
7) Vestland fylkeskommune sluttar seg til utvalet si vurdering av vegbygging (for å binde
saman regionar), utvikling av transporttilbod, utbygging av breiband og utvikling av digitale
tenester som vesentlege element i ei rekkjeviddeaukande strategi (s. 97). Dette er
utfordringar som er særleg tydelege i vårt fylke.
8) Vestland fylkeskommune vil gjere merksam på fylkeskommunane sitt kompetansepolitiske
ansvar og samordningsrolle. Eit viktig mål er å sikre betre tilgang på arbeidskraft som
møter behovet i den regionale arbeidsmarknaden og vidareutviklar kompetansen til dei
som er i arbeid. Dette skal skje i tett samarbeid mellom næringslivet, offentleg sektor og
utdanningsinstitusjonane. Vi har etablert Kompetanseforum Vestland som
samarbeidsorgan for kompetansearbeid i regionen. Vestland fylkeskommune kan ikkje sjå
at det regionale kompetansearbeidet og fylkeskommunen si rolle er teke inn i NOU
2020:15.
9) Vestland fylkeskommune meiner at fylkeskommunen sitt ansvar for dei vidaregåande
skulane og vidaregåande opplæring si rolle i ei ny distriktspolitikk er for utydeleg i NOU
2020:15
10) Vestland fylkeskommune har merka seg at Kommunal og moderniseringsdepartementet i
høyringsbrevet ber om innspel til tiltak som ikkje er inkludert i utgreiinga. Vi legg
fylkesrådmannen si saksframstilling ved denne høyringsuttalen.

PS 69/21 Søknad frå Kreftforeininga - Søknad om støtte til krafttak mot kreft
Forslag til vedtak
Fylkesutvalet løyver kr. 100 000 frå fylkesutvalet sin rådeveldekonto til søknad om støtte til krafttak
mot kreft 2021 frå Kreftforeininga.
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Avrøysting
Fylkesrådmann sitt forslag vart samrøystes vedteke.
Vedtak
Fylkesutvalet løyver kr. 100 000 frå fylkesutvalet sin rådeveldekonto til søknad om støtte til krafttak
mot kreft 2021 frå Kreftforeininga.

PS 70/21 Legg Business Norway til Bergen
Saksprotokoll i Fylkesutvalet - 26.03.2021
Anne Gine Hestetun (A) sette på vegner av A, MDG, SP, SV, V, KRF fram slikt forslag:
«Uttale
Regjeringa varsla i haust at det skulle koma ei heilt ny satsing på eksport. I desse dagar
varslast at dette vert konkretisert for Stortinget innan kort tid. Den nye eininga vert kalla
«Business Norway», og skal etablerast utanfor hovudstaden. Etablering av ‘Business
Norway’, har til oppgåve å koordinere og spisse innsatsen, samordne
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verkemiddelapparatet, vere tett på næringslivet slik at eksporten aukar. Dette er bra i ei tid
som eksport tapar terreng og vi tapar samanlikna med dei me pleier samanlikna oss med.
Auka eksport sikrar arbeidsplassar. Vestland fylke finn det rimeleg å lokalisera denne
verksemnda til Vestland og Bergen. Her finn ein eit kompetent og rikt næringsliv, som er
avhengig av eit velfungerande verkemiddelapparat. Her finn ein finanskompetanse og
juridisk kompetanse. Næringsliv og akademia samhandlar godt og representerer ein
naudsynt muskel for å lykkast. Lat kompetansen bli avgjerande og lokalisèr Business
Norway til Vestland og Bergen.»
Avrøysting
Hestetun sitt forslag vart samrøystes vedteke.
Vedtak
Regjeringa varsla i haust at det skulle koma ei heilt ny satsing på eksport. I desse dagar varslast at
dette vert konkretisert for Stortinget innan kort tid. Den nye eininga vert kalla «Business Norway»,
og skal etablerast utanfor hovudstaden. Etablering av ‘Business Norway’, har til oppgåve å
koordinere og spisse innsatsen, samordne verkemiddelapparatet, vere tett på næringslivet slik at
eksporten aukar. Dette er bra i ei tid som eksport tapar terreng og vi tapar samanlikna med dei me
pleier samanlikna oss med. Auka eksport sikrar arbeidsplassar. Vestland fylke finn det rimeleg å
lokalisera denne verksemnda til Vestland og Bergen. Her finn ein eit kompetent og rikt næringsliv,
som er avhengig av eit velfungerande verkemiddelapparat. Her finn ein finanskompetanse og
juridisk kompetanse. Næringsliv og akademia samhandlar godt og representerer ein naudsynt
muskel for å lykkast. Lat kompetansen bli avgjerande og lokalisèr Business Norway til Vestland og
Bergen.
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Organisasjon og økonomi
Saksframlegg

Saksnr:
2021/646-8
Saksbehandlar: Petter Lem Gullestad

Saksgang
Utval

Utv.saksnr.

Møtedato

Fylkesutvalet

16/21

20.04.2021

Godkjenning av møteprotokoll frå møte 7. april 2021
Møteprotokoll frå møte i fylkesutvalet 7. april er lagt ved saka.
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Saksliste
Utvalssaksnr
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Arkivsaksnr
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Godkjenningssaker
Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Politiske saker
Uttale til komitehøyring for Meld. St. 20 (2020-2021) Nasjonal
transportplan 2022-2033

2020/960

Godkjenningssaker
GK 13/21 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 07.04.2021
Innkalling og sakliste vart godkjent utan merknader.

Politiske saker
PS 71/21 Uttale til komitehøyring for Meld. St. 20 (2020-2021) Nasjonal
transportplan 2022-2033
Forslag til vedtak
1.
2.

3.

4.

5.

Vestland er viktig for nasjonal verdiskaping. Fylket har store utfordringar knytt til tryggleik og
framkome på vegnettet, noko som gjer at verdiskapingspotensialet ikkje blir utnytta. Satsing
på infrastruktur på Vestlandet vil kome nasjonal verdiskaping til gode.
Fylkesutvalet meiner det er mykje positivt i framlegget til Nasjonal transportplan 2022-2033
som vil betre forholda for befolkning og næringsliv, og vil særleg framheve:
a) Det er store behov for å redusere forfallet på fylkesvegnettet. Vestland fylkeskommune er
difor glad for at det no blir sett av midlar til ei styrkt fylkesvegsatsing, og at det blir gitt
kompensasjon til gjennomføring av statlege krav etter tunneltryggleiksforskrifta.
b) Fylkesutvalet er glad for at staten sine forpliktingane i byvekstavtalen er vidareført inklusiv
finansiering av bybanen byggjetrinn 5 til Åsane med forlenga Fløyfjellstunnel.
c) Fylkesutvalet er nøgd med dei prosjekta som ligg inne i NTP 2022-2033. Fylkeskommunen
har i sine innspel til Nasjonal transportplan 2022-2033 særleg prioritert E16 og Vossabanen,
og er glad for at det no er lagt opp til oppstart av fellesprosjektet i første periode. Det er også
positivt at E134 Seljestad -Røldal og Stad skipstunnel ligg inne med fullfinansiering, samt at
fleire viktige rassikringsprosjekt kan realiserast. Fylkesutvalet er også nøgd med at det er lagt
inn oppstart av prosjekta E39 Storehaug- Førde og E39 Ådland-Svegatjørn (Hordfast).
d) Vestland fylkeskommune er positiv til at Nye veier AS har fått sin første vegstrekning i
Vestland, rv.13 Skare-Sogndal. Strekninga har store behov for betra framkome og rassikring.
Vestland fylkeskommune ser fram til å samarbeide med Nye veier AS.
Fylkesutvalet vil peike på at auken i midlar til fylkesveg ikkje er tilstrekkeleg til å redusere
forfallet i særleg grad. Midlane til kompensasjon til tunneltryggleiksforskrifta er heller ikkje
tilstrekkeleg til å dekkje kostnadene. Fylkesutvalet meiner at det er uheldig at delar av
midlane skal vere søkbare. Midlane må vere føreseielege slik at dei kan planleggjast og
brukast på ein god måte.
Vestland fylkeskommune har store utfordringar knytt til ras på fylkesvegnettet, og er skuffa
over at det ser ut til at det ikkje vert lagt opp til ei vidare opptrapping av rassikringsmidlane slik
det vart lagt opp til i førre rullering av Nasjonal transportplan. Utfordringane med ras har auka
dei siste åra mellom anna som følgje av meir ekstremever, noko som har ramma Vestland i
særleg grad.
Det er store behov på riksvegnettet i Vestland. Fylkeskommunen vil særleg peike på følgjande
prosjekt som ikkje er prioriterte i forslaget til Nasjonal transportplan 2022-2033:
a) Det er særs uheldig at prosjektet E39 Klauvaneset-Vågsbotn ikkje ligg inne i NTP 20222033. Dette er eit prosjekt som er prioritert av både Bergen kommune og Vestland
fylkeskommune.
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b) Rv. 13 Vikafjellsvegen er den fjellovergangen i Sør- Noreg som er mest vinterstengt, og
der det er stor rasproblematikk. Vi kan ikkje sjå at rammene til Nye veier AS til strekninga er
tilstrekkelege til å starte opp dette prosjektet.
c) Rv. 15 Strynefjellet har tronge tunnelar, er rasfarleg og har vanskeleg vinterdrift. Det er
stort behov for ny tunnel på dette sambandet.
Saksprotokoll i fylkesutvalet - 07.04.2021
Aleksander Øren Heen (Sp) sette på vegner av Sp, A, V, KRF fram slikt forslag:
«Alternativ
Vestland fylkeskommune gjev følgjande uttale til komitéhøyring for Meld. St. 20 (20202021) Nasjonal transportplan 2022- 2033:
Uttalen baserer seg på framlagt Stortingsmelding og Vestland fylkesting sin uttale av 12.
mai 2020.
Vestland er viktig for nasjonal verdiskaping. Fylket har store utfordringar knytt til tryggleik
og framkome på vegnettet, noko som gjer at verdiskapingspotensialet ikkje blir utnytta.
Satsing på infrastruktur på Vestlandet vil kome nasjonal verdiskaping til gode. Dette er
særleg viktig generelt, men er forsterka av pandemien. Spesielt fylkesvegnettet i Vestland
har stort forfall og aukande etterslep på standard, og arbeidet med rassikring er
avgjerande for å auke tryggleiken.
1. Fylkesutvalet meiner det er mykje positivt i framlegget til Nasjonal transportplan 20222033 som vil betre forholda for befolkning og næringsliv, og vil særleg framheve:
a) Det er heilt naudsynt å redusere forfallet på fylkesvegnettet. Vestland fylkeskommune er
difor positiv til at det no blir sett av midlar til ei styrkt fylkesvegsatsing, og at det blir gitt
kompensasjon til gjennomføring av statlege krav etter tunneltryggleiksforskrifta.
b) Fylkesutvalet er tilfreds med at staten sine forpliktingane i byvekstavtalen er vidareført
inklusiv finansiering av bybanen byggjetrinn 5 til Åsane med forlenga Fløyfjellstunnel.
Fylkesutvalet noterer seg at Staten viser vilje til auka ambisjonar ved fornya byvekstavtale.
Fylkesutvalet meiner NTP-framlegget i høve desse to punkta er ei større grad av
styringsdokument enn tidlegare NTP-ar, og meiner det er fornuftig, då det føreset større
statleg økonomisk forplikting.
c) Fylkesutvalet syner til prosjekta som ligg inne i NTP 2022-2033 og er stort sett nøgd
med prioriteringane.
Fylkeskommunen har i sine innspel til Nasjonal transportplan 2022-2033 særleg prioritert
E16 og Vossabanen, og er glad for at det no er lagt opp til oppstart av fellesprosjektet i
første periode. Likevel vil fylkesutvalet understreke viktigheita av samanhengande
utbygging av veg og bane (K5 Arna-Stanghelle) i dette prosjektet.
Fylkesutvalet noterer seg at NTP-framlegget legg opp til porteføljestyring på til dømes
E16/Vossebana, men er uroleg for at lite av løyvingane til prosjekta er lagt inn i første 6årsperiode, og forventar at prosjekta som no er lagt inn vert gjennomførte.
2. Fylkesutvalet vil peike på at auken i midlar til fylkesveg ikkje er tilstrekkeleg, sett i lys
av den dårlege tilstanden og det store etterslepet på store deler av fylkesvegnettet.
Midlane til kompensasjon til tunneltryggleiksforskrifta er heller ikkje tilstrekkeleg til å
dekkje kostnadene. Fylkesutvalet ber Stortinget auke midlane avsett til å ta igjen
etterslepet på fylkesvegnettet og til å oppfylle tunneltryggingsforskrifta, og føreset at
midlane er føreseielege og tek utgangspunkt i det reelle vedlikehaldsetterslepet på
fylkesvegnettet slik at prosjekta kan planleggjast og sikrast framdrift. Fylkesutvalet
føreset at det ikkje ligg anna i formuleringa om krav til eigendel enn at dei ekstra
midlane frå staten skal kome i tillegg til dei midlande fylkeskommunen nyttar til
investeringar og vedlikehald av fylkesvegnettet over våre årlege budsjett.
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3. Vestland fylkeskommune har store utfordringar knytt til ras på fylkesvegnettet, og er
svært skuffa over at det ser ut til at det ikkje vert lagt opp til ei vidare opptrapping av
rassikringsmidlane slik det vart lagt opp til i førre rullering av Nasjonal transportplan.
Utfordringane med ras har auka dei siste åra mellom anna som følgje av meir
ekstremvêr, noko som har ramma Vestland i særleg grad.
Fylket har mange særs rasutsette fylkesvegar, der me ønskjer snarlege tiltak.
Fylkesutvalet vil særleg peika på at FV7 Tokagjelet er omkøyringsveg for E16, og krev
snarleg stor investering, der me ber om statleg bidrag.
Rassikringsmidlane må fordelast etter behov (middels og høg skredfaktor).
4. Det er store behov på riksvegnettet i Vestland. Fylkeskommunen vil særleg peike på
følgjande prosjekt som ikkje er prioriterte i forslaget til Nasjonal transportplan 20222033 (uprioritert rekkefølge):
a) Det er særs uheldig at prosjektet E39 Klauvaneset-Vågsbotn ikkje ligg inne i NTP 20222033. Dette er eit prosjekt som er prioritert av både Bergen kommune og Vestland
fylkeskommune.
b) Rv. 13 Vikafjellsvegen er den fjellovergangen i Sør- Noreg som er mest vinterstengt, og
der det er stor rasproblematikk. Vi kan ikkje sjå at rammene til Nye veier AS til strekninga
er tilstrekkelege til å starte opp dette prosjektet.
c) Rv. 15 Strynefjellet har tronge tunnelar, er rasfarleg og har vanskeleg vinterdrift. Det er
stort behov for ny tunnel på dette sambandet.
d) Fylkesutvalet meiner at E39 Bogstunnelen og E39 Romarheimstunnelen, strekningsvis
utbetring av flaskehalsar på E39 Byrkjelo-Sandane og E134 Bakka-Solheim bør
prioriterast inn i NTP.
5. Det er svært gledeleg med styrking av Barnas Transportplan. I tillegg til trygge vegar
for skulereiser, vil det også vere svært viktig for born og unge å kunne reise til vener /
aktivitetar utanom skuletida. Utfordringane som er beskrivne i NTP om dette, bør
følgjast opp med midlar til lokale transportmidlar til ungdom.
Knut Inge Andersen (FNB) sette fram slikt forslag:
«Alternativt punkt til Øren Heen sitt forslag punkt 1b
Fylkesutvalet finn at Bybane byggjetrinn 5 til Åsane må stillast i bero då det ikkje er
økonomisk bærekraftig å hente heile 50% av prosjektfinansieringa med bompengelån, ein
bompengeauke på 51%. Prosjektet var frå før omstridt grunna det høge investeringsnivået,
liten støtte i bydelane Åsane og Arna og alvorlege miljøutfordringar som følgje av inngrep
langs verdsarvstaden Bryggen og naturområder i Åsane.»
Terje Søviknes (FRP) sette på vegner av FRP, H fram slikt forslag:
«Tillegg til Øren Heen sitt forslag punkt 1C
Fylkesutvalet er likeeins glad for prioriteringa av E39 Ådland-Svegatjørn i første periode.»
Terje Søviknes (FRP) sette fram slikt forslag:
a) «Alternativ
Punkt 2b frå fylkesrådmannen går ut.»
b) «Alternativ
Stryk følgjande setning i pkt 3 fra fylkesrådmannen; "Fylkesutvalet meiner det er
uheldig at delar av midlane vert søkbare»
c) «Tillegg
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Tillegg til fylkesrådmannens pkt 5a; Vidare må E39 Ringveg Øst prioriterast i
planperioden for å leia gjennomgangstrafikken nord-sør utanom Bergen sentrum.»
Marthe Hammer (SV) sette på vegner av SV, MDG fram slikt forslag:
«Endring til Øren Heen sitt forslag punkt 1C tredje avsnitt: ta bort "til dømes":
Fylkesutvalet noterer seg at NTP-framlegget legg opp til porteføljestyring på
E16/Vossebana, men er uroleg for at lite av løyvingane til prosjekta er lagt inn i første 6årsperiode, og forventar at prosjekta som no er lagt inn vert gjennomførte.»
Knut Inge Andersen (FNB) sette fram slik protokollmerknad på vegner av Folkeaksjon Nei til meir
bompenger:
Bybane byggjetrinn 5 til Åsane må stillast i bero då det ikkje er økonomisk bærekraftig å hente
heile 50% av prosjektfinansieringa med bompengelån. Samanlikna med 66% statleg andel er
bompengeauken på 51%. Prosjektet var frå før omstridt grunna det høge investeringsnivået, liten
støtte i bydelane Åsane og Arna og alvorlege miljøutfordringar som følgje av inngrep langs
verdsarvstaden Bryggen og naturområder i Åsane.
Avrøysting
Fylkesrådmann sitt forslag med Søviknes sine forslag fekk 2 røyster (FRP) og fall.
Øren Heen sitt forslag punkt 1b vart vedteke mot 4 røyster (FNB, U, FRP) for Andersen sitt forslag.
Hammer sitt forslag fekk 3 røyster (SV, U, MDG) og fall.
Søviknes sitt forslag vart vedteke mot 5 røyster (FNB, SV, U, MDG, V).
Øren Heen sitt forslag unnateke punkt 1b vart samrøystes vedteke.
Vedtak
Vestland fylkeskommune gjev følgjande uttale til komitéhøyring for Meld. St. 20 (2020-2021)
Nasjonal transportplan 2022- 2033:
Uttalen baserer seg på framlagt Stortingsmelding og Vestland fylkesting sin uttale av 12. mai 2020.
Vestland er viktig for nasjonal verdiskaping. Fylket har store utfordringar knytt til tryggleik og
framkome på vegnettet, noko som gjer at verdiskapingspotensialet ikkje blir utnytta. Satsing på
infrastruktur på Vestlandet vil kome nasjonal verdiskaping til gode. Dette er særleg viktig generelt,
men er forsterka av pandemien. Spesielt fylkesvegnettet i Vestland har stort forfall og aukande
etterslep på standard, og arbeidet med rassikring er avgjerande for å auke tryggleiken.
1. Fylkesutvalet meiner det er mykje positivt i framlegget til Nasjonal transportplan 2022-2033 som
vil betre forholda for befolkning og næringsliv, og vil særleg framheve:
a) Det er heilt naudsynt å redusere forfallet på fylkesvegnettet. Vestland fylkeskommune er difor
positiv til at det no blir sett av midlar til ei styrkt fylkesvegsatsing, og at det blir gitt kompensasjon til
gjennomføring av statlege krav etter tunneltryggleiksforskrifta.
b) Fylkesutvalet er tilfreds med at staten sine forpliktingane i byvekstavtalen er vidareført inklusiv
finansiering av bybanen byggjetrinn 5 til Åsane med forlenga Fløyfjellstunnel. Fylkesutvalet noterer
seg at Staten viser vilje til auka ambisjonar ved fornya byvekstavtale.
Fylkesutvalet meiner NTP-framlegget i høve desse to punkta er ei større grad av styringsdokument
enn tidlegare NTP-ar, og meiner det er fornuftig, då det føreset større statleg økonomisk forplikting.
c) Fylkesutvalet syner til prosjekta som ligg inne i NTP 2022-2033 og er stort sett nøgd med
prioriteringane.
Fylkeskommunen har i sine innspel til Nasjonal transportplan 2022-2033 særleg prioritert E16 og
Vossabanen, og er glad for at det no er lagt opp til oppstart av fellesprosjektet i første periode.
Likevel vil fylkesutvalet understreke viktigheita av samanhengande utbygging av veg og bane (K5
Arna-Stanghelle) i dette prosjektet.
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Fylkesutvalet noterer seg at NTP-framlegget legg opp til porteføljestyring på til dømes
E16/Vossebana, men er uroleg for at lite av løyvingane til prosjekta er lagt inn i første 6-årsperiode,
og forventar at prosjekta som no er lagt inn vert gjennomførte.
Fylkesutvalet er likeeins glad for prioriteringa av E39 Ådland-Svegatjørn i første periode.
2. Fylkesutvalet vil peike på at auken i midlar til fylkesveg ikkje er tilstrekkeleg, sett i lys av den
dårlege tilstanden og det store etterslepet på store deler av fylkesvegnettet. Midlane til
kompensasjon til tunneltryggleiksforskrifta er heller ikkje tilstrekkeleg til å dekkje kostnadene.
Fylkesutvalet ber Stortinget auke midlane avsett til å ta igjen etterslepet på fylkesvegnettet og til å
oppfylle tunneltryggingsforskrifta, og føreset at midlane er føreseielege og tek utgangspunkt i det
reelle vedlikehaldsetterslepet på fylkesvegnettet slik at prosjekta kan planleggjast og sikrast
framdrift. Fylkesutvalet føreset at det ikkje ligg anna i formuleringa om krav til eigendel enn at dei
ekstra midlane frå staten skal kome i tillegg til dei midlande fylkeskommunen nyttar til investeringar
og vedlikehald av fylkesvegnettet over våre årlege budsjett.
3. Vestland fylkeskommune har store utfordringar knytt til ras på fylkesvegnettet, og er svært
skuffa over at det ser ut til at det ikkje vert lagt opp til ei vidare opptrapping av rassikringsmidlane
slik det vart lagt opp til i førre rullering av Nasjonal transportplan. Utfordringane med ras har auka
dei siste åra mellom anna som følgje av meir ekstremvêr, noko som har ramma Vestland i særleg
grad.
Fylket har mange særs rasutsette fylkesvegar, der me ønskjer snarlege tiltak.
Fylkesutvalet vil særleg peika på at FV7 Tokagjelet er omkøyringsveg for E16, og krev snarleg stor
investering, der me ber om statleg bidrag.
Rassikringsmidlane må fordelast etter behov (middels og høg skredfaktor).
4. Det er store behov på riksvegnettet i Vestland. Fylkeskommunen vil særleg peike på følgjande
prosjekt som ikkje er prioriterte i forslaget til Nasjonal transportplan 2022-2033 (uprioritert
rekkefølge):
a) Det er særs uheldig at prosjektet E39 Klauvaneset-Vågsbotn ikkje ligg inne i NTP 2022- 2033.
Dette er eit prosjekt som er prioritert av både Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.
b) Rv. 13 Vikafjellsvegen er den fjellovergangen i Sør- Noreg som er mest vinterstengt, og der det
er stor rasproblematikk. Vi kan ikkje sjå at rammene til Nye veier AS til strekninga er tilstrekkelege
til å starte opp dette prosjektet.
c) Rv. 15 Strynefjellet har tronge tunnelar, er rasfarleg og har vanskeleg vinterdrift. Det er stort
behov for ny tunnel på dette sambandet.
d) Fylkesutvalet meiner at E39 Bogstunnelen og E39 Romarheimstunnelen, strekningsvis utbetring
av flaskehalsar på E39 Byrkjelo-Sandane og E134 Bakka-Solheim bør prioriterast inn i NTP.
5. Det er svært gledeleg med styrking av Barnas Transportplan. I tillegg til trygge vegar for
skulereiser, vil det også vere svært viktig for born og unge å kunne reise til vener / aktivitetar
utanom skuletida. Utfordringane som er beskrivne i NTP om dette, bør følgjast opp med midlar til
lokale transportmidlar til ungdom.
Protokollmerknad frå Folkeaksjon Nei til meir bompenger:
Bybane byggjetrinn 5 til Åsane må stillast i bero då det ikkje er økonomisk bærekraftig å hente
heile 50% av prosjektfinansieringa med bompengelån. Samanlikna med 66% statleg andel er
bompengeauken på 51%. Prosjektet var frå før omstridt grunna det høge investeringsnivået, liten
støtte i bydelane Åsane og Arna og alvorlege miljøutfordringar som følgje av inngrep langs
verdsarvstaden Bryggen og naturområder i Åsane.
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Fra: Marthe Hammer (Marthe.Hammer@vlfk.no)
Sendt: 14.04.2021 11:46:52
Til: Politisk
Kopi:
Emne: Spørsmål tannhelse - oppfølging
Vedlegg:
Hei
Viser til svar på spørsmål om tannhelse i fylkesutvalte 26.mars og takker for svaret.
Eg har eit oppfølgingsspørsmål som eg håper også kan verte svart ut til fylkesutvalet 20.april:
I kva grad når tannhelseteneste ut til dei som er i gruppe C2, eldre heimebuande som får oppfølging av
kommunale tenester, og kva vert gjort for å sikre at alle som har rett til tannhelseteneste i denne gruppa, får
nødvendig oppfølging?
Med vennleg helsing
Marthe Hammer
Gruppeleiar for SV i Vestland Fylkesting
Nestleiar utval for samferdsle og mobilitet, og medlem av fylkesutvalet
Tlf: 97672203
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Innleiing
Ferde sine verdiar er open, påliteleg, etterretteleg og nyskapande. Selskapet ønskjer å vera ein
gjennomsiktig organisasjon, både overfor trafikantar, oppdragsgjevarar, media og
samarbeidspartnarar. Me vil derfor informera om samfunnsoppdraget vårt og om korleis me
utfører det. Styret i Ferde AS ønskjer eigarrapportering 2-3 gongar per år utover
årsrekneskapen og rapportering i samband med generalforsamlinga. Dette er den første
formelle rapporteringa til alle eigarane våre i 2021. Ferde tek gjerne i mot innspel frå eigarane i
høve til denne rapporteringa.
Styret i Ferde har vedteke ein ny strategi for Ferde for perioden 2021- 2023. Ferde har som
strategisk målsetjing gjennom arbeid i eigen region å vera ei drivkraft for berekraftig, effektiv
og sikker finansiering av bompengeprosjekt i Norge.
Bompengeselskapa er pålagt å skilja ut utferdarverksemda (autopassverksemda med
avtalekundar). Utferdardivisjonen til Ferde opererte frå 15. februar under namnet Flyt. Neste
steg er å organisera denne verksemda som eit dotterselskap, Flyt AS, som ein tek sikte på å
avhenda til ekstern kommersiell aktør i løpet av første halvår i år. Ferde har dispensasjon til å
vera utferdar ut året.
Rammeverket for utferdarverksemda er no i ferd med å koma på plass. Ferde signerte
utferdaravtale med Skyttel PASS 10. februar og vil inngå avtalar med nye utferdarselskap etter
kvart som dei vert operative. Ferde er svært spent på korleis denne nye organiseringa med nye
kommersielle aktørar og nye systemløysingar vil påverka selskapet sine kostnadar. Per i dag er
det usikkert om utskiljinga vil gje effektivitetsvinst på kort og lang sikt.
Ei hending som har prega samfunnet sidan mars 2020, er spreiinga av COVID-19 viruset. Hittil
har ikkje dette påverka drifta i Ferde utover meir bruk av heimekontor og digitale møte.
Innteninga vart noko lågare i 2020 enn budsjettert og føresett i ein del av proposisjonane, og
denne trenden ser ut til å halda fram i 2021. Men lågare finansieringskostnadar har dempa noko
av inntektsbortfallet. Dei fleste prosjekta har robust økonomi og lang innkrevjingstid, så me
reknar framleis med at dette viruset har avgrensa verknad på Ferde si verksemd.

Bergen 15. mars 2021
Trond Juvik
Adm.dir.
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1. Mandat og føringar
Mandat og føringar frå bompengereforma
Ferde AS er etablert av det som no er Vestland, Rogaland og Agder fylkeskommunar med
grunnlag i Stortinget si handsaming av Meld. 25 (2014 – 2015). Dei tre fylkeskommunane eig
selskapet med ein tredjedel kvar. Færre selskap skal medverka til auka profesjonalitet i
bompengesektoren. Det overordna målet for Ferde ut frå bompengereforma er å sørgja for
bompengefinansiering av transportinfrastruktur gjennom effektiv bompengeinnkrevjing og gode
finansieringsvilkår i bomregion sørvest. Brukarvenleg innkrevjing skal også prioriterast.
Ferde si rolle i bompengeinnkrevjinga i bomregion sørvest er regulert av overordna
bompengeavtale mellom Ferde og Samferdselsdepartementet samt prosjekt- og
finansieringsavtalen som blir inngått for kvart enkelt prosjekt. Prosjektavtalen vert inngått med
Statens vegvesen. Avtalen gir løyve til etablering og drift av bompengeinnkrevjinga på
spesifiserte vegstrekningar samstundes som bompengeselskapet pliktar å stilla med midlar til
utbyggingsprosjektet.
Finansieringsavtalane vert inngått med oppdragsgjevar (dei tre fylkeskommunane, Nye Veier og
Statens vegvesen). Avtalane omhandlar finansieringsplikta, og sikrar oppdragsgjevaren sin rett
til rekvirering av bompengemidlar. Samstundes skal finansieringsavtalen regulera samhandlinga
mellom utbyggar og bompengeselskapet i høve til montering og nedmontering av
vegkantutstyr. I Bypakke Bergen (knytt til Miljøløftet) er det Vestland fylkeskommune som er
part i finansieringsavtalen. I Bypakke Nord-Jæren (Bymiljøpakken) er det Rogaland
fylkeskommune som er part i finansieringsavtalen. I Samferdselspakken for
Kristansandsregionen er det Statens vegvesen som er part i finansieringsavtalen, grunna at det
berre står igjen eit statleg prosjekt i pakken.
Statens vegvesen Vegdirektoratet, Myndighet og regelverk – avdeling Brukarfinansiering (BFIN)
er tilsynsmynde for bompengeverksemda. BFIN utarbeider og implementerer regelverk på
bompengeområdet og gjev godkjenningar og løyve, mellom anna takstvedtak.
Ferde sine oppgåver er å:
•

Krevja inn bompengar i samsvar med takstvedtak

•

Finansiera bompengeprosjekt
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•

Vera autopassutferdar i ein overgangsperiode (seinast fram til 31.12.2021)

•

Ikkje driva anna verksemd

•

Kunna yta bompengefaglege tenester til oppdragsgjevar

•

Driva kostnadseffektivt

•

Ikkje gje utbytte til eigarane

Ferde er eit instrument for å nå bompengereforma sine hovudmål om:
•

Meir effektiv innkrevjing

•

Meir brukarvenleg bompengeordning

•

Betre kontroll med bompengeinnkrevjinga

For at staten skal kunna vurdera om ein har nådd måla for bompengereforma på strategisk
nivå, er det utvikla 6 nøkkeltalsinidkatorar som Ferde og dei andre regionale bompengeselskapa
blir målte på:
•

Driftskostnad per passering

•

Driftskostnad i prosent av passeringsinntekt

•

Realiseringsgrad på passeringar utan avtale

•

Identifiseringsgrad

•

Vekta gjennomsnittleg effektiv lånerente inklusive sikringskostnadar

•

Avkasting på overskottslikviditeten frå bompengeinnkrevjinga

Positiv utvikling på desse nøkkeltala er viktig for at Ferde skal lukkast som regionalt
bompengeselskap.

Føringar frå fylkeskommunane sin eigarstrategi for Ferde
Styring og kontroll med bompengane, og det at fylkeskommunane er garantistar, er i St. meld.
25 (2014 – 2016) omtala som viktig motivasjon for den fylkeskommunale eigarskapen av
bompengeselskapa. Eigarane av Ferde har nyleg vedteke ein eigarstrategi som krev at drifta av
selskapet er
«effektiv, at den skjer i samsvar med bedriftsøkonomiske prinsipp, og at alt utarbeidet
tallmateriale kan dokumenteres og verifiseres via standardmetodikk».
Desse krava kan knytast til måla i bompengerforma om kostnadseffektivitet og profesjonalitet.
Vidare framgår det at:
«Strenge krav til åpenhet og offentlighet er et effektivt virkemiddel mot korrupsjon. Selskapet
skal aktivt arbeide for å forhindre lovbrudd og korrupsjon».
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Desse krava kan knytast til det å vera eit profesjonelt offentleg selskap med eit
samfunnsoppdrag. Vidare står det i eigarstrategien:
«Eierne er opptatt av at selskapet aktivt tar ansvar for klimakrisen som verden ser i dag, og
følgelig tar del i Norges klimamål for 2030, som er å redusere utslippene med 50-55% mot
1990-nivå. Selskapet skal dokumentere og rapportere på hvilke tiltak som er satt i verk og
effekten av disse.»

Desse forventninga frå eigarane er det teke omsyn til og er innarbeida i Ferde sine
strategidokument og handlingsplanar.
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2. Status for gjennomføringa av bompengereforma
Ferde har kjøpt og innfusjonert alle dei tidlegare bompengeselskapa i regionen. Denne
prosessen vart avslutta i løpet av 2019. Nye bompengeprosjekt som kjem til vert til prosjekt,
ikkje selskap, i Ferde.
Eit anna element i bompengereforma er «meir optimal organisering og ansvarsdeling». Dette er
eit pågåande arbeid. Eit element i dette er ansvar for vegkantutstyret. Ansvaret for
vegkantutstyret i eksisterande bompengestasjonar vart overført til dei regionale
bompengeselskapa 4.12.2019. I alle nye bompengeprosjekt er det bompengeselskapa som har
ansvaret for vegkantutstyret.
Bompengereforma legg opp til at det er ulike roller med ulikt ansvar. Ferde har bedt
Samferdselsdepartementet om nærmare avklaringar knytt til denne oppgåve- og
rollefordelinga. Dette gjeld særleg grensesnittet mellom myndigheitsrolla og den operative rolla.
Regionreforma og intern omorganisering av Statens vegvesen har aktualisert behovet for slike
avklaringar.
Alle prosjekta i bomregion sørvest driv innkrevjing basert på det standardiserte rabattsystemet
(20 % brikkerabatt for lette køyretøy, ingen rabatt for tunge køyretøy og
etterskottsfakturering). Prosjektet E39 Bergen – Os har per i dag 10% rabatt, men her vil det
koma eit nytt takstvedtak før oppstart av innkrevjinga.
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Ferde vil i åra framover ta i mot tilskott frå ordninga for reduserte bompengetakstar for
riksvegar utanfor storbyområda for prosjekta Førdepakken, Vossapakko, Hardangerbrua,
Haugalandspakken, Ryfast og E18 Tvedestrand – Arendal. Ferde har for 2020 og 2021 fått eit
«ekstraordinært» tilskott for E18 Tvedestrand – Arendal og Hardangerbrua. Det er også gjeve
aviklingstilskott til E134 Stordalstunnelen og midlar til reduserte takstar i Kvammapakken.
Desse ekstraordinære tilskotta kan ein kan sjå på som ei vidareutvikling av elementet statlege
incentivordningar» i bompengereforma eller som ad-hoc vedtak basert på politiske ynskje og
budsjettforlik.
Eit femte mål med reforma er å skilja dei to rollene som bompengeselskapa har som utferdar
(utsteder) og operatør. Ferde er i prosess i høve til å skilja ut utferdarverksemda. Fristen er
31.12.2021. Sjå meir om dette i kapittel 5.

Vegdirektoratet har godkjent SkyttelPASS (dotterselskap av Skyttel) etter §21 og Tollticket
etter § 22 i utferdarforskrifta. Fjellinjen si utferdarverksemd, Fjellinjen Utsteder AS, er kjøpt av
Fremtind Forsikring hausten 2020 og har skifta namn til Fremtind Service. Dette selskapet har
framleis dispensasjon etter §37 i utferdarforskrifta og vil ikkje vera inne som sjølvstendig
AutoPASS utferdar etter § 21 før selskapet har kopla seg til eiga utferdarløysing, som ikkje er
knytt til CS Norge.
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3. Trafikkdata og bompengeinntekter
Passeringar i Ferde sine prosjekt i 2020
I 2020 har det vore om lag 256 millionar passeringar i bomstasjonane, inklusive på ferje, i
Ferde sitt område. Det er ein auke på 4,3% frå 2019. Det er då berre tatt med trafikk frå
prosjekt som hadde innkrevjing både i 2020 og i 2019. Auken skuldast i stor grad heilårseffekt i
2020 av innkrevjing som starta opp i 2019. Bypakke Bergen vart utvida med nye stasjonar i
2019 frå 6. april. Trafikken i desse stasjonane utgjer om lag halvparten av passeringane i
Bergen. Innkrevjinga til E18 Tvedestrand-Arendal starta opp 2. september 2019 og
Nordhordlandspakken starta opp 1. desember 2019.

Koronarestriksjonane som gradvis vart innførte i slutten av veke 11 i 2020, reduserte trafikken i
bomstasjonane til langt under «vinterferienivå» i mars og april. Trafikkreduksjonen var på 3540% i høve til vekene før korona tiltaka. Sommaren 2020 var trafikken høgare enn normalt i ein
del prosjekt. Trafikken falt utover hausten, særleg i Bergen, og auka igjen på slutten av året.
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Passeringar i Ferde sine prosjekt i januar
Talet på passeringar i Ferde sine prosjekt i januar 2021 er 16,2% lågare enn i januar 2020.
Trenden er den same for februar. Koronasituasjonen med redusert mobilitet gjev redusert
trafikk, særleg i byområda. Men også E18 Tvedestrand – Arendal har redusert tal passeringar i
januar 2021 i høve til januar 2020. Trafikknedgangen i Bypakke Nord Jæren (Bymiljøpakken)
skuldast truleg i stor grad koronasituasjonen. Men det har også vore ein del trafikklekkasje frå
Bybrua til Hundvågtunnelen. Nokre prosjekt har vekst i trafikken. Det gjeld Hardangerbrua,
Gjesdal og Vossapakken – noko som truleg skuldast finversperiode i januar 2021 med skiutfart
og hyttetrafikk.
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Elbilpasseringar januar 2021
Elbilandelen er veksande og høgast på øyar i bynære strok. Det er berre prosjektet Rogfast som
ikkje har innført elbilbetaling. I prosjekt med timeregel og/eller passeringstak og som har
betaling for elbil, er det ein del elbilpasseringar (til liks med passeringar frå andre køyretøy)
som ikkje vert til inntektsgjevande passeringar. Desse elbilpasseringane kan ikkje lenger
identifiserast som elbilpasseringar, berre som generelle fritakspassringar.

Bompengeinntekter i Ferde sine prosjekt
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Trafikk og bompengeinntekter per prosjekt
Trafikk og inntekstutviklinga i 2020 og hittil i 2021 er prega av den delvise nedstenginga av
samfunnet grunna smitteverntiltaka mot koronaviruset. Dette gjeld særleg for
bompengeprosjekta i Bergensområdet og i Stavangerområdet.
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Askøypakken
Prop. 197 S (2012-2013) om delvis bompengefinansiering av Askøypakken vart vedteke i
Stortinget 05.12.2013. Innkrevjinga starta opp 1.11.2014 og innkrevjinga kan skje i «inntil 14
år». Askøypakken er ein vegpakke og omfattar sju delprosjekt på fylkesveg på Askøy. Pakken
er porteføljestyrt.
Trafikk og inntekter er hittil lågare enn føresett i proposisjonen. Inntektssvikten skuldast lågare
trafikk enn føresett og høg elbilandel. I proposisjonen vart det lagt til grunn ein ÅDT i 2011 på
20 565 og 2% årleg trafikkvekst til og med 2020. Trafikken i 2020 var 15% lågare enn
prognostisert, noko som i noko grad skuldast koronasituasjonen. Men trafikken har også vore
lågare enn prognostisert i åra før 2020. Andelen inntektsgjevande elbilpasseringar utgjer om lag
30% av dei inntektsgjevande passeringane. Nesten 40% av alle passeringar i 2020 var
fritakspasseringar, hovudsakleg grunna passeringstaket på 30 passeringar i månaden og
timesregelen. ÅDT tom. februar 2021 er 19 644 mot 21 742 i same periode i 2020.
Bompengeinntektene i 2020 var 97,7 mill. kroner mot 101,5 mill kroner i 2019.
Fastsett gjennomsnittstakst i proposisjonen er 12,7 2012. kroner Det tilsvarar 15,2 2020
kroner. Realisert gjennomsnittstakst er 12,9 kroner i 2020 og 12,8 kroner. i januar 2021.
Ferde er kjent med at Vestland fylkeskommune er i dialog og prosess med Askøy kommune og
Samferdselsdepartementet med sikte på å fremja ein søknad om fem års forlenging av
innkrevjinga.
Bymiljøpakken (Bypakke Nord Jæren)
Prop. 47 S (2016 –2017) om finansiering av Bypakke Nord-Jæren i Randaberg, Sandnes, Sola
og Stavanger kommunar i Rogaland vart vedteke i Stortinget 30.3.2017. Innkrevjinga til
Bypakke Nord- Jæren (Bymiljøpakken), som er ei vidareføring av bomringen på Nord Jæren
som starta opp 1. oktober 2018. Innkrevjinga skjer i 38 nye bomstasjonar. Bymiljøpakken skal
delfinansiera nye tiltak som sikrar god framkome for alle trafikantgrupper med hovudvekt på
kollektivtransport, sykling, gange og næringslivstransport. Innkrevjingsretten i gjeldande
bompengeproposisjon går fram til oktober 2033. Bymiljøpakken er ein bypakke med
byvekstavtale som skal porteføljestyrast. Trafikk og inntekter har hittil vore langt lågare enn
føresett i proposisjonen. Hovudsakleg skuldast inntektssvikten lågare trafikk enn føresett og
høgare elbilandel enn føresett.
I proposisjonen var det lagt til grunn ein ÅDT på 218 000 ved oppstart av innkrevjinga. I
bompengeopplegget knytt til den reviderte byvekstavtalen er trafikken nedjustert til 211 300
ÅDT. ÅDT i 2020 var 186 707. ÅDT tom. februar i 2021 var 172 016. Trafikknedgangen i 2020
og 2021 skuldast i stor grad koronasituasjonen. Det har også vore ein del trafikklekkasje frå
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Bybrua til Hundvågtunnelen, då Hundvågtunnelen har vore ein gratis sideveg frå 22. april 2020
til 1.februar 2021. Andel inntektsgjevande elbilpasseringar av alle inntektsgjevande passeringar
er om lag 20% ved årsskiftet og i januar 2021.
Fastsett gjennomsnittstakst i proposisjonen er 20,00 2016. kroner. I 2019 vart det lokal semje
om eit justert bompengeopplegg som innebar avvikling av rushtidsavgifta (tidsdifferensierte
takster) og innføring av betaling for nullutsleppskøyretøy frå 10. februar 2020. Dei lokale
partane gav tilslutnad til ikkje å oppretthalda gjennomsnittstaksten slik den er vedteke i Prop.
47 S (2016–2017), men å redusera den til 12 kroner (2020-prisnivå). Realisert
gjennomsnittstakst er 12,5 kroner i 2020 og 12,4 kroner i januar 2021 dvs. litt over kravet.
Det er i det reviderte opplegget lagt opp til 12,7 mrd. kroner i bompengeinntekter frå 2020 til
2033 dvs. om lag 977 mill. kroner i året, medan bompengeinntektene i 2020 er rundt 853 mill.
kroner, mot om lag 939 mill. kroner i 2019. Felles timesregel med Hundvågtunnelen i Ryfast
inneber at bompengeinntekter generert ved passering både i Hundvågtunnelen og i ein stasjon i
Bymiljøpakken innanfor ein time, skal tilfalla Ryfast. Det er framleis uvisst kor mykje dette vil
utgjera. Det kan også koma ein del trafikkale effektar på Nord-Jæren som følgje av snuinga av
innkrevjingsretningen i Tanangerveien, Jåsund og på Bybrua hausten 2020.
Bypakke Bergen
Prop. 11 S (2017-2018) om finansiering av Bypakke Bergen, som avløyser Bergensprogrammet,
vart vedteke i Stortinget 20.12.2017. Bypakke Bergen har ein innkrevjingsperiode på 20 år, frå
2018 til utgangen av 2037. Bypakke Bergen skal delfinansiera samferdselsprosjekt i Bergen,
under dette finansiering av nye prosjekt i Miljøløftet og nedbetaling av gjelda frå
Bergensprogrammet. Pakken vert porteføljestyrt og er knytt til ein byvekstavtale. Innkrevjinga i
dei nyaste bomstasjonane starta 6. april 2019.
Trafikk i 2020 er noko lågare enn føresett i proposisjonen. I proposisjonen er det lagt til grunn
ein ÅDT på 250 000. ÅDT i 2020 vart 230 800. Trafikknedgangen i høve til kva som vart
forventa for 2020 skuldast i stor grad koronasituasjonen i Bergen. Trafikken tom. februar 2021
er 214 622 ÅDT mot 246 058 ÅDT tom. februar 2020. Andel inntektsgjevande elbilpasseringar
av alle inntektsgjevande passeringar er høg i Bypakke Bergen, om lag 27% i januar 2021.
Bompengeinntektene i 2020 er om lag 1,02 mrd. kroner. Det er litt under kva som lagt til grunn
i proposisjonen (20 mrd. 2017 kroner for heile innkrevjingsperioden på 20 år). Fastsett
gjennomsnittstakst i proposisjonen er 11,5 2017 kroner. I 2020 kroner er det 12,3 kroner.
Realisert gjennomsnittstakst i 2020 er 12,2 kroner, berre litt lågare enn forventa.
Takstnedjusteringa for elbil frå 1. januar 2021 med grunnlag i statlege midlar til Miljøløftet, har
reelt sett senka inntektskravet, slik at målet for gjennomsnittstaksten no er 11,7 2020 kroner.
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Realisert gjennomsnittstakst i januar 2021 er 11,4 kroner.
Framtidige inntekter i Bypakke Bergen vil avhenga av total trafikkutvikling, men også av
fordelinga av trafikk på køyretøygrupper – spesielt knytt til utviklinga i elbilandelen, sidan
elbiltakstane var langt lågare enn dei maksimalt kunne ha vore i høve til regelverket då dei vart
vart halverte frå årsskiftet.
Bømlopakken
St.prp. nr. 78 (2008-2009) om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo
kommune i Hordaland vart vedteke 16.06.2009. Nedbetalingsår i gjeldande
bompengeproposisjon er 2028. Bømlopakken er ein porteføljestyrt vegpakke som delfinansierer
18 prosjekt på fylkesveg på Bømlo.
Trafikk og inntekter i Bømlopakken er framleis høgare enn lagt til grunn i proposisjonen. I
proposisjonen vart det lagt til grunn ein ÅDT på 2700 i stasjon Spissøy i 2014 og 125 ÅDT på
ferja Langevåg – Buavåg, og 1,1% årleg trafikkvekst fram til 2020. ÅDT i 2020 i stasjon Spissøy
var 3571 og ÅDT på Langevåg – Buavåg var 180. Talet på passeringar i Bømlopakken er likevel
3,3% lågare i 2020 enn i 2019. Bømlopakken er eit av prosjekta der høg sommartrafikk og
trafikk på slutten av året har motverka mykje av trafikktapet frå våren 2020. Talet på
passeringar i januar 2021 er 11% lågare enn i januar 2020. Andelen inntektsgjevande
elbilpasseringar av inntektsgjevande passeringar i bomstasjonen i Bømlopakken (Spissøy) i
januar 2021 er om lag 21%. Bompengeinntektene i 2020 er 66,8 mill. kroner mot 68,7 mill.
kroner i 2019.
Fastsett gjennomsnittstakst i takstvedtaket frå 7. desember 2018 er 40 2017 koner. som
tilsvarar 42,5 2020 kroner. Realisert gjennomsnittstakst i 2020 er 48,9 kroner. Omlegginga til
nytt takst– og rabattsystem skulle ha vore evaluert innan eit år i følgje takstvedtaket frå 2018.
Vegdirektoratet vil gjera ei evaluering seinare i år.
Ferde er kjent med at Vestland fylkeskommune har sendt ein Bømlopakke 2 til ekstern
kvalitetssikring (KS2). Ferde har i denne samanhengen fått ein del spørsmål om gjeldande
Bømlopakke. I Bømlopakke 2 er det tatt sikte på å finansiera dei resterande prosjekta i
Bømlopakken. Det er derfor mogleg at Bømlopakke 2 vil avløysa Bømlopakken (1) før utløpet av
innkrevjingsperioden for Bømlopakken.
E18 Arendal - Tvedestrand
Prop. 86 S (2015-2016) gjeldande bompengefinansiering av E18 Tvedestrand - Arendal i AustAgder vart vedteke i Stortinget 30.5.2016. Nedbetalingsår i gjeldande bompengeproposisjon er
2034. Innkrevjinga starta opp 1.9.2019, med innkrevjing i begge retningar i to stasjonar,
Mørland og Stølen.
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Trafikk og passeringsinntektene er langt lågare enn føresett i proposisjonen. I proposisjonen er
det lagt til grunn ein ÅDT på 19 500 i 2014, og ein trafikkvekst på 2,4%, noko som gir ein ÅDT
på om lag 22 600 i 2020. I 2020 var ÅDT 18 845. ÅDT i 2021 tom. februar er 12 594 mot 15
577 i same periode i 2020. Passeringsinntektene i 2020 var om lag 118 mill. kr.
Prosjektet tok i mars 2020 i mot eit «ekstraordinært» tilskott frå tilskottsordninga for reduserte
bompengetakstar på til saman 375 mill. 2020 kroner til reduksjon av gjennomsnittstaksten i
prosjektet på minst 20 prosent. Utbetalinga av tilskottsmidlane er fordelte med 216,6 mill.
kroner i 2020 og 158,4 mill. kroner i 2021 og er i rekneskapen periodiserte over
innkrevjingsperioden. Dette tilskottet kom i tillegg til tilskottet som følgjer av at prosjektet er
omfatta av tilskottsordninga for reduserte bompengar på riksvegar utanfor storbyområda.
Takstnedsetjinga vart gjort 15. april 2020. Gjennomsnittstaksten er i takstvedtaket frå 10. mars
2020 fastsett til 18,14 kroner. Realisert gjennomsnittstakst fom. mai tom. desember 2020 er
16,1 kroner, dvs. 2 kroner under fastsett gjennomsnittstakst. Realisert gjennomsnittstakst i
januar 2021 er 16,6 kroner.
Passeringsinntektene er lågare enn føresett grunna trafikksvikt, men også fordi det er vedteke
politisk å halda takstane nede ved å gje tilskott. Prosjektet er framleis i ein tidleg fase i
innnkrevjinga og koronasituasjonen i 2020 gjer det vanskeleg å seia noko om kor sannsynleg
det er at denne inntektssvikten vil vara ved.
Finnfast
St.prp. nr. 38 (2005-2006) om utbygging og finansiering av riksveg 519 Fastlandssamband til
Finnøy (Finnfast) i Rogaland, med tilknyting til Talgje (fylkesveg 606) vart vedteke i Stortinget
28.02.2006. Nedbetalingsår i gjeldande bompengeproposisjon er 2029.
Trafikken og inntektene i Finnfast har vore langt høgare enn lagt til grunn i proposisjonen, noko
som gjorde at takstane vart sette ned med 25% i 2011 grunna god økonomi (ref. Prop. 119 S
(2919-2011) og ein høg del ikkje betalande køyretøy.
Trafikken i 2020 er 1297 ÅDT, 3,3% lågare enn i 2019. Passeringsinntektene i 2020 er om lag
42 mill. kroner mot 39 mill. kroner i 2019, noko som skuldast heilårseffekt av elbilbetaling og
liten «koronaeffekt» på trafikken. Andelen inntektsgjevande elbilpasseringar av
inntektsgjevande passeringar i januar 2021 er 33,4%. ÅDT i 2021 tom. februar er 1112 mot
1194 i same periode i 2020.
Det er ikkje fastsett gjennomsnittstakst for Finnfast. Omlegginga til nytt takst – og
rabattsystem skulle ha vore evaluert innan eitt år i følgje takstvedtaket frå 19.06.2019.
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Vegdirektoratet vil gjera ei evaluering seinare i år. Det skal då fastsetjast ein
gjennomsnittstakst for prosjektet.
Ferde reknar med at innkrevjinga kan avsluttast i 2024 dvs. i god tid før utløpet av garantien
frå Rogaland fylkeskommune for prosjektet, som er i 2029.
Førdepakken
Prop. 137 S (2014-2015) om utbygging og finansiering av Førdepakken i Sogn og Fjordane vart
vedteke i Stortinget 18.06.2015. Nedbetalingsår i gjeldande bompengeproposisjon er 2028.
Pakken er ein porteføljestyret bypakke utan byvekstavtale. Innkrevjinga starta opp 3. oktober
2016.
Trafikken i Førdepaken i 2020 er 2,7% lågare enn i 2019. Trafikken er likevel langt høgare enn
føresett i proposisjonen. I 2021 tom. februar er ÅDT 16809 mot 17964 i same periode i 2020.
Andelen inntektsgjevande elbilpasseringar av inntektsgjevande passeringar i januar 2021 er
7,9%, som er lågt for eit byområde. Bompengeinntektene i 2020 var 96,8 mill. kroner mot 99,1
mill. kroner i 2019.
Førdepakken har sidan starten av innkrevjinga hatt lågare gjennomsnittleg inntekt enn føresett
i proposisjonen. Den låge snittprisen skuldast mange fritakspasseringar grunna lågt månadstak
(30 passeringar) og timeregel. Om lag 34% av passeringane i Førdepakken i januar 2021 var
fritakspasseringar. Realisert snittakst i 2020 var 14 kroner. I takstvedtaket frå 11. november
2020 er gjennomsnittleg takst for Førdepakken før tilskot rekna til 21,05 kroner i 2020-prisnivå.
Ein reduksjon på 10 prosent gjev ein gjennomsnittstakst på kr 18,95 kroner. Grunntakstane
som det vert kravd inn etter frå 4. januar 2021 er basert på denne reduserte snitt-taksten.
Realisert snitt-takst i januar 2021 er 16,1 kroner.
Pakken er framleis i ein relativt tidleg fase i innkrevjinga.
Gjesdal (Fv45)
Prop. 127 S (2009-2010) som mellom anna omhandlar bompengefinansiering av Fv45 i Gjesdal
og Sirdal kommunar vart vedteke i Stortinget 15.6.2010. Nedbetalingsår i gjeldande
proposisjon er 2024.
Bompengeinntektene i 2020 var 19,7 mill. kroner mot 18,4 mill. kroner i 2019.
Trafikken er 2,8% høgare i 2020 enn i 2019. I januar 2021 er trafikken over dobbelt så høg
som i januar 2020, noko som skuldast auka helgeutfart grunna godt ver. I 2021 tom. februar er
ÅDT 1731 mot 1090 ÅDT i same periode i 2020. Søndag og fredag er dei dagane som har
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høgast trafikk. Andelen inntektsgjevande elbilpasseringar av innntektsgjevande passeringar er
11,6% i januar 2021.
Realisert snitt-takst var 46,1 kr. i 2020 og 45,3 kr. i januar 2021. Omlegginga til nytt takst – og
rabattsystem skulle ha vore evaluert innan eit år i følgje takstvedtaket frå 12.07.2019.
Vegdirektoratet vil gjera ei evaluering seinare i år. Det skal då fastsetjast ein
gjennomsnittstakst for prosjektet.
Prosjektet vert finansiert løpande av innkravde midlar og har ingen tilhøyrande gjeld. Ferde er
kjent med at Agder og Rogaland fylkeskommunar no byggjer det siste prosjektet i «pakken» utbetring av kryss på Sinnes, prosjekt 11 i proposisjonen. Bompengeperioden går fram til
15.4.2024.
Hardangerbrua
St.prp. nr. 2 (2005-2006) om utbygging og finansiering av Rv 7/Rv 13 Hardangerbrua i
Hordaland vart vedteke i Stortinget 28.2.2006. Brua opna 13.08.2013. Nedbetalingsår i
gjeldande bompengeproposisjon er 2028.
Det har kvart år sidan opninga av brua vore langt lågare trafikk og lågare inntekt per køyretøy
enn føresett i proposisjonen. Basert på føresetnadane i proposisjonen skulle ÅDT i 2020 vera på
2289. Reell ÅDT i 2020 var 1994. Trafikken i 2020 var 8,9% lågare enn i 2019, mykje grunna
manglande påskeutfart grunna koronanedstenginga. Trafikken i andre halvår 2020 har vore
høgare enn i andre halvår 2019. Trafikken i januar 2021 er 33,5% høgare enn i januar 2020, jf.
forklaringa under Gjesdal. I 2021 tom. februar er ÅDT 1234 mot 970 ÅDT i same periode i
2020. Trafikken på Hardangerbrua er sterkt påverka av viddestengingar. Andelen
inntektsgjevande elbilpasseringar av innntektsgjevande passeringar er 13,8% i januar 2021.
Bompengeinntektene i 2020 var 88,5 mill. kroner mot 106,3 mill. kroner i 2019.
Realisert gjennomsnittstakst i 2020 fram til desember månad var 130,5 kroner. Fastsett
gjennomsnittstakst før 1.desember 2020 var 132 kroner. (2013 kr.). Fastsett
gjennomsnittstakst vart endra frå 1. desember 2020 til 116,8 2013 kroner i samband med
takstnedjustering av grunntakstane med 20% grunna ekstraordinært statleg tilskott. Realisert
snitt-takst i januar 2021 er 104,1 kroner. Hardangerbrua har ikkje vore prisjustert sidan
opninga i 2013.
Ferde meiner at det er svært sannsynleg at prosjektet ikkje vil vera nedbetalt med bompengar
og noverande tilskottsnivå i løpet av bompengeperioden. Prosjektet Hardangerbrua er i åra
framover avhengig av ytterlegare statlege tilskott eventuelt i kombinasjon med takstauke, for
at det skal bli mogleg å betala ned gjelda innanfor garantiperioden. Det kan også bli aktuelt å
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søkja om å utvida innkrevjingsperioden. Estimert avslutting basert på årleg årsresultat som per
no er i 2035.
Haugalandspakken
St.prp. nr. 57 (2006– 2007) om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak på
Haugalandet i Rogaland og Hordaland vart vedteke i Stortinget 14.06.2007 og vedteke utvida
2.6.2008 til også å gjelda Karmøy kommune. Nedbetalingsår i gjeldande bompengeproposisjon
er 2023. Haugalandspakken er ein bypakke utan byvekstavtale som vert porteføljestyrt.
Haugalandspakken har hittil hatt langt høgare trafikk enn lagt til grunn i proposisjonen og i
2020 er trafikken om lag som føresett. Talet på passeringar er 4,3% lågare enn i 2019, noko
som truleg skuldast koronasituasjonen. Bompengeinntektene i 2020 er 196,2 mil. kroner mot
200,8 mill. kroner i 2019. Andelen inntektsgjevande elbilpasseringar av inntektsgjevande
passeringar per januar 2021 er 11,8%. I 2021 tom. februar er ÅDT 99 157 mot 107 263 ÅDT i
same periode i 2020.
Gjennomsnittlig passeringsinntekt er ikkje fastsett i proposisjonen, men det vart i takstvedtak
frå 26.02.2018 lagt til grunn ein snitt-takst på 4,5 2018 kroner etter 10% takstreduksjon
grunna tilskottsordninga for reduserte bompengar på riksvegar - basert på realisert takst. Reell
snitt-takst i 2020 og i januar 2021 er 5,1 kroner. Den låge snitt-taksten skuldast stor andel
fritakspasseringar. I 2020 utgjorde fritakspasseringane om lag 42% av alle passeringane i
Haugalandspakken. Heile 89% av fritakspasseringane i 2020 kan tilskrivast timesregelen.
Retningslinjer frå Samferdselsdepartementet frå 2019 gjer at det ikkje er høve til å auka
gjennomsnittstaksten eller forlenge innkrevjingsperioden for denne pakken. Ferde er kjent med
at det pågår arbeid med ei ny bompengeutgreiing i regi av Rogaland og Vestland
fylkeskommunar og kommunane på Haugalandet med tanke på ein Haugalandspakke 2 etter
2023.
Kvammapakken
St.prp. nr. 77 (2008-2009) om delvis bompengefinansiering av Kvammapakken i Hordaland
vart vedteke i Stortinget 16.6.2009. Innkrevjinga starta opp 8.12.2010 og innkrevjingsperioden
er 20 år. Vegpakken er ferdig utbygt.
Etter prognosen i proposisjonen skulle trafikken i 2020 vore 2659 ÅDT. Trafikken i 2020 er 2488
ÅDT, ned 323 ÅDT frå 2019. Bompengeinntektene er 30,2 mill. kroner i 2020 mot 34,1 mill.
kroner i 2019. I 2021 tom. februar er ÅDT 1737 mot 1952 ÅDT i same periode i 2020. Andelen
inntektsgjevande elbilpasseringar av inntektsgjevande passeringar er 12,1% i januar 2021.
Bompengeinntektene er 30,2 mill. kroner i 2020 mot 34,1 mill. kroner i 2019.
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Staten har med grunnlag i salderinga av 2020 budsjettet, tilbydd Ferde 138,5 millionar til
gjeldsreduksjon og permanent takstreduksjon i bompengeprosjektet Kvammapakken. Ferde har
takka ja til tilskottet og Vegdirektoratet har 15.03.2021 vedteke å halvera takstane i
Kvammapakken. Dei reduserte takstene skal gjelda frå 22.03.2021, eller så snart det let seg
gjennomføra.
Realisert snitt-takst var 33,7 kroner i 2020 og 32,8 kroner i januar 2021. Den nye snitttksten i
takstvedatket frå 15.03.2021 er 19,81 2021 kr.
Ferde har tidlegare vurdert at innkrevjinga kan avsluttast innan utløpet av innkrevjingsretten,
men det er framleis uvisst om bompengeinntektene og tilskottet vil vera tilstrekkjeleg til å
kunna avslutta innkrevjinga i 2030. Bompengeinntektene vil mellom anna avhenga av dei
trafikale effektane av denne takstendringa. Vegdirektoratet legg til grunn at til grunn at
selskapet følgjer opp realisert gjennomsnittstakst opp mot vedteke gjennomsnittstakst, og
søkjer om takstjusteringar om prognosane tilseier ein innkrevjingsperiode utover 15 år for
nedbetaling av prosjektet.
Nordhordlandspakken
Prop. 164 S (2016-2017) om finansiering av Nordhordlandspakken vart vedteke i Stortinget
28.11.2017. Innkrevjinga starta opp 1.12.2019. Innkrevjingsperioden er 12 år.
Nordhordlandspakken er ein porteføljestyrt vegpakke som omfattar 19 delprosjekt, tiltak for å
betra trafikktryggleiken, framkome og tilhøva for kollektivtrafikken i Nordhordland.
Trafikken i 2020 er langt lågare enn føresett og inntektene noko høgare enn føresett.
Trafikknedgangen skuldast truleg koronasituasjonen i Bergensområdet. Men sidan dette er
første året med innkrevjing i eit heilt år, har ein ikkje noko samanlikningsgrunnlag. Det var
ikkje i proposisjonen føresett inntekter frå elbil.
I proposisjonen er det lagt til grunn 49 500 i ÅDT i stasjonane i Nordhordlandspakken i 2012
basert på 2012 trafikken. Med 10% trafikkavvising grunna bompengar og uttrekk av berekna
ÅDT frå Radøy- stasjonen som ikkje kjem i drift før i 2024 (1400 i ÅDT i 2012 eller 1600 ÅDT i
2024, dvs. om lag 5 mill. i året i inntekt) samt trafikkutvikling som føresett i proposisjonen, er
forventa ÅDT 47 482 for 2020. Realisert ÅDT i 2020 er 38 752. ÅDT i 2021 tom. februar er
34 495 mot 38 355 ÅDT i same periode i 2020.

Andelen inntektsgjevande elbilpasseringar av inntektsgjevande passeringar i januar 2021 er
18,2%. I proposisjonen var det lagt til grunn at 48% av passeringane var betalande. Andelen
betalande passeringar i 2020 var 58%.
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Bruttobompengeinntekt er i proposisjonen rekna til 1480 mill. kroner i 12 årsperioden. I
proposisjonen er det føresett ei gjennomsnittleg passeringingsinntekt på 6,6 2017 kroner dvs.
7,0 2020 kroner. Gjennomsnittstaksten er 9,2 kroner i 2020 og 9,0 kroner i januar 2021.
Inntektene i 2020 vart 130 mill. kroner. Elbilinntektene på 10,7 mill. kroner har i 2020 vege
opp for dei tapte inntektene frå lågare trafikk enn føresett.
Rogfast
Prop. 105 S (2016-2017) om utbygging og finansiering av E39 Rogfast i Rogaland vart vedteke i
Stortinget 23.5.2017. Eit revidert bompengeopplegg for Rogfast (Prop 54S (2020-2021) vart
vedteke i Stortinget 18.12.2020.
I Prop. 105 S (2016–2017) vart det føresett forskots- og parallellinnkrevjing av bompengar i
ferjesambandet E39 Mortavika-Arsvågen, dvs. ein periode på 7–8 år. Auka byggetid i prosjektet
inneber at perioden med parallellinnkrevjing av bompengar aukar med seks år og at
etterskudsinnkrevjinga først startar i 2031. Etter at innkrevjinga som held på no er avslutta,
vert det etterskottsinnkrevjing i bomstasjonar i Rogfast i om lag 19 år.
Trafikk og inntekter i Rogfast er berre litt redusert i 2020 i forhold til 2019. Trafikken var 6,9%
lågare i 2020 enn i 2019.Bompengeinntektene for Rogfast var 93,4 mill. kroner i 2020 mot 94,2
mill.kroner i 2019. For førehandsinnkrevjinga for Rogfast på sambandet Mortavika - Arsvågen er
det ikkje i Prop. 105 S (2016- 2017) fastsett noko trafikkmål eller gjennomsnittstakst.
T-forbindelsen
St.prp. nr. 70 (2007-2008) om utbygging og finansiering av T-forbindelsen - nytt vegsamband
mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær kommunar i Rogaland, vart vedteke i Stortinget
4.11.2008. Prosjektet er ferdigstilt. Nedbetalingsår i gjeldande bompengeproposisjon er 2028.
Inntekter og trafikk har hittil vore høgare enn føresett i proposisjonen. Bompengeinntektene er
34,2 mill. kroner i 2020 mot 34,1 mill. kroner i 2019. I proposisjonen er det lagt til grunn ein
ÅDT på 3100 køyretøy i basisåret 2010. I perioden 2006-2011 er det lagt til grunn ein
trafikkvekst på 1,4% per år og i perioden 2012-2020 er det lagt til grunn ein vekst på 0,9 %
per år. Det blir en ÅDT på 3424 i 2020. Reell ÅDT i 2020 er 3923 dvs. høgare enn føresett. ÅDT
i 2021 tom. februar er 3313 mot 3879 ÅDT i same periode i 2020. Andelen inntektsgjevande
elbilpasseringar av inntektsgjevande passeringar er 13,1% i januar 2021.

Gjennomsnittstaksten vart fastsett til 15,60 kroner i 2008. Omrekna til 2020 prisnivå er det
20,0 kroner. Realisert gjennomsnittstakst i 2020 er 24 kroner, dvs. høgare enn planlagt.
Realisert snitt-takst i januar 2021 er 24,2 kroner.
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Vegdirektoratet har i brev til Ferde frå 23.03.2020 godkjent at eit «garantibeløp» (eit forskott)
frå Rogaland fylkeskommune og Karmøy kommune på inntil 150 mill. 2007-kroner fordelt med
90 mill. kroner på Rogaland fylkeskommune og 60 mill. kroner på Karmøy kommune vert gjort
om til tilskott. Dette garantibeløpet skal tilbakebetalast gradvis med netto innkravde bompengar
etter at bompengelånet er nedbetalt. Innkrevjinga vil derfor halda fram i 4- 5 år til etter at
bompengelånet er nedbetalt.
Vossapakken
St.prp. nr. 61 (2008-2009) om delvis bompengefinansiering av vegpakken Vossapakken vart
vedteke i Stortinget 2.6.2009. Stortinget vedtok 3.06.2014 å utvida Vossapakken til også å
omfatta Rv13 ved Joberget i Granvin. Alle delprosjekta i Vossapakko er ferdigbygde.
Nedbetalingsår i gjeldande bompengeproposisjon er 2025.
Trafikk og inntekter hittil i innkrevjingsperioden er langt høgare enn føresett i proposisjonen. I
Prop. 81 S (2013-2014) om utviding av Vossapakko, står det at trafikkføresetnadane i St.prop.
nr. 61 (2008– 2009) om Vossapakko, ville gje ein ÅDT i 2013 på om lag 5300 kjøretøy. Med ein
føresetnad om 1% årleg vekst blir det en ÅDT i 2020 på 5683. Reell ÅDT i 2020 var 7202.
Talet på passeringar i januar 2021 er 15,5% høgare enn i januar 2020, noko som truleg
skuldast finver og skiutfart. ÅDT i 2021 tom. februar er5870 mot 5640 ÅDT i same periode i
2020. Andelen inntektsgjevande elbilpasseringar av inntektsgjevande passeringar er 12,7% i
januar 2021. Bompengeinntektene i 2020 var 87,3 mill. kroner mot 100,8 mill. kroner i 2019.
Inntektssvikten var i dei tre første kvartala av 2020. Nedgangen i bompengeinntekter i 2020
skuldast også takstnedsetjinga 1. desember 2019.
Vosssapakken er omfatta av tilskottsordninga for reduserte bompengetakstar.
Gjennomsnittstaksten er i takstvedtak frå 21.06.2019 fastsett til 30 2017 kroner etter tilskott,
dvs. om lag 32 2020 kroner. Realisert snitt-takst i 2020 er 33,7 kroner. Realisert snitt-takst i
januar 2021 er 33,0 kroner.
Ferde meiner at det er sannsynleg at innkrevjinga kan avsluttast før utlaupet av
bompengeperioden.
Ryfast
Prop. 109 S (2011–2012) Utbygging og finansiering av Rv 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) vart
vedteke i Stortinget 12.06.2012. Prop. 44 S (2019–2020) om forslag til takst- og rabattsystem
for prosjektet Rv 13 Ryfylkesambandet vart vedteke i Stortinget 19.03.2020. Innkrevjinga
starta opp 1.februar 2021 og innkrevjingsperioden er 20 år. Økonomien i prosjektet og takstane
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skal bli vurdert på nytt når den faktiske trafikken er kjent, eit år etter at innkrevjinga er starta
opp.
ÅDT i februar er 4497 for Ryfylketunnelen , 6347 på Buøy og 6136 i Hundvågtunnelen nord.
Hittil ser det ut til at trafikken er noko lågare enn forventa, men det er rimeleg at det er slik ut
frå korona- situasjonen og smitteverntiltaka.
Det er for tidleg å seia noko om korleis inntektene vil bli i høve til kva som er lagt til grunn i
proposisjonen.
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4. Finans og økonomi
Finans
Ferde sine overordna målsetjingar for finansforvaltninga er å minimera finansieringskostnadane
på lån samt å oppnå attraktiv avkasting på overskottslikviditet, innanfor dei til ei kvar tid
gjeldande risikorammer. Både finansiering og likviditetsforvaltning vert tilpassa eigenarten til
dei enkelte prosjekta. Forbodet mot kryssubsidiering er styrande, og prosjekta vert finansiert
kvar for seg. Ferde har vidare som mål å vera ein synleg, aktiv og attraktiv aktør i
finansmarknaden og ønskjer gjennom finansforvaltninga å vera ei drivkraft for det grøne
skiftet.

Gjeld
Ved utgangen av 2020 utgjorde Ferde sin samla gjeldsportefølje 22,8 milliardar kroner, opp frå
21,6 milliardar kroner ved utgangen av 2019. Auken skuldast i hovudsak større låneopptak på
prosjekta E39 Kristiansand-Lyngdal og Ryfast. Finanskostnadane for 2020 enda på 405 millionar
samanlikna med 452 millionar for 2019. Reduksjonen i finanskostnad skuldast i hovudsak
fallande marknadsrenter på den flytende delen av gjelda, men noko av reduksjonen skuldast
også lågare kredittmarginar på gjeld som er refinansiert til betre vilkår.
Ferde har gjennom året jobba vidare med å redusera rentekostnadar og optimalisera
finansieringa tilpassa dei ulike prosjekta. Ferde har etablert seg som en betydeleg aktør i den
norske finansmarknaden. Andelen gjeld som vert finansiert gjennom obligasjon- og
sertifikatmarknaden held fram med å auka i 2020, og utgjer i dag den største kjelda til
finansiering av Ferde sine prosjekt. Saman med sterke bankkontaktar sikrar dette god og
diversifisert tilgang til finansiering av dagens og framtidas samferdselsprosjekt.
Samla fordeler gjelda seg med høvesvis 12,3 milliardar kroner i obligasjonslån, 2,7 milliardar
kroner i sertifikatlån og 7,8 milliardar kroner i banklån.
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For å redusera risikoen for auka kostnadar ved auka rentenivå, nyttar selskapet både
fastrentelån og i hovudsak rentebytteavtalar for styring av renterisiko. Ved utgangen av 2020
utgjorde rentesikra volum 6,7 milliardar kroner, tilsvarande 29 prosent av uteståande gjeld.
Gjennomsnittleg rentebindingstid for rentesikra volum var ved utgangen av året på 6,3 år.
Graden av rentesikring vert vurdert ut frå det enkelte prosjekt sine eigenskapar, som blant
anna attståande innkrevjingstid, samla gjeldsportefølje og trafikkutvikling. Rentebindingstid for
den samla gjeldsporteføljen var ved utgangen av 2020 på 1,9 år.
Gjennomsnittleg finanskostnad for året 2020 var 1,82 prosent. Gjennomsnittleg løpande rente
per 31.12.2020 var 0,79 prosent utan rentebytteavtaler og 1,32 prosent inkludert
rentebytteavtalar.
Garantiar
Alle nye låneopptak i Ferde har sikkerheit i fylkeskommunale eller og/eller kommunale
sjølvskuldnargarantiar. Desse garantiane bidreg til at Ferde har god tilgang til attraktiv prisa
finansiering.
Samla garantiar gitt for Ferde per 31.12.2020 var på 64,2 milliardar kroner.
Stortinget har den 6.10.2020 bedt regjeringa leggja fram sak kor staten overtar
garantiansvaret for bompengelån på riksveg. Dette skal gjelde både eksisterande og nye
prosjekt. Det er venta at statlege garantiar alt anna like vil medføra lågare finansieringskostnad
for nye lån til riksvegprosjekt.
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Tabellen under viser garantiramme og uteståande gjeld per prosjekt:

Grøn finansiering
Ferde finansierer framtidas samferdsel og fleire av prosjekta inneheld store investeringar for
utbygging av kollektivtrafikk, gang og sykkelveg. Denne type investeringar gir eit positivt
miljøbidrag og kvalifiserer for finansiering ved grøne obligasjonar.
Hausten 2019 var Ferde det første regionale bompengeselskapet til å etablera eit rammeverk
for utferding av grøne obligasjonar. Rammeverket er utarbeide i høve til «The Green Bond
Principles» publisert i 2018 av The International Capital Market Association, og er gjort i
samarbeid med DNB. Rammeverket er gjennomgått og vurdert av CICERO som har gitt det
graderinga «Dark green», som er den høgaste graderinga som ein kan oppnå. Ferde er i dag ein
av dei største utferdarane av grøne obligasjonar i den norske marknaden med eit totalt
uteståande lån på 5,3 milliardar kroner ved årsskiftet.
Ferde ønskjer å auka andelen grøn finansiering i porteføljen framover. Tett dialog med
oppdragsgjevarar og lokale styringsgrupper vert viktig for saman å identifisera og kvalifisera
prosjekt eller delar av prosjekt som er innanfor det grøne rammeverket. Det er for tida stor
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utvikling innanfor den grøne økonomien. EU vil frå 2022 innføra ein felles standard for
klassifisering av bærekraftige økonomiske aktivitetar, omtalt som EU Taksonomi. Ferde vil
søkja å etterleva og utnytta moglegheitene innanfor det nye regelverket. Med eit grønt
rammeverk allereie på plass, vil Ferde ha gode føresetnadar for å lukkast med dette.
Overskottslikviditet
Selskapet sin samla likviditetsbeholdning var ved utgangen av året på 3,9 milliardar kroner.
Løpande likviditetsbeholdning varierer til dels mykje over året, avhengig av tidspunkt for
rekvisisjonar frå prosjekt under utbygging, låneopptak og låneforfall. Prosjekta sin
overskottlikviditet vert for det meste plassert i bankinnskott samt ein mindre andel i
pengemarknad- og obligasjonsfond.
Finansiell risiko
I høve til selskapet sin overordna finansstrategi, vert både finansiering og likviditetsforvaltning
tilpassa eigenarten til dei enkelte prosjekta. Ferde skal ha en sunn risikokultur basert på å vera
open, transparent og kompetent. Løpande risiko i dei ulike prosjekta, skal samsvara med
risikokapasiteten i prosjektet. Ferde har jamleg møte i risikokomitéen, som har som oppgåve å
overvaka selskapet si risikostyring, internkontroll og at ein held seg innanfor det regulatoriske
rammeverket.
Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikkje er i stand til å finansiera forpliktingane sine
etter kvart som dei forfell, eller at det ikkje let seg gjera utan ein vesentleg auke i selskapet
sine finansieringskostnadar. Ferde søkjer å redusera likviditetsrisikoen gjennom spreiing av
forfallstidspunkt, fornuftig løpetid på gjeld, god dialog og planlegging med oppdragsgjevarar,
samt ved å kunna låna internt.
Rente og kreditt risiko
Ferde sin finansieringskostnad er påverka av to hovudelement. Marknadsdsrenta og
kredittpåslag.
Renterisiko er risikoen for auka rentekostnadar på selskapet si finansiering som følgje av
endringar i marknadsrenta. Rentene er i dag på historisk låge nivå som følgje av at
styremaktene ønskjer å stimulera økonomien i samband med dei negative økonomiske
konsekvensane av Covid-19 pandemien. Det generelle rentenivået har vore fallande over fleire
tiår, og kva som kan reknast som eit «normalt nivå» for renta er vanskeleg å sjå føre seg.
Ferde nyttar fastrentelån eller rentebytteavtalar for å begrensa renterisikoen. Det er også viktig
å merka seg den naturlege sikringa som ligg i flytande renter. I økonomiske nedgangstider eller
kriser kor Ferde sine inntekter vert negativt påverka, vil normalt sett rentene falla og dermed
bidra til å redusera finansieringskostnadane våre på den flytande delen av gjelda.
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Kredittrisiko eller marginrisiko er risikoen for at kredittpåslaget for å låna ut pengar til Ferde
spesifikt og marknaden generelt aukar Kredittrisikoen vert redusert med en fornuftig løpetid
eller marginbinding på uteståande lån.
Motpartrisiko
Motpartrisiko eller kredittrisiko er faren for at motparten ikkje kan gjere opp sine økonomiske
forpliktingar eller andre forpliktingar som rammar inntektene eller verdiane til Ferde. Det finst
mange typar motpartrisiko i ei verksemd. Ferde har ein stor kundemasse med både
avtalekundar (AutoPASS) og kundar utan avtale. Dette inneber at ingen enkeltfordringar mot
kundar utgjer ein signifikant risiko. I høve til bompengereforma skal Ferde avhenda
utferdarverksemda (AutoPASS kundar) i løpet av 2021. Dette betyr at store delar av
inntektsstraumen vert flytta utanfor Ferde sin kontroll, og motpartrisikoen vert flytta frå mange
små krav til få store viktige krav mot utferdarselskapa. Ferde har motpartrisiko mot
leverandørar av vegkantutstyr eller tenester som indirekte medverkar til å sikra ei føreseieleg
innkrevjing av bompengar. Ferde har også motpartrisiko mot bankar i form av innskott,
plasseringar eller avtalar som rentebytteavtalar.

Økonomiske utsikter
Driftskostnad per passering har gått ned frå 1,13 i 2019 til 1,11 i 2020. Ferde har som
målsetjing at driftskostnaden per passering skal koma under 1 krone innan 3 år.
Driftskostnaden i prosent av driftsinntekt i 2020 er 8,8% mot 8,5% i 2019. Målet er å koma ned
på 6,5% innan 3 år.
Inntektene til Ferde er avhengig av fleire eksterne faktorar. Økonomisk aktivitet, reisevanar,
mobilitetsmønstre, miljøtrendar, teknologitrendar og politiske føringar er døme på viktige
drivarar for inntektene frå bomstasjonane.
Ferde kan påverka inntektene gjennom å tilrå inflasjonsjustering av takstar, samt å foreslå
andre naudsynte takstendringar for å kompensera for inntektssvikt. Ved vesentlege avvik i
inntekter frå proposisjon, vil Ferde også kunna ta i mot statlege økonomisk tilskott til å
redusera takstar og redusere gjeld har det vist seg.
I sum legg dette grunnlaget for ein relativt stabil og føreseieleg kontantstraum over tid.
I periodar kan derimot inntektene utvikla seg negativt.
Covid-19 pandemien var et eksternt sjokk som over natta drastisk påverka reisevanar og
mobilitet. Ferde såg ein monaleg nedgang i trafikkinntektene i perioden mars-mai, men
trafikken har siden henta seg godt inn igjen. Norsk bilferie førte til en god sommersesong og
tilrådingar om å unngå kollektivtransport har kompensert for trafikkbortfall trass i meir bruk av
heimekontor. Biltrafikken har soleis vist seg ganske robust, eit mønster ein også har sett i
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andre land. Men, meir bruk av heimekontor, videomøte og nye vanar for alternativ forflytting
som sykkel og el sparkesyklar kan visa seg å gje meir varig påverknad på trafikktala i
bomstasjonane.
Eit sterkt aukande tal elbilar påverkar inntektene til Ferde. Det er eit mål i NTP 2019 – 2029 at
alle nye personbilar og lette varebilar skal vera nullutsleppskøyretøy frå 2025. Det tar tid å
skifta ut bilparken, men aukande elbilandel, med eventuelt maksimal bompengetakst på 50%
av normal takst, vil gje lågare bompengeinntekter i tida framover. Dette er det berre til ei viss
grad teke høgde for i dei gjeldande proposisjonane. Det er truleg at maksimal elbiltakst,
eventuelt grunntakstane, gradvis, vil kunne aukast for å kompensera for dette
inntektsbortfallet.

28

66

5. Strategiar og planar
Strategi 2021 - 2023
Med grunnlag i visjonen «Effektiv finansiering av fremtidens samferdsel» og Ferde sine verdiar
«Open, Påliteleg, Etterretteleg og Nyskapande» (OPEN), har styret i Ferde vedteke ein strategi
for perioden 2021 – 2023. Denne gjeld for Ferde som operatørselskap, då utferdarverksemda
skal skiljast ut og avhendast i løpet av 2021. Strategien er basert på den første strategien som
blei utarbeida hausten 2018 for perioden 2018 – 2021. Ferde si strategiske målsetjing for
perioden 2021 til 2023 er at Ferde gjennom arbeid i eigen region skal vera ei drivkraft for
berekraftig, effektiv og sikker finansiering av bompengeprosjekt i Norge. Det er utarbeida
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strategiske handlingsplanar med tiltak for områda teknologi, kvalitet, økonomi, finans,
anskaffingar, kommunikasjon, finans, drift, HR og juridisk. Strategien i kortform:

Utviklingsoppgåver
Ny systemløysing
Sentralsytemet CS Norge frå Q - Free (eksisterande, heilintegrert løysing for innkrevjing av
bompengar) skal utfasast, og erstattast med ein portefølje av komponentar som samla sett skal
gje tilsvarande støtte for verdikjeden. Ferde har samarbeida med Vegamot og
Bompengeselskap Nord om å utvikla ei ny operatørløysing, som er ein av komponentane, for
bruk i dei tre bomregionane. Denne løysinga er ferdig utvikla i samsvar med gjeldande krav og
spesifikasjonar. Statens vegvesen har etablert eit utrullingsprosjekt for å integrera og
implementera nye systemløysingar for heile verdikjeden. 1. mars starter prøvedrift på nye
systemløysingar, i parallell med produksjon på eksisterande CS-løyning, for å verifisera og
kvalitetssikra løysingane. Vidare implementering av ny løysingsportefølje er planlagt fram mot
sommaren.

Utskiljing av uferdarfunksjonen
Utskiljing av utferdar og etablering av kommersielle utferdarselskap er ein del av
bompengereforma. Regjeringa fastsette i statsråd 14.12.2018 «Forskrift om utstedervirksomhet
for bompenger og ferjebilletter (utstederforskriften)». Forskrifta gjeld frå 1.1.2019. Føremålet
med forskrifta er å etablera eit nødvendig rammeverk for utskilte utferdarar. Det skal etablerast
eit tydeleg skilje mellom bompengeinnkrevjing og utferdarverksemd. Utferdar skal ha eit
avtaleforhold med brukaren (eigar av køyretøy), og stå ansvarleg ovanfor bompengeselskapet
for å betala for brukaren sine bompasseringar. Utferdar skal syta for at det blir etablert ei
teknisk løysing for registrering av køyretøyet, t.d. ved utferding av bombrikke.
Ferde AS har i brev frå Statens vegvesen frå 12.02.2021 fått dispensasjon til å ha integrert
utferdarverksemd i ein overgangsfase fram til 31.12.2021. Utskiljinga vert gjennomført i tre
hovudfasar:
1. Initiering (ferdig)
2. Organisering av eigen utferdardivisjon i Ferde (pågår).
3. Utskiljing og avhending (står igjen).
Ferde er no i fase 2. Utferdarverksemda blei ein intern divisjon i Ferde 15. februar 2021, under
namnet Flyt. Aktivitetane og eigedelane i denne divisjonen skal overførast til Flyt AS som
dotterselskap til Ferde. Dette er planlagt overført 1.mai 2021. . I løpet av første halvår 2021 tek
ein sikte på å selja Flyt AS til ein ekstern aktør. I tida fram til ny eigar overtek Flyt, vil Ferde
arbeida med å sikra ei velfungerande utferdarløysing (IT- system) og eit robust grensesnitt
mellom Ferde som operatør og utferdarselskapet Flyt AS. Den endelege avhendinga av Flyt AS
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avheng av kor tid utferdarverksemda vert overført til Flyt AS og av kor tid dei nye eigarane av
Flyt AS vil overta selskapet. Salet av Flyt AS skal godkjennast av styret i Ferde.
Utferdarverksemda er opparbeida gjennom bompengeinntekter og bompengeinntekter skal
tilfalla vegføremål. I praksis vil det seia at salsverdien av Flyt skal tilfalla Ferde. Salet skal skje
til marknadsvedi for å sikra at ein ikkje gjev vekk verdiar skapt av bompengeinntekter. Reglane
om ulovleg statsstøtte krev også at salet av utferdarverksemda skjer til marknadsverdi. Ferde
har utarbeida ein salsteaser som er sendt ut til potensielle kjøparar av Flyt AS, og jobbar aktivt
i marknaden for å få ein kjøpar av Flyt AS. Overføringa av dei tilsette i Flyt AS til ny eigar vil
skje som ei verksemdsoverdraging etter kapittel 16 i arbeidsmiljølova.

Utskillinga og avhendinga av Ferde si utferdarverksemd, med tilhøyrande tilsette, vil på ei side
medføra reduserte kostnader for Ferde. På den andre sida skal Ferde betala 1,75 % + mva. av
alle passeringsinntekter frå AutoPASS-avtalar til kommersielle utferdarselskap.
Samstundes med utskillingsprosessen er det vidare planlagt implementering av ny sentral IKT
løysing for innkrevjing av bompengar i Noreg. Det er Statens vegvesen som er ansvarleg for ny
nasjonal kjerneløysing for bompengeinnkrevjing. Overgangen til ny IKT løysing har ei ibuande
uvisse knytt til funksjonalitets- og effektivitetsnivå i ny løysing kontra eksisterande, og i kva
grad det er tilrettelagt for effektiv samhandling mellom operatørselskapa og dei kommersielle
utferdarane. Ferde tek derfor høgde for at operatørverksemda i ein overgangsperiode vil kunne
få auka ressursbruk for å sikra seg mot eventuelle svake sider i IKT-systema. Det er per i dag
usikkert kor vidt avhendinga av utferdarverksemda samla sett vil gje effektiviseringsgevinstar
på kort eller lengre sikt.
Signering av utferdaravtalar
Ferde har gjennom bompengeavtalen ei plikt til å sørgja for selskapet sine interesser, ved å
etablera størst mogleg tryggleik/soliditet for den framtidige kontantstraumen. Rammeverket for
utferdarmarknaden føreset at ein utferdar skal ha signert utferdaravtale med alle operatørane,
før han kan setjast i operativ drift. Ferde har dei siste månadane aktivt bidrege med innspel til
rammeverket og for å heva kvaliteten på utferdaravtalane, slik at desse avtalane no kan
signerast. Ferde signerte utferdaravtale med Skyttel sitt utferdarselskap, SkyttelPASS,
10.02.2021. Det står enno igjen noko arbeid med å betra rammeverket for dei kommersielle
utferdarselskapa.

Utvikla vegkantsystemet
Ferde har ansvaret for innkjøp, drift- og vedlikehald av vegkantutstyret.
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Tildeling av nye kontraktar
Tecsidel har vore leverandør til prosjektet E18 Tvedestrand – Arendal. Ferde har ikkje vore
nøgd med ytinga i dette prosjektet og godkjente derfor ikkje leveransen. Ferde har derfor hatt
denne leveransen ute på nytt anbod saman med ein del andre prosjekt. Q-Free AS er tildelt
kontraktane for levering av vegkantutstyr til E18 Tvedestrand – Arendal, E39 Kristiansand –
Arendal og E39 Svegatjørn – Rådal.
Ny løysing til E18 Tvedestrand – Arendal skal leverast innan 1. mai 2021. Opninga av den første
bomstasjonen mellom Kristiansand og Lyngdal er planlagt til 30.12.2021. I prosjektet E39
Svegatjørn – Rådal skal det etablerast 3 bomstasjonar, som skal opnast 1.september 2022.
Nye prosjekt
Ferde har mål om å gjennomføra raskare innkjøpsprosessar for vegkantutstyr. Me vil vi starta
ein prosess med å inngå rammeavtalar med truleg 2 aktørar. Rammeavtalen vil også inkludera
kjøp eller leige av mobile innkrevjingsstasjonar. Komande bompengeprosjekt er truleg:
Bømlopakke 2 og Kristiansand (Gartnerløkka).
Andre prosjekt:
Nord-Jæren: Planlegging av flytting (midlertidig og permanent) av bomstasjonen ved
Diagonalen i samband med ombygging av veg (Bussveien)
Haugalandspakken: Ombygging og utviding av veg på Fv. 47 Karmsundgata medfører behov
for ombygging av bomstasjon.
Førdepakken: Bruland bomstasjon vart påkøyrt av ein lastebil 23.10.2020 og dei 3 portalane
vart øydelagde. Ei midlertidig løysing med lånt mobil bomstasjon frå Fjellinjen førte til at
innkrevjinga kunne starta igjen 29.10.2020. Montering av nye portalar og vegkantutstyr, skjer
truleg i andre halvdel av april.
Stordalstunnelen: Innkrevjinga stogga 15.januar 2021. Utstyret skal demonterast innan 1. mai
2021.
REMS (Roadside Equipment Monitoring System): Bompengeselskapa har fått godkjent mandatet
for realisering av et effektivt, felles driftsovervakingssystem som alle bompengeselskapene kan
bruka, på tvers av bomstasjon, prosjekt og vegkantleverandør.

Kvalitetsutvikling og HMS
I 2019 vart det gjennomført selskapskontroll av Ferde og i rapporten som blei lagt fram av
Deloitte i januar 2020 vart det presentert i alt 10 tilrådde tiltak. Blant dei tilrådde tiltaka var ein
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gjennomgang og ei betring av dokumentasjonen knytt til GDPR, tydeleggjering av ansvar og
myndigheit i selskapet, skriftlege rutinar for styring på økonomiområdet og etablering av
system og rutinar for gjennomføring av innkjøp i høve til regelverket for offentlege anskaffingar.
Ferde har jobba systematisk med desse tiltaka og per januar 2021 er alle tiltaka gjennomført og
lukka. Vidare oppfølging på områda er ein del av Ferde sin internkontroll.
Ferde har i sin strategiplan for 2020 – 2023 ei målsetjing om å oppfylla krava til styringssystem
for kvalitet i NS-EN ISO9001:2015. For å nå desse krava må Ferde ha eit heilskapleg
kvalitetsstyringssystem som sikrar tilfredsstillande risikostyring og internkontroll, og som
medverkar til ei effektiv og målretta drift, systematikk i arbeidet med forbetringar, riktig og
påliteleg rapportering og etterlevnad av lovar, reglar og styringskrav.
Som eit ledd i dette arbeidet har Ferde eit system for internrevisjon av styringssystemet som
skal sikra at styringssystemet til ein kvar tid oppfyller krava.
Som ein del av internkontrollen i selskapet, jobbar Ferde systematisk med løpande overvaking
og styring av risiko knytt til verksemda. Risikostyring i selskapet er sterkt knytt opp mot Ferde
sin modell for prosesstyring gjennom at prosesseigar også er risikoeigar. I det ligg det eit
ansvar for handtering av risiko i prosessen, regelmessig evaluera ytinga og resultata til
prosessen, samt identifisera avvik frå sette mål og iverksetting av korrigerande tiltak. Ferde har
nedsett ein risikokomité til arbeidet med overvaking og handtering av risiko. Risiko vert
rapportert til styret i Ferde på kvart styremøte, i tillegg vert det ein gong i året gitt ein
presentasjon av det overordna risikobiletet i Ferde.
I samsvar med verdiane, open, påliteleg, etterretteleg og nyskapande, skal Ferde opptre på ein
måte som varetar det etiske og sosiale ansvaret i forhold til verda rundt oss og innanfor områda
menneskerettar, arbeidstakarrettar, antikorrupsjon og miljø. Vår tilnærming er basert på
prinsippa i FN Global Compact for samfunnsansvar. Dette gjer vi gjennom å praktisera openheit
og transparens slik at ålmenta kan få innsyn i korleis Ferde utfører oppgåvene sine. Ferde
forventar det same av leverandørane sine.
Informasjonen som vert gjeve til ålmenta skal vere korrekt og objektiv. Ferde har eit stort
samfunnsansvar i å krevja inn bompengar. Ferde skal gjera dette på ein mest mogleg
økonomisk og rasjonell måte gjennom at forretningsdrifta i Ferde skal vera basert på god
forretningsetikk, sikra at ein følger gjeldande lover og reglar og bidra til at Ferde når måla sine,
oppfyller samfunnsoppdraget og har gode score på KPI’ane for dei regionale
bompengeselskapa.
Ferde har eit overordna mål om å utvikla og foredla medarbeidarane i selskapet slik at
kompetansen vert verande i selskapet og at servicen mot oppdragsgjevarar,
samarbeidspartnerar og kundar held eit høgt nivå. Dette skal vi oppnå gjennom å ha høgt fokus
på trivsel, medverknad, kompetansebygging og kvalitetssikring av arbeidsprosessar. Det skal
skapast eit triveleg og sikkert arbeidsmiljø for alle tilsette, innleigde og underleverandørar.
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Ferde er sertifisert Miljøfyrtårn. Sertifiseringa viser at Ferde oppfyller krav og gjennomfører
tiltak for miljøvenleg drift og eit godt arbeidsmiljø, og gir gode føresetnader for å bidra til fleire
av FN sine bærekraftsmål.

Driftsoppgåver
Ordinær drift
Ferde skal i 2021 krevja inn bompengar og finansiera dei prosjekta som er i Ferde sin
portefølje. Innkrevjinga i desse prosjekta held fram i 2021.
Samling av dei interne utferdarane i Ferde
Alle Ferde sine AutoPASS-kundar er frå 1. november 2020 samla i eit felles kunderegister og
har fått tilsendt nye brikker. Det skal også byttast ut nokre av dei eksisterande eldre brikkene
med svakt batteri i løpet av våren. Frå 1.desember 2020 tok Ferde i bruk en ny database for
passeringar i Bomringen i Bergen. Databasen for AutoPASS-kundar er no kalla «Ferde
Brikkeutsteder». Men dette er driftsteknikalitetar. Sett frå kunden si side, er det no Flyt med
nettsida https://flytpass.no/ som er gjeldande i høve til brikker frå Ferde.
Avslutting av innkrevjing sidan førre eigarrapport
Innkrevjinga på ferjene i Austevoll til prosjektet Austevollsbrua vart avslutta 17. november
2020, då det resterende lånebeløpet i prosjektet vil kunna nedbetalast med
ferjeavløysingsmidlar frå Vestland fylkeskommune som Ferde vil få overført i 2021 og 2022.
Innkrevjinga til Samferdselspakken for Kristiansandsregionen vart stogga 31. desember 2020
då innkrevjingsretten gjekk ut. Innkrevjinga til Stordalstunnelen vart avslutta 15. januar 2021
med grunnlag i at Ferde tek i mot tilskott frå staten for å avvikla prosjektet. Det er per i dag
ingen planar om å avslutta innkrevjinga i andre prosjekt i 2021.
Nye innkrevjing i 2021
Innkrevjinga til Rv13 Ryfast starta opp 1. februar 2021 i begge retningar i stasjonane
Ryfylketunnelen, Hundvågtunnelen nord og Hundvågtunnelen Buøy. Ryfastprosjektet på Rv13
gir ferjefri veg mellom Ryfylke, Hundvåg og Stavanger, og er bygt saman med Eiganestunnelen
på E39 i Stavanger i eit prosjekt (Eiganestunnelen er delvis finansiert av innkrevjinga frå
Bypakke Nord Jæren (Bymiljøpakken)). Innkrevjingsperioden er sett til 20 år.
Det er eit eige månadstak for bomstasjonen til rv.13 Ryfylketunnelen og for bomstasjonane til
rv.13 Hundvågtunnelen, for kundar med gyldig autopassavtale og brikke.
Hundvågtunnelen i Ryfast har felles timesregel med Bymiljøpakken. I begge prosjekta er det
første registrerte passeringa som vil gjelda, uavhengig av takst. Ordninga gjeld køyretøy i
begge takstgruppene. For at ordninga med felles timesregel ikkje skal få konsekvensar for det
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vedtekne finansieringsopplegget for Rv 13 Ryfast, er det lagt til grunn at tapte inntekter for
dette prosjektet skal tilbakeførast frå Bymiljøpakken (Bypakke Nord Jæren).
Innkrevjinga til E39 Kristiansand – Lyngdal (ref. Prop. 135 S 2016-2017) på delstrekninga
Mandal aust – Mandal by er venta å starta 30. desember 2021. Dei 8 andre delstrekningane og
bomstasjonane er venta å opna frå oktober 2022 fram til 2026. Nye Veier kart:

I proposisjonen er det opna opp for at talet på bomsnitt og plasseringa av stasjonane kan bli
endra. Vegdirektoratet har i brev til Samferdselsdepartementet frå 4. februar 2021 bedt om
avklaringar om kven som har utgreiingsplikta og ansvaret for å gjera vedtak om slike endringar.
Takstendringar
Ordinær takstendring
Takstane for Førdepakken vart endra 4. januar 2021, med grunnlag i takstvedtak frå
Vegdirektoratet frå 11. november 2020. I takstgruppe 1 (lette køyretøy) auka takstane med 4
kroner og i takstgruppe 2 (tunge køyretøy) auka takstane med 7 kroner.
Innføring av takstar for nullutsleppskøyretøy
Stortinget vedtok 14. juni 2018 bortfall av fritaksordninga for nullutsleppskjøretøy, med
innføring av takst på mellom 0 og 50 prosent av ordinær takst der det er lokalpolitisk
oppslutnad om det. Per i dag er det berre prosjektet Rogfast med innkrevjing på sambandet
Arsvågen- Mortavika som ikkje har innført bompengetakstar for nullutsleppskøyretøy i Ferde sitt
område. Statens vegvesen Utredning Vest sendte 21. januar 2020 søknad til Vegdirektoratet
om innføring av takstar for nullutsleppskøyretøy i Rogfast. Vegdirektoratet skriv i notat til
Statens vegvesen Utredning vest 4. februar 2021 at det er bompengeselskapet som må søkja
om nytt takstvedtak for bompengeprosjektet.
Konsumprisjustering
Prosjekta vert vurderte i høve til kor tid det er aktuelt å prisjustera takstane etter
konsumprisindeksen. I prosjekt med låge takstar er det ikkje praktisk og føremålstenleg å gjera
årlege prisjusteringar, då takstendringa gjerne berre vert nokre ører. Prisjustering vert også
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gjerne gjort i samband med andre takstendringar. På ferjene vert bompengetakstane justerte
årleg. Sambanda Langevåg – Buavåg og Arsvågen - Mortavika fekk auka takstar 1. januar
2021 som følgje av endra takstar i autopassferjeregulativet.
Omlegging til nytt takst- og rabattsystem
Alle prosjekta i Ferde sin region som har innkrevjing har lagt om til nytt takst– og rabattsystem.
Alle komande prosjekt i bomregionen vil også få innkrevjing etter det nye takstog rabattsystemet.
Takstnedsetjing grunna ekstraordinært tilskott
Med grunnlag i «ekstraordinært» tilskott frå tilskottsordninga for reduserte bompengetakstar for
vegar utanfor storbyområda, gjorde Vegdirektoratet vedtak 28. oktober 2020 vedtak om at
grunntakstane for Hardangerbrua skal setjast ned med 20%.Takstendringa vart gjort 1.
desember 2020. Takstane vart då reduserte frå 145 kroner til 117 kroner i takstgruppe 1 og frå
450 kroner til 350 kroner i takstgruppe 2. Hardangerbrua har ikkje vore prisjustert sidan
opninga 13.august 2013. Gjennomsnittstaksten etter tilskott er i takstvedtaket sett til 105
kroner i 2013 kroner. Ved takstnedsetjinga 1. desember vart ikkje takstane prisjusterte.
Stortinget har ved salderinga av statsbudsjettet for 2020 budsjettet tilbydd 138,5 mill. kroner
til Kvammapakken til reduksjon av takstane og gjeldslette. Tilskottet og takstendringa føreset
tilslutnad frå garantist og takstsøknad frå Ferde. Ferde har takka ja til tilskottet og
Vegdirektoratet har 15.03.2021 vedteke å halvera takstane i Kvammapakken. Dei reduserte
takstene skal gjelda frå 22.03.2021, eller så snart det let seg gjennomføra.
Takstendring knytt til byvekstavtale
I statsbudsjettet for 2020 er det løyvd 110 mil. kroner (retta til 113 mill. kroner i
nasjonalbudsjetttet for 2020) i tilskott til reduserte bompengar og betre kollektivtilbod i
Bergensområdet. Tildelinga går til Miljøløftet ikkje til Ferde og skal gje redusert
rekvireringsbehov. I statsbudsjettet for 2021 er beløpet 117 mill kroner. Halvparten, 58,5
mill.kroner, skal nyttast til reduserte bompengetakstar i Bypakke Bergen knytt til
Byvekstavtalen for Bergensområdet for 2019 – 2029. Tildelinga er ein del av regjeringa sitt
«bompengeforlik». Bystyret i Bergen og fylkestinget i Vestland har vedteke at denne tildelinga
skal nyttast til å redusera takstane for nullutsleppskøyretøy. Med grunnlag i takstvedtaket i
Vegdirektoratet frå 20. november 2020 vart takstane for nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 1
utanfor rushtidsperioden i Bypakke Bergen redusert frå 10 kroner til 5 kroner og i
rushtidsperioden frå 20 kroner til 10 kroner.
Framtidige prosjekt
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Vedtekne prosjekt – med innkrevjing etter 2021
Innkrevjinga til E39 Rådal – Svegatjørn i kommunane Bjørnafjorden og Bergen er planlagt å
starta opp 1. september 2022. I Prop 134 S (2013- 2014). Det lagt til grunn samla
bompengeinntekter på om lag 5 mrd. kroner i 2014-prisnivå. Det er lagt opp til
etterskotsinnkrevjing i automatiske bomstasjonar ved grensa mellom Os og Bergen kommunar.
Det er føresett innkrevjing i begge retningar. Innkrevjinga vil skje i begge retningar på ny E39 i
Endalausmarka, på eksisterande E39 ved Bahus og på Fv 163 ved Djupvik. Det er venta at
Statens vegvesen vil senda ei sak om takstar, takst – og rabattopplegget til lokalpolitisk
handsaming før sommaren 2021. Garantisten Vestland fylkeskommune ønskjer å halda fast på
at det skal vera bom på sideveg i dette prosjektet.
Rv555 Sotrasambandet, Sotrabrua, er venta å opna i 2026 og sidevegnettet i 2028. Garantisten
Vestland fylkeskommune ønskjer å halda fast på at det skal vera bom på sideveg (den gamle
brua) i dette prosjektet.
Prosjekt som er til handsaming i Stortinget
Regjeringa sendte 18. desember 2020 Prop 70S (2020-2021) Finansiering og utbygging av E18
på strekninga Tvedestrand - Dørdal i kommunane Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårdshei, Risør
og Tvedestrand i Vestfold og Telemark og Agder til Stortinget. Det er venta at Stortinget vil
handsama proposisjonen 22. mars 2021. Visst Stortinget vedtek prosjektet vert dette eit
Ferdeprosjekt ut frå prinsippet om at størstedelen av prosjektet (i kr. og i km.) ligg i Agder
fylke. Dette er avtalt i samtalar mellom Ferde, Nye Veier, Vegdirektoratet og Vegfinans.
Nye Veier kart:

Bruttobompengeinntektene er berekna til om lag 5 950 millionar 2020 kroner. Av desse føreset
ein at 3 910 millionar 2020 kroner blir nytta til å dekka delar av investeringskostnadene.
Resterande inntekter etter bidraget til investeringskostnader går til å dekka
finansieringskostnadar og innkrevjingskostnadar. Bompengeperioden er 15 år. Innkrevjinga vil
skje i fem stasjonar. Prosjektet skal ifølge planen byggast ut med første delopning i 2025 og
siste delopning i 2028.
Prop. 95 S (2020–2021) «Utbygging og finansiering av Samferdselspakke for
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Kristiansandsregionen fase 2 i Agder» vart lagt fram i statsråd 3. mars. Førebels dato for
behandling i Stortinget er 8. april 2021. Proposisjonen omhandlar utbygging og finansiering av
Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 2 i Agder. I fase 2 prioriterer ein
gjennomføringa av prosjektet E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen i Kristiansand. I tillegg er det
foreslått midlar til tiltak for bl.a. kollektivtrafikk, sykkel og gange. Pakken er planlagt finansiert
med bompengar og statlege, fylkeskommunale og kommunale midlar. Brutto
bompengeinntekter er rekna til 2 640 mill. 2021-kr. og innkrevjingsperioden er rekna til om lag
14 år.
Aktuelle prosjekt – vedteke lokalpolitisk, men som ikkje har kome til Stortinget
Fylkestinget i Hordaland vedtok 12.12.2017 eit bompengeopplegg for Fv570
Masfjordsambandet/Masfjordbrua, men knytte vilkår til søknaden knytt til vilkåra for
ferjeavløysingsordninga.
Fylkestinget i Vestland har i møte 09.06.2020 slutta seg til eit bompengeopplegg for E134
Røldal—Seljestad i Vestland fylke. Om Stortinget vedtek prosjektet, er det lagt til grunn at
utbygginga skal skje i åra 2022-2027 og at bompengeinnkrevjinga tek til når prosjektet opnar
for trafikk.
Innkrevjinga på Bømlo kan bli forlenga og utvida ved at ein Bømlopakke 2 avløyser gjeldande
Bømlopakke. Ferde er kjent med at grunnlaget for Bømlopakke 2 no har vore til ekstern
kvalitetssikring, KS2. Grunnlaget for Kvinnheradpakken, som legg opp til innkrevjing på
ferjesamband i Kvinnherad, er no kvalitetssikra i Vegdirektoratet og ligg i
Samferdselsdepartementet.
Om innkrevjing av bompengar og bruk av brikke på ferjene
Ferde har per i dag to bompengeprosjekt der bompengane vert kravde inn som sonepåslag på
ferjebilletten. Det er Rogfast (sambandet Mortavika – Arsvågen) og Bømlopakken (sambandet
Langevåg – Buavåg). Ferde er bompengeselskap, men ikkje driftsselskap for desse
bompengeprosjekta. Fjord1 står for innkrevjinga av bompengar på ferja etter kontrakt
(driftsavtale) med Ferde. Ferde har også fram til utskiljinga av utferdarfunksjonen ei
utferdarrrolle i ferjebiletteringa, også der det ikkje er bompengar. Ferde sine brikker vert nytta
til ordinær ferjebillettering i heile landet.
Innføringa av autopassferjeordninga har vore positivt for kostnadane ved bompengeinnkrevjing
på ferje. Ferde gjev Fjord1 ein nettoprovisjon på X % (konfidensielt) av innkravd beløp eks.
mva. (25 %). Etter innføringa av autopassferjeordninga har Fjord1 sett ned
provisjonsprosenten grunna meir effektiv ferjebillettering.
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Ferjeoperatør er driftsselskap for Ferde for bompengeinnkrevjing. Ferde er derfor ikkje så «tett
på» denne innkrevjinga som for innkrevjinga i «landstasjonane». Ferjene er primært
vegar/transportårer eller kollektivtrafikk, ikkje «flytande bomstasjonar». Bompengar på ferje er
derfor påslag på ferjebilletten heller enn at ferjetaksten er påslag på bompengetaksten.
Det er derfor rimeleg at Ferde baserer kontrollverksemda si på Skyss og Statens vegvesen sine
kontrollar. Visst Skyss og Statens vegvesen er sikre på at billetteringa er fullstendig, og Statens
vegvesen er trygg på at systema knytt til autopassferjeordninga fungerer slik dei skal, kan også
Ferde vera sikker på bompengeinnkrevjinga er fullstendig og korrekt. Vegdirektoratet har no
utvikla ein ferjedatabank (ferjedatbanken.no), som også inneheld bompengestatistikk, som kan
nyttast i kontrollarbeidet. Ferjedatabanken er offentleg tilgjengeleg, men det er også høve for
bompengeselskapa å få ut meir detaljert statistikk og uttrekk frå ferjedatabanken etter avtale
med Statens vegvesen.
For å unngå konsekvensar av lokale takstendringar i ferjeregulativet i framtida, ønskjer
Vegdirektoratet at bompengetakstane på ferje i framtidige prosjekt vert sette i koner, heilt
lausrive frå soneinndeling og ferjeregulativ. Dette er aktuelt for Kvinnheradpakken, ref. FUV sak
PS 112/2020 i Vestland 26, november 2020. Det vert då ingen automatikk i at det vert årlege
bompengetakstendringar som følgjer ferjetakstane. Takstendringane på ferje vil då bli
kunngjorde av bompengeselskapet etter takstvedtak i Vegdirektoratet, på line med
takstendringar i bompengestasjonane på land.
Buss i rute har fritak frå bompengar i Rogfast (Arsvågen – Mortavika) og i Bømlopakken
(Langevåg – Buavåg). I bomstasjonar har buss i rute fritaksavtale, medan i autopassferje
systemet er det ikkje teknisk lagt til rette for dette. Buss i rute skal betala ferjebillett, men ikkje
bompengar på ferja. For at buss i rute (Kystbussen i praksis) skal sleppa å betala bompengar
på ferjene, er det laga ei eiga rutine mellom Skyttel, Ferde og busselskapa som inneber at
busselskapa må senda oversikt over bussar med registreringsnummer og brikkenummer, kva
samband dei skal ha fritak i, samt løyvenummer til Ferde for godkjenning.
Det er mange aktørar som ferjekundane må ha eit forhold til. Grensesnittet mellom
Autopassferje (Skyttel) – Operatør (Fjord1 mfl.) – Bompengeselskap (Ferde mfl.) –
Oppdragsgjevar ferje (Skyss og SVV)- Utferdar (Flyt, SkyttelPASS, Fremtind Service mfl.) er
uklart for mange kundar. Ferde får framleis mange førespurnadar frå kundar som skulle ha vore
hos Skyss eller hos Skyttel. Ferde skal ikkje vera kundesenter for bompengeinnkrevjinga på
ferje, men Ferde må likevel som bompengeselskap og operatør kunna informera om
bompengetakstane og rabattordningane som gjeld for dei aktuelle ferjesambanda. Fjord1
opplyser om bompengetakstane på nettsidene sine.
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Fokuset for Ferde som bompengeselskap for ferjeinnkrevjinga framover er å ha kontroll på
inntektene i forhold til proposisjon og takstvedtak samt å sikra korrekt inntektsføring,
rapportering og etterleving av kontraktane Ferde har med ferjeoperatør.
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Organisasjon og økonomi
Notat
Saksnr:
2021/6020-1
Saksbehandlar Svein Hågård
02.03.2021
Dato:

Til:

Arbeidsmiljøutvalet og Administrasjonsutvalet

Frå:

Fylkesrådmannen

Årsrapport frå varslingsutvalet for 2020
Varslingsutvalet er det øvste organet for handtering av varsling i Vestland fylkeskommune.
Etter drøftingar med tillitsvalde, oppnemnde fylkesrådmannen følgjande medlemer til
varslingsutvalet for 2020:
1. Leiar: Bjørn Erik Linde, seniorrådgjevar/jurist, Skyss
2. Adeline Landro, seniorrådgjevar, Fagskolen i Hordaland
3. Sjur Inge Veim, lektor, Fagskolen i Hordaland
Svein Hågård, seksjonssjef for juridiske tenester, utgjorde sekretariatet for utvalet.
I samsvar med arbeidsmiljølova § 2 A-6 har fylkesrådmannen utarbeidd ein varslingsrutine for
fylkeskommunen. Rutinen er tilgjengeleg for alle tilsette i det digitale kvalitetssystemet på intranett.
På førespurnad har varslingsutvalet i 2020 gitt innspel til HR-seksjonen med sikte på å revidere og
forenkle varslingsrutinen. Utvalet har også bidrege til å forbetre fylkeskommunen sin digitale
varslingskanal i kvalitetssystemet.
Fylkesrådmannen ønskjer primært at den som varslar skal nytte varslingskanalen i
kvalitetssystemet, men varsel kan også setjast fram munnleg eller ved ordinær brevpost.
Varslingsutvalet mottok berre to varslingssaker i 2020. I tillegg mottok utvalet ca. fem saker
gjennom varslingskanalen i kvalitetssystemet, som i realiteten viste seg å vere avviksmeldingar og
ikkje varsel. Desse vart omadressert til meldaren sin nærmaste leiar og vart handterte som avvik.
I begge dei to varslingssakene var varslarane anonyme. I den eine saka vart det varsla pr. brev til
fylkeskommunen sitt postmottak, i den andre saka kom varselet pr. e-post. Éi av sakene avslutta
varslingsutvalet i fjor, den andre vart med over til 2021.
1. I saka som vart avslutta i 2020, mottok varslingsutvalet tre ulike varsel, som alle dreiar seg
om arbeidsmiljøproblematikk ved ein vidaregåande skule. Etter å ha undersøkt saka, bad
varslingsutvalet linjeleiinga følgje opp dei omvarsla forholda.
2. Saka som ikkje var avslutta ved utgangen av 2020, dreiar seg om overordna styring og
arbeidsmiljøproblematikk ved Tannhelsetenesta kompetansesenter, Tk Vestland.
Fylkesrådmannen engasjerte PwC til å undersøkje dei faktiske tilhøva og gi ei tilråding til
varslingsutvalet, som utvalet kunne nytte som grunnlag for sine konklusjonar. PwC sin
rapport førelåg først i januar 2021.
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Organisasjon og økonomi
Notat
Saksnr:
2020/77152-27
Saksbehandlar Arild Knapskog
29.03.2021
Dato:

Til:

Fylkesrådmannen
Fylkesutvalet v/Jon Askeland

Frå:

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Uttale frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne om universell utforming
i det nye fylkesbygget
I møte i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 24.03.2021 var PS 5/21 «Uttale til
fylkesutvalet og fylkesrådmannen» satt på sakslista til møtet.
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne gir følgjande uttale:

Universell utforming i det nye fylkesbygget
RMNF viser til orientering om nytt fylkesbygg gitt i møte 24. mars.
Dersom ein held fast på løysinga med amfi i tingsalen, må ein sikre betre tilgjenge for t.d.
rullestolbrukarar. Det framstår ikkje som ei god nok ordning at politiske grupper med rørslehemma
medlemmer skal sitte enten framme eller bak. Og dersom ein sitt bak, vil den som skal på
talarstolen måtte køyre via galleri og eit anna rom for å kome til og frå talarstolen. Det er ikkje
tilfredsstillande! Vi ber om at ein vurderer ei løysing med skråplan med stigning som er ok for
rullestol, dersom ein held på amfi.
Det er heller ikkje akseptabelt at ein i praksis stenger for at tilsette med rørslehemming kan
arbeide i videoredigeringsrommet.
Ein må sikre at det er plass nok (snusirklar) for rullestol alle stader.
Rådet er også oppteken av at tilbode tilfredsstiller behova til høyrselshemma og synshemma, både
for skiltplan og kontrast-fargeval/ledelinjer. RMNF ber om å bli høyrt i det vidare arbeidet og om
den universelle utforminga.
Med helsing
Trude Brosvik, nestleiar
rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
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INV - Utgreiing
Møtereferat
Referent:
Dato

Matti Torgersen
13.04.2021

Emne:

Framdrift for alternativ innretting av revidert Bømlopakke etter
vedtak i kommunestyret 22. mars 2021 - Referat frå møte 12. april
2021

Til stades:

Sammy Olsen, ordførar
Ragnfrid Sønstabø, varaordførar
Kjetil Aga Gjøsæter, kommunedirektør
Njål Gunnar Slettebø fagansvarleg landbruk, miljø og arealplan
Rune Haugsdal, fylkesrådmann
Dina Lefdal, fylkesdirektør infrastruktur og veg
Jorunn-Elisabeth Stavø, seniorrådgjevar
Matti Torgersen, seniorrådgjevar
Sak: 2020/49137 - 27

Forfall:
Møtetid:

12.april 2021 kl. 12.3013.30

Møtestad: Teams

Møteleiar: Dina Lefdal

Bakgrunn for møtet
Bakgrunnen for møtet var vedtak i kommunestyret på Bømlo 22. mars 2021 om å endre søknaden
for revidert Bømlopakke slik at det berre vert bominnkrevjing over Spissøy samt på ferjesambandet
Langevåg-Buavåg. Det er lagt opp til at innkrevjinga skal finansiere følgjande prosjekt:
Fv 541 Sakseid – Hestaneset
Fv 542 Notland – Mosterhamn
Fv 541 Sakseid – Ekornsæter
Det er lagt opp til at takst over Spissøy og ferja Langevåg-Buavåg skal tilpassast finansiering for
desse tre prosjekta og ei nedbetaling på 15 år, men aldri høgare enn dagens takst.
Eit slik opplegg vil kome til erstatning for vedteken revidert Bømlopakke med 5 prioriterte prosjekt
og 5 prosjekt på reserveliste, med bompengeinnkrevjing ved 4 bommar rundt Svortland i tillegg til
innkrevjing over Spissøy og på ferjesamandet Langevåg-Buavåg.
Fylkesordførar har vore i møte med samferdselsministeren, som har gitt opning for å fremje ein
endra proposisjon i tråd med kommunen sitt vedtak for Stortinget før stortingsvalet. Det er
fylkeskommunen som er rekna som oppdragsgjevar, og som må utarbeide det faglege grunnlaget.
Det er difor opp til fylkeskommunen etter dialog med Bømlo kommune som må ta endeleg stilling
til kva for bompengeopplegg som skal fremjast for Stortinget.
Fylkeskommunen har forståing for kommunen sitt ønskje om å ikkje ha bomring rundt Svortland.

Kvav til ein bompengeproposisjon
Fylkeskommunen presiserte at bompengeproposisjon må ha ein god fagleg kvalitet, og at det er
viktig å ha respekt for dette. Dette for at kommunestyret, fylkestinget og ikkje minst Stortinget har
tryggleik for at det faglege grunnlaget heldt eit tilstrekkeleg godt fagleg nivå slik at politiske organ
på ulike nivå har tryggleik for at prosjekta vil kunne gjennomførast. Bompengeproposisjonar krev
ein del formalitetar som må vere i orden før dei blir fremja.

To ulike løp for revidert Bømlopakke
Det vil vere to moglege løp for arbeidet med revidert Bømlopakke.
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Det første moglege løpet vil vere å fremje revidert Bømlopakke slik den no ligg føre og etter vedtak
frå 2018. Det er her lagt opp til bompengeinnkrevjing på Spissøy og 4 bomstasjonar rundt
Svortland. Saka er nesten ferdig handsama i departementet, og kan fremjast for Stortinget raskt
med sannsynleg handsaming før sommaren 2021.
Det alternative løpet er å fremje ein proposisjon i tråd med kommunen sitt vedtak 22. mars. .
Denne kan då fremjast i august i år, altså før Stortingsvalet. Normalt sett vil ikkje denne type
proposisjonar bli handsama i Stortinget i haustterminen, slik at det må forventast at proposisjonen
først blir handsama i Stortinget i løpet av vårterminen 2022.
Det alternative løpet etter kommunestyret sitt vedtak 22. mars vil følgjeleg truleg medføre eit ekstra
år før vedtak i Stortinget i høve til å fremje revidert Bømlopakke slik den no ligg føre.

Saksgang
For å kunne fremje ein endra opplegg etter kommunestyret sitt vedtak 22. mars, legg vi opp til
følgjande saksgang:
Det vert utarbeida eit fagleg opplegg med trafikkanalyse, takstsystem og finansieringsplan, i tillegg
til at fylkeskommunen må ha grunnlag for å kunne gjere naudsynt garantivedtak. Vestland
fylkeskommune går i dialog med Vegdirektoratet om kva for krav som må stillast til dei vedtak som
må gjerast. Det faglege grunnlaget må bli handsama av kommunestyret og fylkestinget i juni. Det
må truleg gjerast likelydande vedtak.
Fylkeskommunen utarbeidar parallelt med dette eit utkast til bompengeproposisjon som rett etter
vedtak i kommunestyre og fylkesting som sendast først til Vegdirektoratet for kvalitetssikring. Etter
det må fylkeskommunen innarbeide eventuelle endringar, og sende utkastet til proposisjon til til
Samferdselsdepartementet som legg det fram i statsråd før saka blir oversendt Stortinget.
Departementet anslår at samla sett vil saksgangen i Vegdirektoratet og samferdselsdepartementet
måtte ta om lag 2 månader.

Usikkerheit
Fylkeskommunen er innstilt på å avsetje ressursar til arbeidet og å få sendt inn ein revidert
proposisjon under føresetnad at Bømlo kommune ber fylkeskommunen om å gjere dette..
Samferdselsministeren har også ein klar ambisjon om å kunne fremje ein endra proposisjon om
fylkeskommunen ønskjer dette. Samstundes inneberer dette ein særs krevjande framdrift som
avviker frå normale prosedyrar for sakshandsaming både på fylkeskommunalt og statleg nivå. Det
er ein risiko for at sentrale styresmakter vil ha innvendingar til innhald og formalitetar for ein
revidert pakke som gjer at tidsplanen ikkje held. Det er difor ein viss risiko at det ikkje lukkast å få
fram ein bompengeproposisjon i august i år.

Fylkeskommunen må ha tilbakemelding frå kommunen
Fylkesordførar har avtalt å gje tilbakemelding til samferdselsministeren i møte fredag 22. april.
Bømlo kommune må difor før den tid gje tilbakemelding på kva for eit alternativ kommunen ønskjer
at fylkeskommunen skal fremje. Det er to alternativ:
Fylkeskommunen ber statsråden fremje utarbeida proposisjon etter vedtak frå 2018 med 5
prioriterte prosjekt og 5 prosjekt på reserveliste, med 5 bomstasjonar og innkrevjing på
ferjesambandet Langevåg-Buavåg. Dette vil truleg medføre at proposisjonen blir handsama før
sommaren 2021.
Fylkeskommunen ber statsråden fremje ein alternativ proposisjon etter kommunen sitt vedtak 22.
mars om berre innkrevjing på Spissøy og på ferjesambandet Langevåg- Buavåg med
gjennomføring av 3 prioriterte prosjekt. Dette vil truleg medføre at proposisjonen blir fremja i
august 2021, med sannsynleg handsaming i Stortinget i vårterminen 2022.
Fylkeskommunen ber om tilbakemelding seinast 20. april.
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Infrastruktur og veg
Notat
Saksnr:
2020/59884-30
Saksbehandlar Astrid Lernes
12.04.2021
Dato:

Til:

Hovudutval for samferdsel og mobilitet
Fylkesutvalet

Frå:

Fylkesrådmannen

Tildeling av tilskot til generelt vedlikehald av fylkesveg
Fylkesrådmannen syner til PS-sak 11/2021 Invitasjon til å søkje om tilskot til generelt vedlikehald
på fylkesvegar, handsama i SAMO den 17.2.2021. SAMO vedtok i saka kva for tiltak det skulle
søkast på basert på dei oppgitte kriteria.
Vestland fylkeskommune har i brev frå Statens vegevesen, datert 8.4.2021, fått tildelt 75,864 mill.
kr av den totale ramma på 400 mill. kr. Utsendt pressemelding som omhandlar tildelinga finn de
her: https://www.vestlandfylke.no/fylkesveg/nyheitsarkiv-fylkesveg/nyheitsmeldingar-omfylkesveg/ekstra-koronamidlar-til-fylkesvegar-i-vestland/
Då pengane må nyttast i løpet av 2021 er det dekkelegging, rekkverk og fjellsikring som er dei
prioriterte områda. Då tida er knapp har fylkesrådmannen allereie satt i gang arbeidet med å få
bestilt tiltaka.
Dette til orientering.
Vedlegg
1. Brev frå Statens vegvesen, datert 8.4.2021, Tilsagn om tilskudd til generelt vedlikehold av
fylkesveg (post 1320.65)
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VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Postboks 7900
5020 BERGEN

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Transport og samfunn

Lars Einar Legernes / 71274117

20/126534-54

Deres referanse:

Vår dato:
08.04.2021

Tilsagn om tilskudd til generelt vedlikehold av fylkesveg (post 1320.65)
Vi viser til brev av 21. desember 2020, med invitasjon til fylkeskommunene og Oslo (heretter
ikke eksplisitt nevnt) om å søke på 400 mill. kr til generelt vedlikehold av fylkesveier.
Følgende forutsetninger skulle legges til grunn:


Det stilles ingen krav til fylkeskommunal egenandel.



Tilskuddet skal dekke kostnader til vedlikeholds- og mindre utbedringstiltak ekskl.
mva.



Tiltakene/prosjektene skal komme i tillegg til allerede planlagte prosjekter/tiltak for
2021.



Tiltakene/prosjektene skal gjennomføres og regnskapsføres i løpet av 2021.



Kostnadene skal regnskapsføres i fylkeskommunenes budsjetter under drift og
vedlikehold.



Fylkeskommunene skal via fylkesrevisor bekrefte at midlene er disponert i løpet av
2021.



Dersom fylkeskommunen ikke kan dokumentere at midlene er benyttet i henhold til
kriterier og formål, skal midlene tilbakebetales staten.

Fylkeskommunene ble bedt om å fylle ut et skjema med fylkesvei/strekning, beskrivelse av
tiltak og kostnad ekskl. mva.
Det er et stort etterslep på vedlikehold av fylkesveg. Gitt dette, ble det antatt at
fylkeskommunene ville kunne søke om relativt store beløp. For å si noe om størrelsesorden
på beløp de ulike fylkeskommunene kunne forvente å få tildelt, ble det i brevet tatt inn en
tabell som viste de 400 mill. kr fordelt etter samme fordelingsnøkkel som midlene i
rammetilskuddet til fylkeskommuner til særskilt fordeling til opprusting og fornying av
fylkesveinettet (tabell C-fk). Dette var den samme fordelingen som KS brukte i sitt brev til
Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Transport og samfunn

firmapost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Fylkeshuset. Julsundvegen 9, 3. etg.

Statens vegvesen

6412 MOLDE

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

84

2

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet vedrørende
«Styrket vedlikehold av fylkesveier i statsbudsjettet 2021», som var vedlagt
søknadsinvitasjonen.
Søknadsfrist var 15. februar, og det ble videre lagt til grunn at fylkeskommunene ville få svar
på søknadene når Statens vegvesen hadde fått en formell avklaring på at midlene, som ble
tildelt i 2020, ble overført til 2021.
Vi har fått inn søknader fra alle fylkeskommunene, og alle har søkt om tilskudd tilsvarende
det beløpet som ble antydet i tabellen eller mer.
Et par fylkeskommuner har stilt spørsmål ved bruken av tabell C-fk, og mener at den riktige
fordelingsnøkkelen vil være tabell E-fk «Vedlikeholdsbehov». Denne tabellen viser det
beregnede vedlikeholdsbehovet på fylkesvegnettet.
Statens vegvesen har ikke grunnlag for å gjøre behovsvurderinger mellom fylkeskommuner
knyttet til vedlikehold. Tildelingen vil dermed måtte skje på bakgrunn av objektive kriterier.
Til dette finnes ulike fordelingsnøkler. Statens vegvesen har valgt å legge seg på samme
fordelingsnøkkel som foreslått av KS. Vår vurdering er at tabell E – fk Vedlikeholdsbehov,
som to fylkeskommuner viser til, allerede er ivaretatt gjennom den kriteriebaserte
fordelingen av rammetilskuddet til fylkeskommunene. Tabell E -fk, tar derimot ikke hensyn
til vedlikeholdsetterslepet, som er betydelig. Tilskuddet på post 65 skal gå til generelt
vedlikehold av fylkesveg utover det som allerede ligger i vedtatte budsjetter, det vil si utover
det ordinære vedlikeholdet. Det er etter vår mening naturlig at en slik økning fordeles etter
nøkkelen fra tabell C-fk «Opprusting og fornying av fylkesvegnettet», som vektlegger
vedlikeholdsetterslepet på fylkesveg.
På denne bakgrunnen gis fylkeskommunene og Oslo (som har normert fylkesveg) tilsagn om
tilskudd etter følgende tabell:

1000 kr
Viken
Oslo

41 157
1 473

Innlandet

24 709

Vestfold og Telemark

28 695

Agder

29 274

Rogaland

17 536

Vestland

75 864

Møre og Romsdal

40 360

Trøndelag

27 607

Nordland

56 736

Troms og Finnmark

56 589
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Rutiner for rapportering og utbetaling av tilskudd
15. november 2021:
Fylkeskommunen bekrefter at de omsøkte prosjektene/tiltakene er ferdigstilt/vil bli
ferdigstilt i løpet av 2021. Hvis det i stedet er gjennomført andre prosjekt/tiltak innenfor
generelt vedlikehold, kan disse tas med. Forutsetningen er at det er prosjekter/tiltak som
ikke var planlagt for 2021. Sammen med rapporteringen oppgis org.nr. og kontonummer for
utbetaling.
Desember 2021:
Tilskudd utbetales til fylkeskommunen i hht hva som er rapportert ferdigstilt/vil bli
ferdigstilt i løpet av 2021.
15. februar 2022:
Fylkeskommunene sender inn endelig regnskap for 2021 for drift og vedlikehold for 2021.
Fylkesrevisor må bekrefte at tilskuddsmidlene er disponert som forutsatt.
Mars 2022:
Endelig regnskap sammenlignes med budsjett 2021 (begge ekskl. mva.). Hvis endelig
regnskap ikke overstiger budsjettet med en sum som tilsvarer det utbetalte tilskuddet, må
differansen tilbakebetales.
Divisjon Transport og Samfunn
Med hilsen

Per Morten Lund
divisjonsdirektør

Tone Brunvoll
avdelingsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Likelydende brev sendt til
INNLANDET FYLKESKOMMUNE, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 HAMAR
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE, Postboks 2500, 6404 MOLDE
NORDLAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 1485, 8048 BODØ
OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN, Postboks 636 Løren, 0507 OSLO
ROGALAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 130 Sentrum, 4001 STAVANGER
TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 701, 9815 VADSØ
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, Fylkets hus Postboks 2560, 7735 STEINKJER
VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 2844, 3702 SKIEN
VESTLAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 7900, 5020 BERGEN
VIKEN FYLKESKOMMUNE, Postboks 220, 1702 SARPSBORG
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Peak-miljøet startar fond for investeringar i lokale vekstselskap
Førde, 5. mars 2021

Fleire enn 20 investorar, gründarar og Fjord Invest Såkorn drar igang Peak Venture for
investeringar i lokale vekstselskap. Målet med satsinga er å jobbe tettare og smartare i lag for å
skape arbeidsplassar i regionen.
4. mars var det ekstraordinær generalforsamling i Peak Venture AS, der det blei vedtatt emisjon og
valgt nytt styre. Selskapet, som skal investere i vekstselskap i regionen, har etablert eit
investeringsfond med utspring i Peak-miljøet i Sunnfjord. Styret består av Hugo Mølmesdal
(styreleiar), Anne Mette Hjelle, Halvor Gregusson og Roger Flølo.

GRÜNDARAR, INVESTORAR OG FJORD INVEST SÅKORN
Det er lokale gründerar, investorar og Fjord Invest Såkorn som no går i bresjen for fondet, som er
etter modell av StartupLab. Initiativtakarane har samarbeidd gjennom investeringar, kunnskaps- og
nettverksdeling og sosialt/fagleg partnarskap over mange år, og tek no nokre viktige steg lenger i eit
økonomisk partnarskap med utveksling av idear og informasjon. Fleire av dei som er med har
tidlegare investert i lokale gründerselskap og fått avkasting - pengar som no går inn i fondet. Det
same gjeld gründerar som blei investert i.

ETTERLENGTA SATSING OG SAMARBEID
Dette er etterlengta i Sogn og Fjordane. At satsinga kjem no i ei tid der mange opplever krise, vitnar
om vekstkraft og vilje til å tråkke til. Gründerselskap er avgjerande for framtida til norsk næringsliv.
Personar som bidrar via ulike selskap er Njål Hansen, Halvor Gregusson, Erik Osland, Dag Solheim,
Anne Mette Hjelle, Pål Anders Kårstad, Edgeir Vårdal Aksnes, Hugo Mølmesdal, Nandor Helgheim,
John Helge Lunde, Anders Sunde, Frank Hjelmeland, Allan Madsen, Arild Bødal, Arild Finne Nybø,
Roger Flølo, Thomas Berge, Aud Ingrid Espeland , Andrè Aarøen, Preben Moen og Bjarne Langeteig.
Fjord Invest Såkorn er også tungt inne.

VIL VOKSE
Fondet held fram med å hente kapital også frå andre. Peak Venture-nettverket vil vokse og fly. Dess
fleire, dess betre nettverkseffekt.

Sitat Njål Hansen, gründer av Beat Technology og investor i Peak Venture:
«Glad for å være med på denne satsingen med nøkkelpersoner fra Fjord Invest. De har bidratt mye til
vår næringsvirksomhet gjennom investeringen i Beat Technology.
Nå er det på tide å 'pass it on' og vi skal være med å finansiere nye vekstbedrifter.
Ikke minst blir det spennende å være med i et kollegium som brenner for nyskaping.»
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Halvor Gregusson, gründer av Rocketfarm og nLink og investor i Peak Venture:
«PEAK VENTURE, nytt investeringsfond med utgangspunkt i region Sogn og Fjordane. Gleder meg til å
gå inn som styrerepresentant der jeg allerede kjenner flere av investorene som gode eiere og
sparringspartnere gjennom at de har investert i både Rocketfarm og Nlink As tidligere.»

For meir informasjon:
Peak Venture
Thomas Berge
Mob: 901 86 281
tb@fjordinvest.no
www.fjordinvest.no
Om Peak Venture
Peak Venture er eit investeringsselskap som investerer risikokapital i vekstselskap på Vestlandet.
Fondet bidreg med aktivt eigarskap gjennom kapital, kompetanse og nettverk frå Peak-miljøet.
Kapitalen i fondet kjem frå over 20 private investorar, gründerar og Fjord Invest Såkorn.
Om Peak-miljøet
Peak er eit coworking-miljø/kontorfellesskap i Sogn og Fjordane. Peak er etablert i Førde og Florø
med over 30 selskap og fleire enn 150 ansatte. Flere lokasjoner er under etablering. Tibber (digitalt
strømselskap), Evoy (el-båtar) og Innovasjon Norges vekst- og gründersenter er eksempel på selskap
lokalisert i Peak.
Peak Sunnfjord vart etablert av Pål Anders Kårstad og Edgeir Aksnes i 2018.
Sjå www.peakspace.no.
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Politiske saker
PS 72/21 Utkast til samfunnsdelen til kommuneplanen for Bremanger kommune
2021 - 2033. Uttale til offentleg ettersyn
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Strategisk utvikling og digitalisering
Saksframlegg
Saksnr:
2021/7841-7
Saksbehandlar: Torbjørn Hasund

Saksgang
Utval

Utv.saksnr.

Møtedato

Fylkesutvalet

72/21

20.04.2021

Utkast til samfunnsdelen til kommuneplanen for Bremanger kommune 2021 - 2033.Uttale til
offentleg ettersyn.
Forslag til vedtak
1. Vestland fylkeskommune meiner at samfunnsdelen for Bremanger set retning på det vidare
planarbeidet i kommunen, og at måla i planen svarar godt på det skildra utfordringsbiletet.
Koplinga mot vidare arbeid med handlingsdel med økonomiplan bør verte meir tydeleg for å sikre
oppfølging av planen.
2. Berekraftsmåla til FN ligg til grunn for planframlegget. Utviklingsplan for Vestland bør også
leggjast til grunn for det vidare planarbeidet slik at kommunen og fylkeskommunen dreg i same
retning for å oppnå berekraftsmåla.
3. Vestland fylkeskommune meiner det er positivt at det er utarbeidd overordna arealstrategi i
planen. Det er viktig for å setje ei overordna retning på arealforvaltninga, og å binde saman
samfunnsdelen med arealdelen.

Samandrag
Samfunnsdelen som er på høyring har som overordna mål at Bremanger kommune er eit
framtidsretta samfunn som tek vare på naturgjevne fortinn, kulturell identitet og som har levande
lokalmiljø. Kommunen har høg bustad-, arbeids- og besøksattraktivitet, og er i vekst.
Plandokumentet er kortfatta og oversiktleg og har folkehelse, grøne val, infrastruktur og beredskap
som gjennomgåande omsyn. Det inneheld også overordna arealstrategiar. Etter fylkesrådmannen
sin vurdering svarar planen på utfordringsbiletet i kommunen, men Utviklingsplanen til Vestland og
regionale planar er ikkje tatt med som føringar. Korleis planen skal takast vidare i arbeidet med
handlingdel og økonomiplan kjem ikkje tydeleg fram. Fylkesrådmannen har elles kommentarar til
koplinga mellom samfunnsdel og arealdel, folkehelse, klima, akvakultur, samferdsle, kollektiv og
kultur, idrett og inkludering.
Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Paal Fosdal
fylkesdirektør

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

SAKSUTGREIING
Bakgrunn for saka
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Kommunen har lagt utkast til kommuneplanen sin samfunnsdel til offentleg ettersyn. Melding om
oppstart og høyring av planprogram var på høyring våren 2018, og Sogn og Fjordane
fylkeskommune gav innspel til planarbeidet. Kommuneplanen sin samfunnsdel er kommunen sin
viktigaste overordna plan. Den handlar om kva kommunen skal satse på, og vil vere førande for
kommunen si verksemd.
Vedtakskompetanse
Etter «Reglement for folkevalde organ og delegering» punkt 41 om plan- og bygningslova, er det
fylkesutvalet som har mynde til kome med uttale til utkast til kommuneplanen sin samfunnsdel.
VURDERINGAR OG VERKNADER
Regionale rammer og føringar
Regionale planar skal leggjast til grunn i kommunalt planarbeid, og er eit grunnlag for samfunnsdelen. Dette er viktig for at kommunen og fylkeskommunen skal kunne jobbe mot felles mål i
samfunnsutviklinga. FN sine berekraftsmål synleggjer at ein må sjå summen av tiltak i samanheng
for å oppnå ei berekraftig utvikling.
Planutkastet nemner ikkje regionale planar og strategiar. Samfunnsdelen er det viktigaste
overordna strategiske dokumentet for kommunen si verksemd framover. Vi meiner difor at
utviklingsplanen og den relevansen den har for planarbeidet, bør skildrast kort i planen.
Planfaglege merknader
Kopling mot handlingsdel og økonomiplan
Kommuneplanen skal ha ein handlingsdel. Korleis ein tenkjer å ta samfunnsdelen og dei måla og
vegvala som er skildra her vidare er det ikkje sagt noko om i høyringsutkastet. Handlingsdelen vert
som regel utforma som eit eige dokument, og knytt tett til eller som ein del av økonomiplanen.
Dette er føremålstenleg då dette dokumentet skal rullerast kvart år.
Korleis ein tenkjer å ta samfunnsdelen vidare bør skildrast i samfunnsdelen. Handlingsdelen skal
vise kommunen sine prioriteringar, og kva kommunen skal arbeide med framover. Føringane frå
samfunnsdelen må difor vere tydelege og lett overførbare til arbeidet med handlingsdelen. Vegvala
i kapittel 6 er det næraste planen kjem å skildre konkrete oppgåver ein må gjere for å nå visjonen,
hovudmåla og delmåla som er sett. Vi vil oppmode kommunen til å gå gjennom vegvala i kapittel 6
og sjå om det er mogleg å i større grad formulere konkrete arbeidsmåtar eller tiltak.
Arealstrategi
Vi tykkjer det er positivt at planutkastet inneheld overordna arealstrategi. Det er i samsvar med
Nasjonale forventingar til regional og kommunal planlegging. Arealstrategien er skildrande og delt
opp i ulike tema aktuelle for arbeidet med ein arealdel. Det er eit godt steg på vegen til å gjere
samfunnsdelen og prosessen rundt den relevant for vidare arbeid med arealdel. No veit vi at
kommunen lenge har jobba med arealdelen, og at tema og struktur i stor grad er fastsett for ein del
år framover. Likevel meiner vi at det er viktig å ha arealstrategi med i samfunnsdelen.
Arealstrategien kan også nyttast til å gjere endå meir konkrete val på kvar ein ønskjer utvikling i
kommunen. For å få til god og samordna areal- og transportplanlegging kunne det vore ein fordel å
konkret seie noko om kvar i kommunen ein ønskjer å prioritere ulik arealbruk. Då vil samfunnsdelen vere med å setje ei retning som på kvar ein vil prioritere tilrettelegging for investeringar i
kommunal infrastruktur. Arealstrategien kan og brukast til å seie noko konkret om korleis ein vil
nytte arealbruk som verkemiddel for klimatilpassing og reduksjon av utslepp av klimagassar.
Kapittel 6. Samfunnsmål - slik vil vi ha det.
Kapittelet er på mange måtar oppsummeringa av planen der visjon, overordna mål og gjennomgåande omsyn skal gå saman i konkrete delmål og vegval. Vi meiner at planen delvis har lukkast
med det. Det er ei utfordring i arbeidet med samfunnsdelen å bestemme seg for kor konkret ein
skal vere. Planen skal ikkje skildre og prioritere alle konkrete tiltak som skal prioriterast, det vert ei
oppgåve for arbeidet med handlingsdel og økonomiplan.
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Folkehelse
Folkehelse er sett som eit gjennomgåande omsyn i kapittel 4, og er kopla til mål og vegval i kvart
av underkapitla i kapittel 6. Mange av vegvala som er skildra vil også vere positive i høve
folkehelse. Folkehelse er eit av dei overordna tema, og som må ha sin plass i all kommunal
verksemd. Det kan vere ein fordel for planen om folkehelse fekk si eiga skildring i eit underkapittel,
der utviklingstrendar og folkehelseundersøkingar vert skildra, og slik set måla og vegvala i kapittel
6. i ein større samanheng. Det vil også kunne gjere det lettare å sjå litt nøyare på vegvala og om
dei kan konkretiserast noko.
Klima og miljø
Klima, miljø og berekraft er gjennomgåande nemnt i planen, gjennom koplinga til berekraftsmåla til
FN og Grøne val i kapittel 4. Grøne val er også kopla til hovudmål, delmål og vegval i kapittel 6.
Men det er i liten grad sagt noko om korleis kommunen skal sikre dette gjennom konkret
forvaltning. Vi saknar i arealstrategien korleis kommunen vil leggje til rette for klimatilpassing og
reduksjon i klimautslepp.
I kapittel 3 vert berekraftig utvikling som føresetnad skildra. Likevel tykkjer vi dei konkrete
utfordringane for Bremanger kommune er lite konkret skildra. Vi saknar fokus på korleis
kommunen vil setje retning for arbeidet med klimatilpassing, reduksjon av utslepp, inkludert også
ei dreiing mot ein meir grøn økonomi. Det inkluderer også det å gjere eksisterande næringar meir
miljøvennlege og redusere sine utslepp av klimagassar.
Klimagassutsleppa til kommunen er på 258 110 tonn CO2-ekvivalentar. Utsleppa gjekk ned med
13 % frå 2018 til 2019. Utsleppa er klart størst innan industri, olje og gass, men også utsleppa frå
sjøfart er store. Kommunen har kanskje få verkemiddel i høve dei store utsleppskjeldene, men i
samfunnsdelen kan ein seie noko om korleis ein ønskjer å bidra, gjennom å setje ei retning på
kommunal miljøpolitikk. Slik vi forstår det tenkjer kommunen å lage eigen klimaplan. Samfunnsdelen kan godt nyttast til å setje ei retning på dette arbeidet. I nokre sektorar har kommunen større
moglegheit for å gjere ein skilnad for å få ned utslepp enn andre, og korleis ein meiner det er mest
føremålstenleg å fram for Bremanger bør skildrast. Det er kanskje innan industri, jordbruk,
vegtrafikk, avfall og avløp kommunen kan påverke mest.
Det går fram av planen at arealdelen skal ivareta viktige naturområde som blir nytta til rekreasjon.
Men mykje av areala i kommunen er verken særleg nytta til rekreasjon eller er freda etter
naturmangfaldlova. Mykje er det vi kan kalle for «kvardagsnatur» og vanleg førekomande. Desse
areala vert forvalta gjennom plan- og bygningsloven, og kommunale planar og enkeltvedtak. I den
forvaltninga er arealrekneskap viktig. Samfunnsdelen kan med fordel seie noko om
arealrekneskap, altså at det skal vere eit prinsipp at ein har oversikt over behov for og etterspørsel
etter ein viss type arealbruk, før ein legg til rette for det gjennom plan eller andre typar vedtak.
Akvakultur
Kommunen har valt å prioritere fire hovudtema i kommuneplanarbeidet, mellom anna
Arbeid /Næringsliv. Kommunen har mange gode delmål og vegval for å nå måla innanfor dette
temaet, men vi merkar vi oss at akvakultur eller havbruk ikkje er direkte nemnd. Havbruksnæringa
bidrar til kommuneøkonomien, og burde vore diskutert innan temaet.
Under arealstrategien for havbruk og fiskeri (side 21) vert det sagt at «Viktige gytefelt og område
for kystfiske skal ivaretakast og vektleggast i arealdelen. For nye område for akvakultur og større
utvidingar av eksisterande anlegg skal det stillast krav om detaljregulering». Her vil vi kommentere
at det i rundskriv «H/6/18 om lover og retningslinjer for planlegging og ressursutnytting i kystnære
sjøområder» ikkje er spesielt anbefalt å lage reguleringsplanar for akvakulturanlegg.
Vi vil difor anbefale kommunen å omformulere denne delen av arealstrategien, til dømes ved å
byte ut «skal» med «kan».
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Samferdsel
Det er positivt at kommunen ynskjer å satsa på sentrumsutvikling og sentrumsnær bustadutvikling.
Samstundes ynskjer kommunen å opne opp for noko spreidd busetnad, i tillegg til at ein ynskjer å
opne opp for moglegheita til å søkje bruksendring frå fritidsbustad til bustad. I samband med dette
må kommunen greie ut problemstillingane knytt til trafikktryggleik, manglande tilbod for mjuke
trafikantar, trygg skuleveg og moglegheitene for å kunne nytte kollektivtransport. Me vil oppmode
om at kommunen legg til rette for bustader o.l. langs eksisterande vegar og nyttar seg av
eksisterande avkøyrsler frå fylkesveg, slik at ein ikkje legg opp til mange nye tilkomstpunkt.
Kollektiv
Vi oppmodar kommunen om å legge til rette for bustadbygging og arbeidsverksemder langs
eksisterande vegsystem og kollektivaksar av omsyn til ein mest mogleg rasjonell trafikkavvikling.
Satsing på arealutvikling tilknytt eksisterande kollektivtilbod, butikk, skule og andre viktige
målpunkt bør gjenspeglast i arealstrategiane. Det er ressurskrevjande å etablere trygge og
effektive løysingar for mjuke trafikantar når busettingsmønsteret er spreidd framfor ein meir fortetta
struktur. Spreidd busetting aukar og behovet for skoleskyss, og kan gjere kommunale tenester og
beredskap meir krevjande å organisere.
Vi vil rå til å legge særskilt vekt på trygge skolevegar i samfunnsdelen. Samstundes vil
tilrettelegging for møteplassar og kortast mogleg avstand til ulike tenester og aktivitetar bidra til
meir levande og trivselsfremjande sentrumsområde. Vi registrerer at kommunen ønsker fortetting
og skal ha eit hovudfokus på å utvikle Svelgen og dei andre tettstadene i kommunen mellom anna
ved å etablere bilfrie areal og uformelle møteplassar. Slik tilrettelegging vil vere ein viktig del av
arbeidet med å gjere Bremanger til ein endå meir attraktiv stad å bu og kan bidra positivt til
folketalsutviklinga.
Kultur, idrett og inkludering
Inkludering og integrering
Del innvandrar i kommunen er 14,3%, og mange av dei er arbeidsinnvandrar. 68,9 % av
innvandrarane var i arbeid i 2019, mot 64,2 % av innbyggjarane elles, jf. IMDI sitt faktaark om
kommunen. Innvandringa kjem frå alle delar av verda, der Polen og Nederland er største
opphavsland. Delen innbyggarar med høgare utdanning er større i innvandrarbefolkninga enn
innbyggjarane elles, med høvesvis 39 % og 22,4 % Det er viktig at også desse gruppene er
involvert i medverknads-prosessar.
Kulturarv
Her vil vi særleg peike på gjenbruk og istandsetting av kulturminne og kulturmiljø som er
samfunnsnyttig både av omsyn til klima, ressursbruk og økonomi. Tiltak i samband med dette
kan vere ein del av ein klimaplan. Å finne god balanse mellom vern og utvikling er ei
av desse utfordringane. Kulturminne er ressursar for å byggje samfunnet. Her har kommunen ei
viktig oppgåve med å ta vare på kulturarven som ressurs for kunnskap, oppleving, bruk og
gjenbruk (sirkulær økonomi).
Kommune har ein kulturminneplan som skisserer fleire mål og strategiar for forvaltinga av
kommunen sine kulturminne. Det er viktig at samfunnsdelen tek opp desse knytt til kulturminne,
kulturmiljø og landskap. Den rike kulturarven i kommunen må forvaltast på ein berekraftig og
framtidsretta måte. Mål og strategiar knytt til kulturarv kan også koplast til andre sektorar som til
dømes reiseliv, folkehelse og oppvekst.
Idrett og friluftsliv
Fylkeskommunen oppmodar kommunen å inkludere «plan for friluftslivets ferdselsårer» i
kommunalt planarbeid. Friluftslivets ferdselsårer er et nytt nasjonalt prosjekt (2019-2023) initiert av
Klima- og miljødepartementet, leia av Miljødirektoratet. Ein eigen vegleiar for arbeidet finst på
Miljødirektoratet sine nettsider.
Kommunen sin kulturplanlegging
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Kommunen har ein gjeldande strategiplan for kulturfeltet frå 2010. Samtidig ser vi at kultur er ein
stor del av kommuneplanen sin samfunnsdel. Kulturliv, idrett, kulturarv, mangfald og friluftsliv er
rike kjelder til innhald i kvardagsliv og identitet i lokalsamfunna. Dei er viktige ressursar for å bygge
kommunen si framtid. Desse er òg kjelde til næring og utvikling lokalt og regionalt og er helsefremjande faktorar, då dei er viktige for alle generasjonar si sjølvforståing, trivsel og verksemd.
Medverknad
Det er positivt at kommunen i kapittel 6.3. Hovudmål – fritid og kultur viser at ein vil legge til rette for
aktivitetar for alle innan kultur, idrett og friluftsliv og stimulere det frivillige organisasjonslivet som
arena for trivsel, engasjement, læring og livskvalitet. Kommunen skal også bidra til at kulturarven
vert ivareteke.
Det er også positivt at ein i overordna samfunnsmål vil at kommunen er eit framtidsretta samfunn
som tek vare på naturgjevne fortrinn, kulturell identitet og som har levande lokalmiljø. Kommunen
har høg bustads-, arbeids- og besøksattraktivitet og er i vekst. Der ein i delmål og vegval tek det
breie kultur, idrett og kulturminneperspektivet med seg.
Økonomi: Saka har ingen verknader for fylkeskommunal økonomi.
Klima: Samfunnsdelen til kommuneplanen har ingen direkte verknader på målet om å redusere
utsleppa av klimagassar i Vestland. Men, planen er med på å setje føringar for det vidare
planarbeidet i kommunen, inkludert handlingsdel med økonomiplan, og kan på det viset vere med
å påverke i kva grad kommunen vil verte i stand til å bidra til å nå klimamålet.
Folkehelse: Samfunnsdelen til kommuneplanen er med på å sjå dei ulike verksemdsområda til
kommunen i samanheng, og medverke til at det vert lettare å jobbe tverrsektorielt med folkehelse
og inkludering.
Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 (Regional planstrategi): Planutkastet er tufta på FN sine
berekraftsmål, men tek ikkje utgangspunkt i Utviklingsplan for Vestland, og det vert påpeikt i vår
uttale. Men, planutkastet tek opp og diskuterer eit breitt utval av ulike samfunnsoppgåver, og er eit
grunnlag for kommunen til å utvikle gode tenester og eit framtidsretta Vestland.
KONKLUSJON
Kommunen har lagt fram eit plandokument som er kortfatta og oversiktleg. Det er lett å få innblikk i
korleis kommunen tenkjer, og kva de ønskjer med arbeidet. Vi har i vår uttale innspel til mellom
anna koplinga mot samfunnsdel og arealdel, folkehelse, akvakultur, samferdsle, kollektiv og kultur,
idrett og inkludering.
Vi vil oppmode kommunen til å legge Utviklingsplan for Vestland til grunn i det vidare planarbeidet,
slik at kommunale og fylkeskommunale mål og strategiar i størst mogleg grad går i same retning.
Fylkeskommunen ønskjer å støtte kommunen i arbeidet med å få til ein heilskapleg samfunnsdel
som ser på tvers av ulike interesser. Samfunnsdelen skal òg vere eit godt strategisk
«arbeidsreiskap» som gir gode føringar til vidare arbeid med handlingsdel, og eventuell rullering av
arealdelen.

95

Organisasjon og økonomi
Saksframlegg
Saksnr:
2020/54631-8
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Saksgang
Utval

Utv.saksnr.

Møtedato

Fylkesutvalet

73/21

20.04.2021

Eigarstyring Bybanen AS - forslag om å redusere frå sju til seks aksjonærvalde
styremedlemer
Forslag til vedtak
1. Vestland fylkeskommune støttar å redusere talet aksjonærvalde styremedlemer i Bybanen AS
frå sju til seks, i samband med at styret skal få ein ny medlem valt av og blant dei tilsette.
2. Vestland fylkeskommune støttar at vedtektene vert endra slik at det framgår kven som peikar ut
dei ulike styremedlemene.
3. Vestland fylkeskommune sin eigarrepresentant røystar for desse endringane dersom dei vert
føreslegne på selskapet si generalforsamling 29.04.21.

Samandrag
Dagleg leiar i Bybanen AS har informert fylkeskommunen om at dei tilsette i selskapet ønskjer å
velje ein tilsetterepresentant, med vara, til styret. Dette har dei tilsette rett til å gjere, jf. aksjelova §
6-4. Med ein tilsettevald styremedlem vert talet styremedlemer auka frå sju til åtte.
Ut frå at selskapet ikkje nødvendigvis har behov for fleire styremedlemer, kjem styret i selskapet
truleg til å føreslå ein reduksjon i aksjonærvalde styremedlemer frå sju til seks. Styret kjem truleg
også til å føreslå at generalforsamlinga endrar og presiserer vedtektene, slik at det framgår kven
som peikar ut dei ulike styremedlemene.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen
fylkesdirektør

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
Styret i Bybanen AS skal ifølgje vedtektene § 7 veljast slik:
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« Selskapets styre skal ha 7 medlemmer. Valgperioden settes slik at henholdsvis 4 og 3
styremedlemmer står på valg i ordinær generalforsamling annet hvert år. Etter
generalforsamlingens ønske kan det velges inntil 2 varamedlemmer. Valgperioden er 1 år.
Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder blant valgte styremedlemmer. Valgperioden
er 1 år.»
Styret i Bybanen AS er i dag samansett slik:
Styresamansetning

Styremedlemer:
Linn Cecilie Moholt (leiar)
Astrid Sørensen (nestleiar)
Akhtar Chaudhry (VLFK)
Silja Ekeland Bjørkly (VLFK)
Jørund Vandvik
Øystein Skaar
Emil Eike

Varamedlemer:
Christian Haugen (VLFK)
Rasmus Laupsa Rasmussen
(VLFK)

Dagleg leiar har informert Vestland fylkeskommune om at dei tilsette ønskjer å velje ein
tilsetterepresentant, med vara, til styret. Dette har dei tilsette rett til å gjere, jf. aksjelova § 6-4. Dei
tilsette skal etter planen velje sin styremedlem 10.04.21.
Med ein tilsettevald styremedlem vert talet styremedlemer auka frå sju til åtte. Ut frå at selskapet
ikkje nødvendigvis har behov for fleire styremedlemer, skal styret den 08.04.21 ta stilling om det
skal gjennomførast ein reduksjon i aksjonærvalde styremedlemer frå sju til seks. Reduksjonen er
isåfall tenkt gjennomført ved at generalforsamlinga i år berre vel to styremedlemer, og ikkje tre.
Av dei sju noverande styremedlemene er to utpeika av fylkestinget (Chaudhry og Bjørkly). Ingen
av desse er på val i år. Dei fem andre er utpeika direkte av valkomiteen. Dette gjeld m.a. dei tre
styremedlemene som er på val i år:
Jørund Vandvik
Øystein Skaar
Emil Eike
Styret skal 08.04.21 også handsame eit forslag frå dagleg leiar om å endre vedtektene § 7, slik at
det framgår kven som peikar ut dei ulike styremedlemene. Forslaget ser i hovudtrekk slik ut:




To styremedlemer med varamedlemer vert nominert av fylkeskommunen.
Fire styremedlemer vert nominert av valkomiteen utan innstilling frå fylkeskommunen.
Éin styremedlem vert vald av og blant dei tilsette.

Vedtakskompetanse
Fylkesutvalet tek avgjerd i alle andre saker der avgjerdsmynde ikkje ligg til anna organ, og der
saka ikkje er av prinsipiell betydning for fylkeskommunen si verksemd, jf. reglement for
fylkesutvalet punkt 2.1.7.
Vurderingar og verknader
Styret i Bybanen AS skulle etter planen ta stilling til ovannemnde i styremøte 25.03.21, men dette
møtet vart utsett til 08.04.21. For at fylkeskommunen skal rekke å handsame spørsmålet politisk
før den planlagde generalforsamlinga i selskapet den 29.04.21, legg fylkesrådmannen saka fram
med atterhald om at dei endringane fylkeskommunen er førespegla av dagleg leiar, vert tilrådde av
styret i det nemnde styremøtet.
På grunn av tidsaspektet har fylkesrådmannen heller ikkje hatt høve til å legge saka fram for
hovudutvalet for samferdsel og mobilitet for innstilling derifrå.
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Fylkesrådmannen tilrår at fylkesutvalet støttar at talet på aksjonærvalde styremedlemer vert
redusert frå sju til seks. Ut frå selskapet sin storleik og verksemd verkar det ikkje nødvendig å auke
det samla talet på styremedlemer frå sju til åtte.
Vidare tilrår fylkesrådmannen at fylkesutvalet støttar den førespegla endringa i vedtektene § 7.
Forslaget frå dagleg leiar inneber m.a. å skriftleggjere det som til no har vore praksis, nemleg at
fylkestinget peikar ut to styremedlemer. Realitetsendringa i framlegget er at éin styremedlem
heretter skal veljast av og blant dei tilsette og at valkomitéen heretter berre skal peike ut fire, og
ikkje fem, styremedlemer.
Økonomi: Ikkje relevant
Klima: Ikkje relevant
Folkehelse: Ikkje relevant
Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 (Regional planstrategi): Ikkje relevant
Konklusjon
Med atterhald om at styret i selskapet følgjer tilrådinga frå dagleg leiar i styremøtet 08.04, er
fylkesrådmannen si tilråding at fylkeskommunen støttar dei aktuelle endringane.
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Saksbehandlar: Ingeborg Strandberg

Saksgang
Utval

Utv.saksnr.

Møtedato

Fylkesutvalet

74/21

20.04.2021

Stortingsvalet 2021 - røystesetlar til listestillarane
Forslag til vedtak
Saka vert lagt fram utan tilråding.
Samandrag
Fylkesvalstyret skal syte for å trykkja røystesetlar til bruk for valstyra ved stortingsvalet, både til
førehandsrøystinga og til valtinget. Dei som stiller lister kan krevja å få trykt det tal røystesetlar til
eige bruk som dei ønskjer. Dette er fastsett i valforskrifta.
I denne saka vert fylkesutvalet bedt om å ta stilling til om listestillarane skal bestille røystesetlar for
eigen rekning, eller om fylkeskommunen skal stå for kostnadane ved trykking og levering. Eit
vedtak bør presisere eventuelt tal per listestillar for kvart valdistrikt.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen
fylkesdirektør

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift
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Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
Det er kome inn 40 listeforslag til stortingsvalet 2021 fordelt på dei to valdistrikta når fristen gjekk
ut 31. mars 2021.


Valdistriktet Sogn og Fjordane: 18 listeforslag
o Høgre
o Kristeleg Folkeparti
o Senterpartiet
o Sosialistisk Venstreparti
o Venstre
o Miljøpartiet Dei Grøne
o Alliansen - Alternativ for Norge
o Industri- og Næringspartiet (INP)
o Pensjonistpartiet
o Liberalistene
o Fremskrittspartiet
o Partiet Sentrum
o Arbeidarpartiet
o Demokratene
o Helsepartiet
o Raudt
o Partiet De Kristne
o Kystpartiet



Valdistriktet Hordaland: 22 listeforslag
o Senterpartiet
o Sosialistisk Venstreparti
o Høgre
o Kristeleg Folkeparti
o Alliansen - Alternativ for Norge
o Piratpartiet
o Raudt
o Partiet Sentrum
o Venstre
o Miljøpartiet De Grønne
o Arbeidarpartiet
o Industri- og Næringspartiet (INP)
o Pensjonistpartiet
o Fremskrittspartiet
o Liberalistene
o Partiet De Kristne
o Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Vestland
o Demokratene
o Helsepartiet
o Norges Kommunistiske Parti
o Kystpartiet
o Generasjonspartiet

Etter vallova § 7-1 nr. 1 skal fylkesvalstyret syta for å trykkja røystesetlar til fylkestingsvalet.
Dette er røystesetlar til bruk for valstyra ved førehandsrøystinga og røystinga på valtinget.
Etter valforskrifta § 21 kan den tillitsvalde for den enkelte vallista for eiga rekning krevja å få det tal
røystesetlar som vedkomande ønskjer. Krav om dette må setjast fram innan den fristen som
valstyresmaktene set. Leiar for fylkesvalstyret har fått delegert mynde til å fastsette denne fristen.
Frist for listeforslagsstillar til å bestille røystesetlar til eige bruk er sett til 9. mai.
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet har inngått rammeavtale med trykkeriet Andvord AS
for trykking og distribusjon av røystesetlar for valet 2021. Vestland fylkeskommune har følgt
tilrådinga og gjort avrop på rammeavtala til departementet.
Sogn og Fjordane
I Sogn og Fjordane fylkeskommune har partia bestilt trykking og levering av røystesetlar for eigen
rekning.
Tingingane frå listestillarane ved Stortingsvalet 2017 i Sogn og Fjordane:
Demokratene i Norge

0

De Kristne

0

Arbeiderpartiet

0

Framstegspartiet

0

Høgre

0

Kristeleg Folkeparti

0

Kystpartiet

0

Miljøpartiet dei Grøne

2.000

Piratpartiet

0

Sosialistisk Venstreparti

0

Senterpartiet

0

Venstre
Sum bestilling

0
2.000

Hordaland
Frå og med stortingsvalet i 2005 har fylkesutvalet i Hordaland fatta vedtak om kor mange
røystesetlar fylkeskommunen dekker for partia.
Fylkesutvalet sine vedtak om kostnadsfrie røystesetlar/lister til partia er slik:
Stortingsvalet 2013
75.000 lister pr. parti
Stortingsvalet 2017
75.000 lister pr. parti,
Listestillarane hadde høve til å tinga kor mykje ein ønskja, men måtte betale for det som var over
talet som fylkeskommunen hadde fastsett.
Tingingane frå listestillarane ved Stortingsvalet 2017 i Hordaland:
Alliansen

25.000
-

Byluftlisten
Demokratene

50.000

De Kristne

75.000

Det norske Arbeiderparti

75.000
-

Folkemakten
Fremskrittspartiet

75.000

Helsepartiet

10.000

Høyre

75.000

Kristeleg Folkeparti

20.000
-

Kristent Samlingsparti
Kystpartiet

20.000

Liberalistene

75.000

Miljøpartiet dei Grøne

75.000

Noregs Kommunistiske Parti

-

Pensjonistpartiet

-
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Piratpartiet

10.000

Raudt

30.000
-

Sentrumsalliansen
Sosialistisk Venstreparti
Senterpartiet
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30.000
5.000
15.000

Venstre
Sum bestilling

615.000

Vestland
I forkant av fylkestingsvalet i Vestland fylkeskommune fatta fellesnemnda slikt vedtak i PS
25/2019:
«Modellen som Hordaland fylkeskommune har nytta vert lagt til grunn for fylkestingsvalet
2019. Tal på røystesetlar til partia vert sett til 75000.»
Tingingane frå listestillarane ved fylkestingsvalet 2019 i Vestland:
Framstegspartiet

75.000

Liberalistene

7.000

Demokratane

20.000

Venstre

5.000

Sosialistisk Venstreparti

30.000

KRF

50.000

FNB

75.000

Piratpartiet

10.000

Helsepartiet

5.000

NKP

7.500

Partiet De Kristne

75.000

Høgre

55.000

SP

75.000

A

50.000

Rødt

25.000

Miljøpartiet De Grønne

-

Pensjonistpartiet
Sum bestilling

564.500

Den totale mengda røystesetlar til fylkestingsvalet i 2019 var 5 078 100 røystesetlar til sum på
3 426 230 kr.. Dette er inkludert både første trykk og levering til alle kommunar og parti. Bestillinga
til partia er ca. 10% av denne mengda.
Erfaring seier at det vert tinga noko fleire røystesetlar til stortingsval enn til fylkestingsval.
Vedtakskompetanse
Fylkesutvalet har vedtakskompetanse i denne saka basert på punkt 2.1.7. «Andre oppgåver»,
reglementet for utvalet:
«Fylkesutvalet tek avgjerd i alle andre saker der avgjerdsmynde ikkje ligg til anna organ,
og der saka ikkje er av prinsipiell betydning for fylkeskommunen si verksemd.»
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Vurderingar og verknader
For at fylkesrådmannen skal kunne følgje opp eit vedtak i denne saka bør det kome tydeleg fram
kva ramar som skal gjelde per listestillar per valdistrikt.
Økonomi:
I fylkestingsvalet for 2019 tok Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommune kostnadane for
trykking og distribusjon av røystesetlar til partia. Om fylkesutvalet vedtek at partia skal få tinge utan
kostnad, i dei same ramane som i 2019, vert det ingen markant auke i kostnadar frå
fylkestingsvalet 2019. Om fylkesutvalet vedtek at partia må betale for trykking og distribusjon vert
kostnadane noko mindre for stortingsvalet 2021.
Konsekvensane av vedtaket til fylkesutvalet i denne saka vert synlege på budsjettpost for val.
Konklusjon
Fylkesrådmannen kjem ikkje med eit forslag til vedtak i denne saka. Den vert lagt fram for
fylkesutvalet for drøfting og eit ønskje om at fylkesutvalet gjer eit vedtak i saka. Eit vedtak bør seie
noko om kostnad for partia å tinge røystesetlar, og om dei skal få eit visst tal utan kostnadar. Eit
vedtak bør presisere kostnad per listestillar i kvart valdistrikt.
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Organisasjon og økonomi
Saksframlegg
Saksnr:
2019/11-70
Saksbehandlar: Signe Rauboti

Saksgang
Utval

Utv.saksnr.

Møtedato

Fylkesutvalet

75/21

20.04.2021

Utpeiking av kandidat til valkomiteen i THeigedom IKS (Trivselshagen IKS)
Forslag til vedtak
Vestland fylkeskommune peikar ut følgjande kandidat til vervet som medlem av valkomiteen i
THeigedom IKS:
Medlem:

Samandrag
Fylkesrådmannen legg her fram sak om utpeiking av kandidat til valkomiteen i TH Eigedom IKS
(tidlegare Trivselshagen IKS).

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen
fylkesdirektør

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift
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Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
Vestland fylkeskommune og Gloppen kommune vedtok i desember 2020 ein revidert
selskapsavtale for THeigedom IKS. Selskapet heitte tidlegare Trivselshagen IKS.
Det er fastsett i den reviderte selskapsavtalen at selskapet skal ha ein valkomité som består av to
medlemer. Komiteen vert vald for to år om gongen.
Fylkesutvalet må no peike ut éin kandidat til valkomiteen. Gloppen kommune peikar ut den andre
kandidaten.
Det formelle valet skjer i representantskapsmøtet 10. mai. Fylkeskommunen sine medlemer i
representantskapet er Jenny Følling og Noralv Distad.
Valkomiteen vil ha ansvar for å gje representantskapet ei skriftleg og grunngjeven innstilling til val
av styremedlemer. Valkomiteen skal normalt også munnleg gjere greie for si innstilling i møte i
representantskapet, der val av styremedlemmer skal skje.
Fylkesrådmannen har fått opplyst at styret i selskapet kjem til å førebu ei sak for møtet i
representantskapet 10. mai som gjeld instruks for arbeidet til valkomiteen.
Vedtakskompetanse
Fylkesutvalet har mynde til å nemne opp representantar til valnemnder i selskap, jf. reglement for
fylkesutvalet punkt 2.1.5. andre avsnitt.
Vurderingar og verknader
Økonomi: Ikkje relevant.
Klima: Ikkje relevant.
Folkehelse: Ikkje relevant.
Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 (Regional planstrategi): Ikkje relevant.
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MOK - Skyss
Saksframlegg
Saksnr:
2020/44795-2
Saksbehandlar: Kari Steinsland

Saksgang
Utval

Utv.saksnr.

Møtedato

Hovudutval for samferdsel og mobilitet

24/21

23.03.2021

Fylkesutvalet

76/21

20.04.2021

Pilot aldersvennleg transport i Bergen
Forslag til innstilling
Fylkesutvalet godkjenner gjennomføring av pilot for aldersvennleg transport i Bergen. Piloten vil tilby
tilrettelagt transport for ei målgruppe som har vanskar med å nytte det ordinære kollektivtilbodet.
Piloten skal samtidig teste ut eit transporttilbod i kombinasjon med ny teknologi. Eit viktig mål i
piloten blir å finna ut korleis denne teknologien best kan leggast til rette for eldre.
Saksprotokoll i hovudutval for samferdsel og mobilitet - 23.03.2021
Trude Brosvik (Krf) sette på vegner av Krf, A, Sp, MDG og SV fram slikt forslag:
«Nytt punkt:
Sidan piloten og skal legga til rette for andre grupper som har utfordringar med å komma
seg rundt i kvardagen, vil fylkesutvalet at det vert arbeidd med eit namn på tilbodet som
ikkje viser berre til ei aldersgruppe.»
Avrøysting
Innstillinga vart samrøystes vedteke.
Brosvik sitt forslag vart samrøystes vedteke.
Innstilling til fylkesutvalet
Fylkesutvalet godkjenner gjennomføring av pilot for aldersvennleg transport i Bergen. Piloten vil
tilby tilrettelagt transport for ei målgruppe som har vanskar med å nytte det ordinære
kollektivtilbodet. Piloten skal samtidig teste ut eit transporttilbod i kombinasjon med ny teknologi.
Eit viktig mål i piloten blir å finna ut korleis denne teknologien best kan leggast til rette for eldre.
Sidan piloten og skal legga til rette for andre grupper som har utfordringar med å komma seg rundt
i kvardagen, vil fylkesutvalet at det vert arbeidd med eit namn på tilbodet som ikkje viser berre til ei
aldersgruppe.

Samandrag
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Fylkesutvalet i sak PS 102/2020 bad om at det blei teke initiativ til eit samarbeidsprosjekt med
Bergen kommune, som har til formål å iverksette utprøving av eit fleksibelt kollektivtilbod for eldre i
tråd med tilrådingane i saka. Skyss har gjennom 2020 arbeida saman med Bergen kommune for å
få på plass ein pilot for aldersvennleg transport, etter modell frå blant anna Ruter. Piloten skal ha
som målsetting å auke kollektivtilgangen for eldre i eit bestemt område, og samtidig gi betre innsikt
i korleis ny teknologi for bestillingstransport og dynamisk transport kan nyttast for denne
aldersgruppa.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Håkon Rasmussen
fylkesdirektør

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift
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Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
I sak PS 102/2020 i fylkesutvalet presenterte Skyss rapporten «Aldersvennleg transport i Bergen».
Her kjem det fram at 70% av innbyggarane på 67 år og eldre i Tertnes-Salhus har dårleg
kollektivtilgang og låg gang-tilgjengelegheit. Rapporten viser òg at kombinasjonen av dårleg gangtilgjengelegheit, dårleg kollektivtilgang, befolkningstettleik, mengd og del eldre gjer at TertnesSalhus er eit egna område i Bergen for å teste konsept for aldersvennleg transport.
Målsetjinga med «Aldersvennleg transport» er å auka kollektivtilgangen for eldre ved å nytta seg
av ny teknologi, som gjer det mogleg å laga eit dynamisk bestillingstilbod. Skyss si erfaringa frå
«Hent meg» i Odda er at både tilrettelegging av tilbodet, og teknologien rundt dette, gav dei eldre
utfordringar. Tilbodet vart derfor justert ved årsskifte på bakgrunn av denne tilbakemeldinga.
Samtidig erfarer vi at Ruter får svært gode tilbakemeldingar frå dei eldre på sitt tilbod om
aldersvennleg transport. Piloten vil og kunne legga til rette for andre grupper som har utfordringar
med å komma seg rundt i kvardagen. Dette kan gi verdifull innsikt for moglege endringar i framtidig
tilrettelegging av transport for fleire grupper.
Piloten legg og til rette for at Bergen kommune kan greia ut eventuelle positive ringverknader som
kjem av å gi denne målgruppa auka tilgang til kollektivtilbod ved m.a. å måla endringar i tal
deltakarar i aktivitetstilbod, og samanlikne dette med andre bydelar som ikkje har eit tilsvarande
tilbod.
Konseptet baserer seg på ein dynamisk bestillingsbuss som køyrer på bestilling innanfor ei definert
sone, måndag til laurdag, mellom klokka 10:00 og 18:00. Bussen vil henta kundane heime og
køyra dei til der dei skal, innanfor sona. Pilot i Tertnes vil treffe om lag to tusen personar som er 67
år eller eldre, og kan gi dei ei moglegheit til enklare reiser innanfor sitt nærområde. Dette
inkluderer Åsane terminal som gir gode koplingar til kommunale tilbod i Åsane, og overgang til
resten av Bergen. Kundane vil enten kunna tinga bussen via ein applikasjon, eller ringa inn til
Skyss sitt kundesenter.
Målsetting med pilot
Bergen kommune har i sin plan «Et eldrevennlig Bergen – Seniorplan for Bergen kommune 20192024» etablert ei målsetting om at det skal være enkelt og trygt for alle å bevege seg rundt og
komme dit ein skal. Bergen skal være en by som prioriterer fotgjengarar, universell utforming og
aldersvennleg transport. Målsettingar om redusert personbiltransport og tilrettelegging av gåbyen,
skal ta omsyn til eldre og andre som kan ha vanskar med å røra seg til fots.
Kunnskap og kompetanse er avgjerande for verdiskapinga og konkurransekrafta til Vestlandet.
Rask teknologiutvikling gjer at det opnar seg nye utfordringar og moglegheiter i høgare tempo enn
før. Det er ikkje lenger nok å planlegge for dagens behov, vi må skaffe innsikt i kva endringar som
kjem og korleis desse kan nyttast til beste for brukarane. Aldersvenleg transport er ei teneste som
vil kunne bidra til å løyse sosiale utfordringar på nye måtar. Ny teknologi kan gi eit betre og meir
effektiv transporttilbod, men det kan samtidig gi utfordringar for brukarane. Desse utfordringane vil
det vera sentralt for prosjektet å utforska.
Ein pilot for aldersvennleg transport som har som mål å auke mobiliteten for eldre er i tråd med dei
mål som fylkeskommunen og Bergen kommune har sett.
Oppstart av pilot
Prosjektet jobbar for at pilot skal kunne starte hausten 2021. Oppstart av pilot vil likevel vere
avhengig av at interne ressursar for oppfølging av pilot er tilgjengeleg og at det er mogleg å skaffe
rett køyretøy for denne typen transport fram mot sommaren 2021.
Organisering av arbeidet
Prosjektet og piloten blir gjennomført i samarbeid med Bergen kommune og MUST. Bergen
kommune vil ta hovudansvar for dialog med brukarane og vil saman med mobilitetskompetanse frå
MUST, evaluera tilbodet. Ved at dette prosjektet òg nyttar MUST sitt nettverket får prosjektet
tilgang til mobilitetskompetanse og metodestøtte til pilotering og kunnskapsdeling.
Tidshorisont for pilot
Det vil ta tid å endra vanar og skaffa god kunnskap om korleis tilbodet og teknologien best blir lagd
til rette for brukargruppa. Det er derfor ynskjeleg at piloten går over to år.
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Kostnader og finansiering av pilot
Kostnader til drift av piloten vil utgjere om lag 3 MNOK. per år. Piloten blir gjennomført i tett
samarbeid med Bergen kommune, men blir finansiert gjennom Skyss si drift for 2021. Etter 2021
må finansiering av drifta vere del av budsjettet for det enkelte år.
Vedtakskompetanse
Fylkesutvalet tek avgjerd i alle andre saker der avgjerdsmynde ikkje ligg til anna organ, og der
saka ikkje er av prinsipiell betydning for fylkeskommunen si verksemd (2.1.7. Andre oppgåver).
Vurderingar og verknader
Økonomi: Pilot blir finansiert gjennom Skyss si drift, løyvingsområde buss.
Klima: Dynamisk transport/bestillingstransport vil stå i ro når kundar ikkje ber om transport. Dette
kan gi innsparingar i køyrde kilometer og dermed lågare utslepp enn om tilsvarande tilbod hadde
køyrd med faste ruter. For mange eldre er og personbil einaste alternativ. Dette tilbodet vil kunne
medføre redusert bruk av personbil.
Folkehelse: Tiltaket vil bidra til å redusera utanforskap og gi eldre og andre med utfordringar med
å komma seg rundt i kvardagen tilgang til eit kollektivtilbod.
Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 (Regional planstrategi): Tiltaket støttar opp under fleire mål i
utviklingsplanen der piloten gir innsikt i bruk av ny teknologi samtidig som den skal gi eit betre tilbod til
eldre.
Konklusjon
Fylkesrådmannen rår til at det vert gjennomført pilot for aldersvennleg transport i Bergen slik det
kjem fram i saka. Tiltaket kan bidra til eit funksjonelt og attraktivt kollektivtilbod som gjer det lett og
trygt for eldre å reise kollektiv. Tiltaket bidrar og til innovasjon og læring om ny teknologi.
Kostnader til gjennomføring av pilot vil bli dekka innanfor budsjettet til løyvingsområde for buss.
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Mobilitet og kollektivtransport
Saksframlegg
Saksnr:
2020/36722-18
Saksbehandlar: Tor Harald Rødseth

Saksgang
Utval

Utv.saksnr.

Møtedato

Hovudutval for samferdsel og mobilitet

23.03.2021

Fylkesutvalet

20.04.2021

Klage frå Hop On AS over fylkesutvalet sitt vedtak om avslag på søknad om
ruteløyve
Forslag til innstilling.
Klage av 27.11.20 frå Hop On AS, org.nr 923 364 242, representert av Advokatfirma Lønnum AS,
over einskildvedtak gjort av fylkesutvalet i møte 29.10.20 om avslag på søknad frå Hop On AS om
ruteløyve for Bergen sentrum, vert ikkje teke til følgje.
Saksprotokoll i hovudutval for samferdsel og mobilitet - 23.03.2021
Frank Willy Djuvik (Frp) sette fram slikt forslag:
«Alternativ:
Fylkesutvalet tek klagen frå Hop On AS til følgje, og er positive til å innvilge ruteløyve for
Bergen sentrum.»
Avrøysting
Djuvik sitt forslag fekk 5 røyster (Frp og H) og fall.
Innstillinga vart vedteke mot 5 røyster (Frp og H).
Innstilling til fylkesutvalet
Klage av 27.11.20 frå Hop On AS, org.nr 923 364 242, representert av Advokatfirma Lønnum AS,
over einskildvedtak gjort av fylkesutvalet i møte 29.10.20 om avslag på søknad frå Hop On AS om
ruteløyve for Bergen sentrum, vert ikkje teke til følgje.

Samandrag
Hop On AS, representert av Advokatfirma Lønnum AS, har klaga på einskildvedtak gjort av
fylkesutvalet i møte 29.10.20, om å avslå Hop On sin andre søknad om ruteløyve for bussrute i
Bergen sentrum. Klaga er grunngjeve med at fylkesutvalet sitt vedtak er lovstridig på tre konkrete
punkt. Fylkesrådmannen viser i denne saka at det ikkje er grunnlag for nokon av anførslene, og rår
difor til at klaga frå Hop On ikkje vert teke til følgje.
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Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Håkon Rasmussen
fylkesdirektør

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift
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Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
I brev av 27.11.20 har Hop On AS, representert av Advokatfirma Lønnum AS («klagar»), klaga på
einskildvedtak gjort av fylkesutvalet i møte 29.10.20, som har følgjande ordlyd:
«Søknad av 04.03.20 frå Hop On AS, org.nr 923 364 242, om ruteløyve for bussrute i
Bergen sentrum, vert ikkje imøtekomen.»
Samandraget av grunngjevinga for vedtaket - fylkesrådmannen sitt saksframlegg - lyder slik:
«Hop On har for andre gong i løpet av eit år søkt om ruteløyve for «sightseeingbussrute i
Bergen sentrum. [Den første søknaden var e]in søknad som fylkesutvalet avslo. Denne
søknaden er ei justering av den første, i form at ei traséendring. Etter fylkesrådmannen si
vurdering er denne ikkje av ein slik karakter at vedtaket i denne saka bør vere annleis enn
vedtaket i den første. Bergen kommune stør opp under denne konklusjonen i si fråsegn i
saka. Fylkesrådmannen rår difor til at også denne søknaden frå Hop On vert avslått.»
I klaga heiter det m.a følgjande (fylkesrådmannen sine understrekingar):
«Oppsummering
Fylkeskommunens vedtak er i strid med Yrkestransportloven [(«loy»)] § 6, fordi det ikke er
foretatt en behovsanalyse som grunnlag for vurderingen av søknaden fra Hop On.»
I klaga heiter det vidare m.a følgjande:
«Vedtaket er i det alt vesentlig [sic] fattet på bakgrunn av vurderingstemaer som ikke er
hjemlet i loven. Vedtaket er således også fattet i strid med fvl. § 17.»
I tillegg vert det i klaga gjort gjeldande følgjande:
«Fylkeskommunens vedtak er i strid med EØS-loven artikkel 31, fordi vedtaket i realiteten
er en etableringshindring som ikke er basert på objektive, åpne og ikke-diskriminerende
vilkår.»
Ein må etter dette ta stode til om det er grunnlag for dei tre understrekne anførslene.
Vedtakskompetanse
Det følgjer av forvaltningslova («fvl») §§ 28 andre ledd og 33 andre ledd, at klaga først skal
handsamast på ny av fylkesutvalet, og at fylkesutvalet kan oppheve eller gjere om det påklaga
vedtaket.
Av fvl § 33 fjerde ledd, jf fvl § 28 andre ledd og det fylkeskommunale delegasjonsreglementet,
følgjer det at vedtaket skal gjerast etter innstilling frå Hovudutval for samferdsel og mobilitet, og at
saka skal sendast vidare til den fylkeskommunale klagenemnda, med mindre fylkesutvalet
opphever eller gjer om på det påklaga vedtaket.
Vurderingar og verknader
Anførsla om at vedtaket er i strid med yrkestransportlova § 6
LOY § 6 (1) lyder slik:
«§ 6. Behovsprøvd løyve for persontransport med motorvogn i rute»
(1) Den som mot vederlag vil drive persontransport i rute med motorvogn må [...] ha
særskilt løyve for rutetransport [(«ruteløyve»)].»
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I Norsk Lovkommentar1 («KOM») note 14 til LOY § 6 heiter det følgjande:
«Rutetransport med motorvogn krever særskilt behovsprøvd ruteløyve for angitt strekning
eller område. [...] Behovsprøving innebærer at vedkommende løyvemyndighet [...] må
foreta en vurdering av antatte virkninger av et nytt rutetilbud i forhold til eksisterende
rutetilbud, herunder andre rutetilbud som ikke reguleres av yrkestransportloven (tog/fly).
Det må foretas en avveiing med sikte på å oppnå en samfunnsøkonomisk rasjonell
transport.
[...]»
I Store norske leksikon er ‘samfunnsøkonomi’ definert slik2:
«Grunnleggende sett har økonomi å gjøre med utnytting av knappe ressurser for å
tilfredsstillelse [sic] av mennerskers behov.
Samfunnsøkonomi handler om produksjon, fordeling og utnyttelse av varer og tjenester og
samfunnets organisering av disse i institusjoner som pengevesen, foretaksformer,
markeder og så videre.
[...]»
Same stad er «rasjonell» definert slik3:
«Rasjonell betyr fornuftsmessig og rasjonal. Det som er rasjonelt, preges av fornuft og
logikk. [...] Rasjonelle handlinger utføres etter fornuftsmessige, hensiktsmessige, praktiske
eller vitenskapelige metoder. [...]»
Det sentrale spørsmålet i denne delen av behovsprøvinga i saksframlegget kan etter dette
formulerast slik: Er det behov for den aktuelle ruta, og er det fornuftig, logisk og praktisk å la ei
eller fleire verksemder dekkje det eventuelle behovet?
Det dåverande fylkesutvalet i Hordaland gjorde i 2010 og 2013 slike behovsprøvingar for to ulike
verksemder, og kom til at det er behov for rutetransport i Bergen sentrum lik den som Hop On to
gonger har fått avslag på å drive. Begge selskapa fikk såleis løyve for «sightseeingbussrute» i
Bergen sentrum. Ein del av grunngjevinga for tildelinga av det andre ruteløyvet var at fylkesutvalet
fann det tenleg med konkurranse i marknaden.
Under dei same tilhøva som i sakene frå 2010 og 2013, ville prinsippet om likskap i forvaltinga
tilsagt at Hop On då skulle fått ruteløyve. Men tilhøva har endra seg sidan då: No er det slike ruter i
drift, og det er konkurranse. I tillegg har kapasiteten på vegnettet og haldeplassane i Bergen
sentrum blitt langt meir utnytta, for ikkje å seie «sprengd». Både Skyss og Bergen kommune har
difor vore meir og meir oppteken av å avgrense rutetransporten i Bergen sentrum. Skyss har, som
følgje av dette, sjølve endra trasé for ei rekkje av sine eigne linjer frå å gå gjennom sentrum til å gå
gjennom Nygårdstunnelen og Fløyfjellstunnelen.
Sentralt i fylkesutvalet si grunngjeving for å avslå klagar sin første søknad om liknande ruteløyve
var nettopp kapasiteten på vegnettet og på haldeplassane i Bergen sentrum.
Dersom Skyss hadde funne det fornuftig, logisk og praktisk å dekkje eit udekt behov for meir
rutetransport i Bergen sentrum, herunder «sightseeinbussruter», kunne Skyss ha gjort dette
allereie. Forannemnde viser klart at det er gjennomført ei behovsprøving, og at konklusjonen er at
det ikkje vil vere samfunnsøkonomisk rasjonelt å opne Bergen sentrum for meir persontransport
med buss.
Det er etter dette ikkje grunnlag for å gjere gjeldande at fylkesutvalet sitt vedtak var i strid med loy
§ 6.
Norsk Lovkommentar er eit kommentarverk til Norges lover, som inneheld relevante
rettsavgjersler, og som vert utgjeve på internettstaden www.rettsdata.no av Gyldendal Rettsdata.
Kommentarane, som er til dei einskilde føresegnene i Norges lover, vert rekna som heilt sentrale i
samband med tolking av lovtekstane.
2 snl.no/samfunnsøkonomi, vitja 22.02.21.
3 snl.no/rasjonell, vitja 22.02.21.
1
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Anførsla om at vedtaket er i strid med forvaltningslova § 17
Fvl § 17 har følgjande ordlyd:
«Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.»
[...]
I klaga vert det anført at saka ikkje er så godt opplyst som mogleg før vedtaket blei treft, men det er
likevel vist til ei rekkje omsyn som fylkesutvalet har lagt til grunn, m.a rutetrasé. Klagar meiner at
denne berre i liten grad er samanfallande med traseane til dei eksisterande rutene. I
utgongspunktet er dette ikkje relevant klagegrunn, då klagar meiner at det uansett er kapasitet til
tre parallelle aktørar ved sida av kvarandre og det eksisterande offentlege og kommersielle
rutetilbodet.
Når klagar likevel trekkjer i tvil fylkesutvalet si vurdering av at dei tre rutene har stor likskap i
traseen, er det framleis fylkesrådmannen si vurdering at både dei to rutene som vert drivne i dag,
og den klagar søkte om å drive trafikkerar dei gatene i Bergen sentrum som har størst
kapasitetsutfordringar. Den einaste sentrale skilnaden var, som nemnd i grunngjevinga for
avslaget, at klagar ikkje vil trafikkere sjølve Bryggen.
Klagar meiner og at ein burde lagt kvantitativ dokumentasjon til grunn for vedtaket. Det vert peika
på at fylkesutvalet ikkje har imøtegått dei kvantitative tala som klagar lå fram i søknaden.
Fylkesrådmannen kan ikkje sjå at det kan vere ei ulempe for klagar at fylkesutvalet har lagt klagar
sine eigne tal til grunn, snarare ein føremon for søkjar.
Klagar meiner vidare at fylkesutvalet burde ha lagt til grunn detaljerte trafikkdata.
Fylkeskommunen har ikkje praksis for å gjennomføre omfattande nytte-/kostnadsanalyser i denne
typen småskalasaker. Det er presedens for at denne delen av behovsprøvinga er ei kvalitativ
vurdering av det omfanget som saka tilseier, basert på innkomne fråsegner, situasjonskunnskap
og praksis. Som klagar sjølve peikar på, er det også i handsaminga av søknaden frå klagar gjort ei
slik kvalitativ vurdering.
Det er etter dette ikkje grunnlag for å gjere gjeldande at fylkesutvalet sitt vedtak var i strid med fvl §
17.
Anførsla om at vedtaket er i strid med EØS-loven artikkel 31
Denne artikkelen lyder slik (fylkesrådmannen si kursivering):
«I samsvar med bestemmelsene i denne avtale [(EØS-avtalen)] skal det ikke være noen
restriksjoner på etableringsadgangen for statsborgere fra en av EFs medlemsstater eller
en EFTA-stat på en annen av disse staters territorium [...].
Etableringsadgangen skal omfatte adgang til å starte og utøve selvstendig
næringsvirksomhet og lede foretak [...] på de vilkår som lovgivningen i etableringsstaten
fastsetter for egne borgere [...].»
Som vist er adgongen til m.a å utøve selvstendig næringsvirksomhet ikkje utan grensar – ein må
gjere det på de vilkår som lovgivningen i etableringsstaten fastsetter for egne borgere. I Norge er
det, som vist, eit vilkår for slik næringsverksemd at den er samfunnsøkonomisk rasjonell. Dette har
altså fylkesutvalet kome til at den omsøkte transporten ikkje ville vore.
Vestland fylkeskommune er i alle høve, som kjend, ikkje medlem av EØS. Praktisering av EØSlovverket i Norge finn stad ved at Stortinget implementerer det i Norges lover, og at m.a
forvaltningsorgana utfører sine oppgåver i samsvar med lovane. EØS-loven er såleis ikkje relevant
for saka.
Det er etter dette ikkje grunnlag for å gjere gjeldande at fylkesutvalet sitt vedtak var i strid med
EØS-loven artikkel 31.
Økonomi:
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Dersom forslaget til innstilling blir vedteke, har dette inga økonomiske verknader. Dersom klaga
blir teke til følgje kan det føre til marginale meirkostnader for Skyss, primært på driftssida.
Klima:
Dersom forslaget til innstilling vert vedteke, har dette inga verknader for klimaet. Dersom klaga blir
teke til følgje, kan det det føre til ei marginal auke av klimagassar dersom klagaren i såfall skulle
nytte fossilt drivstoff i drifta si.
Folkehelse:
Dersom forslaget til innstilling vert vedteke, har dette inga verknader for folkehelsa. Dersom klaga
blir teke til følgje, kan det vere negativt for folkehelsa i form av utslepp av svevestøv og støy.
Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 (Regional planstrategi):
Vedtaket i saka vil ha ubetydeleg verknad for Utviklingsplan for Vestland (RTP).
Konklusjon
Fylkesrådmannen har vist at det ikkje lengre er grunnlag for å gjere gjeldande at det påklaga
fylkesutvalsvedtaket er i strid med korkje yrkestransportlova § 6, forvaltningslova § 17 eller EØSloven artikkel 31. Fylkesrådmannen kan som følgje av dette ikkje rå til at den aktuelle klaga vert
teke til følgje.
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MOK - Skyss
Saksframlegg
Saksnr:
2021/2701-1
Saksbehandlar: Karl Inge Nygård

Saksgang
Utval

Utv.saksnr.

Møtedato

Hovudutval for samferdsel og mobilitet

21/21

23.03.2021

Fylkesutvalet

56/21

26.03.2021

Fylkesutvalet

78/21

20.04.2021

Nullutsleppspilot - Prosjektorganisering av Framtidas Hurtigbåt del II
Forslag til innstilling
1. Fylkesutvalet tek saka til etterretning og gir fylkesrådmannen mandat til å halde fram med
vidare samarbeid med dei andre fylkeskommunane knytt til «Fremtidens hurtigbåt del II».
2. Fylkesutvalet vedtek å signere samarbeidsavtala «Utviklingsløp for Fremtidens hurtigbåt
del II» med tilhøyrande vedlegg, og formaliserer med dette eit samarbeid som i
tilsagnsbrevet frå Klimasats også er sett som ein føresetnad for økonomisk støtte.
3. Fylkesutvalet ber fylkesrådmannen om å leggja fram ei orienteringssak om status i
prosjektet/konkurransegrunnlaget i juni.
4. Fylkesutvalet ber fylkesrådmannen førebu ei sak om mogleg felles eigarskap for
pilotmateriell og plan for og finansiering av bygg og pilotering av framtidas hurtigbåt innan
utgangen av 2021.

Saksprotokoll i hovudutval for samferdsel og mobilitet - 23.03.2021
Trude Brosvik (Krf) sette på vegner av Krf, A, Sp, MDG og SV fram slikt forslag:
«Nytt punkt:
Til punkt 6 i samarbeidsavtalen: Vestland fylke vil bygge ein nullutsleppspilot som etter
pilot-/demonstrasjonsperioden kan gå inn i permanent drift i sambandet Florø-Måløy-Selje
med lågast mogleg klimautslepp og kort reisetid. Ambisjonen er å få til ein pilot som vil
sette næringslivet og det offentlege i stand til framtidig omlegging til nullutslepp på alle
hurtigbåtar.»
Avrøysting
Innstillinga vart samrøystes vedteke.
Brosvik sitt forslag vart samrøystes vedteke.
Innstilling til fylkesutvalet
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5. Fylkesutvalet tek saka til etterretning og gir fylkesrådmannen mandat til å halde fram med
vidare samarbeid med dei andre fylkeskommunane knytt til «Fremtidens hurtigbåt del II».
6. Fylkesutvalet vedtek å signere samarbeidsavtala «Utviklingsløp for Fremtidens hurtigbåt del
II» med tilhøyrande vedlegg, og formaliserer med dette eit samarbeid som i tilsagnsbrevet frå
Klimasats også er sett som ein føresetnad for økonomisk støtte.
7. Fylkesutvalet ber fylkesrådmannen om å leggja fram ei orienteringssak om status i
prosjektet/konkurransegrunnlaget i juni.
8. Fylkesutvalet ber fylkesrådmannen førebu ei sak om mogleg felles eigarskap for pilotmateriell
og plan for og finansiering av bygg og pilotering av framtidas hurtigbåt innan utgangen av
2021.
9. Til punkt 6 i samarbeidsavtalen: Vestland fylke vil bygge ein nullutsleppspilot som etter pilot/demonstrasjonsperioden kan gå inn i permanent drift i sambandet Florø-Måløy-Selje med
lågast mogleg klimautslepp og kort reisetid. Ambisjonen er å få til ein pilot som vil sette
næringslivet og det offentlege i stand til framtidig omlegging til nullutslepp på alle hurtigbåtar.

Saksprotokoll i fylkesutvalet - 26.03.2021
Jon Askeland (SP) sette fram slikt forslag:
«Fylkeutvalet registrerer uro frå verftsnæringa, og ber fylkesrådmannen innrette
forespørselen slik at det blir god deltaking frå leverandørindustrien i prosessen vidare.»
Terje Søviknes (Frp) sette fram slikt forslag til utsetjing:
«Saken utsettes i påvente av et miniseminar med bransjen, ref. diskusjon i fylkesutvalget.»
Avrøysting til utsetjing:
Søviknes sitt forslag vart vedteke mot 2 røyster (SV, MDG).
Vedtak
Saka vert utsett i påvente av eit miniseminar med bransjen, ref. diskusjon i fylkesutvalet.

Samandrag
Samarbeidsprosjektet Fremtidens Hurtigbåt del II har som mål å lyse ut ein designkonkurranse i
august 2021, og målet er å vere klar til å byggje fartøy frå 2023.
Prosjektet er eit felles samarbeidsprosjekt mellom Nordland -, Troms og Finnmark -, Trøndelag og Vestland fylkeskommunar, og ein vil formalisere samarbeidet gjennom å signere
samarbeidsavtalen som skal vareta felles interesser, som gjev naudsynt mandat til å gjennomføre
kommande aktivitetar og som sikrar framdrift.

Vedtak og sakstekst er utarbeidd i samarbeid mellom fylkeskommunane og vert presentert med
tilnærma lik i ordlyd med det føremål å få eit felles forankra vedtak.
Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Håkon Rasmussen
direktør

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift
Vedlegg
1 Vedlegg 1 Prosjektgjennomføring (1)
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Vedlegg 2 økonomiplan (2)
Samarbeidsavtale Fremtidens Hurtigbåt
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Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
Fylkeskommunane Vestland, Nordland, Troms og Finnmark og Trøndelag inngår i eit samarbeid
om å utvikle hurtigbåtar for framtida. Dette utviklingsløpet er delt i 5 fasar frå konseptutvikling og
design til bygg, pilot og drift.
Hurtigbåten er viktig for mange. Den knyt øysamfunn saman med kvarandre og med fastlandet og
skaper grunnlag for ein balansert og samanhangande bu- og arbeidsmarknad. Det er forventa at
ein stor del av næringsutviklinga i framtida vil skje langs kysten av Noreg og den forventa
aktiviteten vil føre med seg eit auka mobilitetsbehov på sjø. Samstundes er hurtigbåten slik vi
kjenner den i dag den aller største kjelda til utslepp målt i utslepp per passasjerkilometer, og med
høgt drivstoffbruk er det ei kostbar form for transport. Hurtigbåttilbodet i framtida må vere reinare
og billegare enn i dag og må samstundes opplevast som minst like føreseieleg og trygt.
I jakta på framtidas utsleppsfrie hurtigbåt gjennomførte fylkeskommunane i samarbeid ei
utviklingskontrakt (Fremtidens hurtigbåt del I) med mål om å demonstrere at nullutslepp er
teknologisk og økonomisk mogleg for korte, mellomlange og lange samband. Utviklingskontrakten
vart ferdigstilt i september 2019 og resultata syner at utviklinga er komen langt, men at fleire
teknologiske, juridiske og økonomiske barrierar må overkomast før utsleppsfrie hurtigbåtar kan
realiserast innanfor ein akseptabel risiko og kostnad.
Prosjektet er no på veg inn i andre fase, der det skal jobbast med design av framtidas hurtigbåt.
Prosjektet har hovudfokus på to pilotløp, der det eine rettar seg mot bruk av nye energiberarar på
konvensjonelle skrog og det andre rettar seg mot energieffektivisering. I pilotløp 1 kan hydrogen
vere ein mogleg ny energiberar. Begge løpa inneheld store teknologiske og praktiske utfordringar
og vil, dersom dette lukkast, føre med seg store endringar for potensialet til hurtigbåten.
Alle fire fylkeskommunar har ambisjon om å byggje kvar sin pilotbåt, og fasen og samarbeidet som
ein no skal gjennomføre skal leggje grunnlaget for at det vert mogleg for fylkeskommunane å gjere
gode val i neste fase som er bygg av fartøy.
Faktiske føresetnader
Prosjektet «Fremtidens Hurtigbåt del II» skal lukkast på tre ulike område innan klima, næringsliv
og samferdsel. Samstundes skal prosjektet fungere som ei bru mellom dei deltakande
fylkeskommunane og sikre like rettar og eigarskap til framdrifta og resultata.
Prosjektet er eit nasjonalt prosjekt med internasjonale ambisjonar. Fokus på å styrke norsk
maritimt næringsliv er sentralt, og produkta må reflektere dette. I prosjektet skal næringslivet klare
å ta fram gode design og potensielt bygg som igjen løftar næringslivet vidare, og det skal danne
grunnlaget for framtidig utvikling innan maritim nullutsleppsteknologi.
Ved å utvikle framtidas utsleppsfrie hurtigbåt vil ein kunne redusere utsleppa frå ei av dei mest
forureinande og teknisk krevjande transportformene. Teknologien er overførbar til ei rekkje andre
transportformer som igjen kan føre med seg ytterlegare redusering av utslepp frå
transportsektoren.
Det er viktig at det som vert utvikla har relevans for samband i fylkeskommunane og at det er
tilstrekkeleg skreddarsaum for dei ulike pilotsambanda (for å lukkast med pilotane). Ved å lukkast
med prosjektet kan ein etablere ein attraktiv transport som bind saman kysten på ein rein og
kostnadseffektiv måte.
Juridisk er prosjektet organisert under Trøndelag fylkeskommune med finansiering frå Klimasats.
Hensikta med å inngå ei formell samarbeidsavtale mellom fylkeskommunane er å sikre like rettar
og forpliktingar til arbeidet og resultatet som følgjer av kontrakten.
Prosjektet har motteke støtte frå Klimasats, og i tilsagnsbrevet frå Miljødirektoratet var det ei klar
oppfordring til fylkeskommunane om å samarbeide om utviklingskontraktar som kjem alle til gode
framfor å konkurrere om støtte til dei ulike utviklingsprosjekta.
Prosjektet er sett i gong og andre fase er forventa avslutta i årsskiftet 2022/2023.

119

Saksnr: 2021/2701-1

Side 5 av 7

Vegen vidare
Gitt ein vellukka designfase og bygg av fartøy, vil utviklingskontrakta verte avslutta med ein
pilotfase. Pilotfasen har som følgje at det fyrst vert køyrt ein testperiode med fartøy utan
passasjerar (anslagsvis 4-8 månader). Forutsett at denne testperioden er vellukka, vil det dernest
vere høve til ein testperiode med passasjerar. Til sist tek den enkelte fylkeskommunen avgjerda
om eventuell permanent drift av nullutsleppshurtigbåten.
Modellen nedanfor viser dei ulike fasane og beslutningspunkta knytt til prosjektet «Fremtidens
hurtigbåt».

Pilotløp
Tidslinje

Designfase
2021

2022

Byggefase
2023

Pilot
2024

2025

2026

Diskusjon

Mandat
For at dette utviklingsprosjektet skal lukkast må arbeidet organiserast på ein formålstenleg måte.
Prosjektet er derfor foreslått organisert med eiga styringsgruppe som er samansett av dei
respektive fylkesdirektørane. Gruppa vil også vere prosjekteigar. Styringsgruppa må sikrast
tilstrekkeleg mandat til at framdrift og kontinuitet i prosjektet vert oppretthalde. Styringsgruppa er
administrativ med representantar frå direktørgruppene i den enkelte fylkeskommune.
Styringsgruppa forvaltar prosjektet på vegne av fylkestinga og skal rapportere i samanheng med
avslutting og oppstart av nye fasar i prosjektet.
Prosjektet organiserast som vist i modellen nedanfor:

For å lukkast vidare i eit samarbeid må det utarbeidast eit eige mandat for styringsgruppa.
Styringsgruppa meiner at dette vil gje dei beste resultata samla sett, og at ein på best mogleg
måte kan ivareta fylkeskommunane sine eigeninteresser gjennom eit tett og heilskapleg
samarbeid.
Overordna vert følgande mandat føreslått:

Styringsgruppen ivaretar på vegne av fylkestingene alle forhold knyttet til gjennomføringen av en
felles utviklingskontrakt med to designløp frem til og med bygg og pilotering. Styringsgruppen er
ansvarlig for å sikre ekstern finansiering for det enkelte pilotløp og gjennomføring av
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designkonkurranse og oppfølging. Styringsgruppen skal rapportere til fylkestingene ved overgang
til nye faser.
Organisering av vidare bygg og pilotfase vert avtala seinare.

Arbeidsprosess
Prosjektet er no i ein konkurranseførebuande fase der det er fokus på marknadsdialog og
utarbeiding av konkurransegrunnlag. Marknadsdialogen vert gjennomført i februar og mars 2021,
og konkurransegrunnlaget er planlagt ferdigstilt i løpet av juni med utlysing i august. Ein viktig del
av dialogen og konkurransen er å få klarlagt dimensjonering av pilotane, slik at det som vert
designa kan videreførast under bygging av fartøy og i pilotfasen. Prosjektet vil bruke
marknadsdialogen til å utarbeide eit forslag til fartøysdimensjonar og søkje å koble dette opp mot
aktuelle samband.

Eigarskap
Prosjektet er administrativt underlagt Trøndelag fylkeskommune som også mottek støtta frå
Klimasats. Støtta frå Klimasats er tildelt alle fylkeskommunane i fellesskap og byggjer på
grunnlaget om eit felles forankra prosjekt. Vedlagte samarbeidsavtale skal formalisere eit allereie
godt samarbeid og skal sikre felles forankring og eigarskap til resultata. Avtalen legg ingen føringar
utover at prosjektet skal gjennomførast som eit fellesskap.
I dei to første fasane av prosjektet Fremtidens hurtigbåt var det ikkje definert spesifikt eigarskap til
prosjektresultata. For fasane i dette prosjektet er det vurdert to ulike eigarformer som kan ivareta
samarbeidet mellom fylkeskommunane:
Anten at
1. Bygging av fartøy og pilot vert organisert under den enkelte fylkeskommune med eige
budsjett.
Eller at
2. Prosjektet vert organisert under ei felles organisasjonsform og midlar vert overført dit.
Val av eigarform heng tett saman med mandat og prosjektorganisasjonen si hensikt. På
noverande tidspunkt vert det vurdert som tilstrekkeleg og fordelaktig at prosjektet organiserast
under ein fylkeskommune og at ei samarbeidsavtale varetek tilhøva mellom fylkeskommunane.
Skulle situasjonen materialisere seg slik at fylkeskommunane ser ein meirverdi i å bygge fartøy i
fellesskap, kan dette føre til ei felles organisasjonsform. Fylkesrådmannen ynskjer å sjå nærare på
dette saman med prosjektorganisasjonen og vil kome attende til fylkesutvalet med ei sak som tek
føre seg dette.
Økonomi

Finansiering
Prosjektet har ei økonomisk ramme på 86 millionar kroner eks. mva. Av dette bidreg
Klimasats/Miljødirektoratet med 56 millionar kroner. Næringslivet er forventa å bidra med minimum
20 millionar kroner i form av kapital eller eigeninnsats.
Ein føresetnad knytt til tilskotet frå Klimasats er at fylkeskommunane stiller med 2,5 millioner
kroner eks. mva kvar i eigenfinansiering, totalt 10 millionar kroner eks. mva. I tillegg stiller
fylkeskommunane med eigeninnsats i form av timar knytt til prosjektdeltakarar. Dette vil utgjere
anslagsvis 0,5 millionar kroner pr. fylkeskommune, men dette er ikkje jamt fordelt og kan difor
variere.

Budsjett
Det er sett av 76 millionar kroner til prosjektkostnader (inkludert minimumsbidraget frå
næringslivet) og 10 millionar kroner til administrative kostnader. I tillegg bidreg fylkeskommunane
med eigeninnsats i form av administrative ressursar. Dette er berekna til ca. 2 millionar kroner.
Prosjektkostnadane går i hovudsak til kostnadane som næringslivet vil ha for å sikre måloppnåing.
Administrative kostnadar fordeler seg på innleige av prosjektleiar, risikoanalysar og bistand frå
ekspertpanel og juridisk kompetanse.
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Vedtakskompetanse
Fylkesutvalet har vedtaksmynde i saka.
Vurderingar og verknader
Økonomi:
Vedtaket føreset at Vestland fylkeskommune stiller med 2,5 MNOK som eigeninvestering som vert
dekt i budsjett 2021 over løyvingsområdet båt.
Klima:
Eit nasjonalt viktig prosjekt som gjennom teknologiutvikling som har mål å bidra til å redusere
klimagassutslepp både på regionalt og nasjonalt nivå.
Folkehelse:
Ikkje relevant.
Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 (Regional planstrategi):
Prosjektet støttar opp om FN sine berekraftsmål og utviklingsplan for Vestland
Konklusjon
Prosjektet Fremtidens hurtigbåt har no gått inn i andre fase og er i gong med
konkurranseførebuande aktivitetar. Målet er å lyse ut ein designkonkurranse i august 2021 med
ein ambisjon om å vere klar til å byggje fartøy frå 2023.
Prosjektet er eit felles samarbeidsprosjekt mellom Nordland -, Troms og Finnmark -, Trøndelag og Vestland fylkeskommunar. Det er utarbeida ei samarbeidsavtale som skal vareta felles
interesser i inneverande fase. For seinare bygg og pilotering vil det vere aktuelt å inngå eit tettare
samarbeid og mogleg felles eigarskap.
Prosjektet treng mandat til å gjennomføre marknadsdialog og for å førebu konkurransegrunnlag. I
tillegg ynskjer fylkesrådmannen å førebu fylkesutvalet på at fartøy og samband for piloten må
definerast i løpet av 2021 for å gi tilstrekkeleg føreseielegheit i konkurransen og for framtidige
bygg.
Fylkesutvalet vil orienterast om konkurransegrunnlaget når det ligg føre i juni 2021.
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VEDLEGG 1 TIL SAMARBEIDSAVTALE
PROSJEKTGJENNOMFØRINGSPLAN

1. Prosjektgjennomføringsplanen
Prosjektgjennomføringsplanen «Utviklingsløp for fremtidens hurtigbåt», viser hvordan prosjektet
skal jobbe for å nå prosjektets mål og gjennomføre prosjektets oppgaver.
Prosjektgjennomføringsplanen er et dynamisk dokument som kan endres og tilpasses prosjektets
behov.

2. Mandat
Det skal utarbeides et mandat for prosjektet. Mandatet skal avklare ansvar og arbeidsfordeling for
prosjektgruppen.
Mandatet skal avklare hvilken myndighet som skal ligge i felles prosjektledelse og hvilken myndighet
som skal ligge til den enkelte fylkeskommune. Valgt mandat settes inn i inneværende punkt.

3. Eierform
Det skal velges en eierform for prosjektet. Enten kan prosjektet organiseres under hver
enkeltfylkeskommunes egne budsjett, eller om prosjektet skal organiseres som et felles foretak og at
midlene overføres dit.
Valgt eierform settes inn i inneværende punkt.

4. Prosjektorganisering
Tegningen nedenfor viser planlagt prosjektorganisering.
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Prosjektledelsen består av et koordinatorteam og et prosjektsekretariat.

Styring

Styringsgruppe

Koordinatorteam

Prosjektansvarlig
Prosjektkoordinatorer FK

Prosjektleder

Prosjektsekretariat

Faglig bistand

Ekspertpanel

Juridisk ansvarlig

Assisterende PL

Teknisk ansvarlig

Prosjektkontroller

Kommunikasjonsansvarlig

Interessenter

Faggruppe JUAN

Faggruppe
Teknisk/operativt

5. Nærmere om de forskjellige rollene
Styringsgruppe:
Styringsgruppen er administrativ og består av en representant fra hver fylkeskommune.
Styringsgruppen er prosjekteier.
Koordinatorteam:
Øverste nivå i prosjektledelse, består av prosjektansvarlig fra Trøndelag fylkeskommune samt en
koordinatorrepresentant fra hver av de andre fylkeskommunene. Gruppen har ansvar for generell
koordinering og planlegging som politisk og administrativ oppfølging av prosjektet.
Prosjektledelse:
Består av to grupper. Prosjektleder (innleid), assisterende prosjektleder (Trøndelag fylkeskommune)
og prosjektkontroller (Trøndelag fylkeskommune) skal ivareta daglig operativ drift av prosjektet og
har ansvar for å følge opp kontraktspartnere og deres utvikling. Juridisk -(Trøndelag fylkeskommune)
og teknisk ansvarlig (TFFK?) har ansvaret for hver sin faggruppe og skal bistå prosjektleder og
prosjektansvarlig i prosjektoppfølging. Juridisk leder utforming av konkurransegrunnlag, mens
teknisk gir operativ bistand under kontrakten. Kommunikasjonsansvarlig (ikke besatt) er ansvarlig for
kommunikasjon med media, kommuner, brukere og andre interessenter.
Faglig bistand:
Prosjektleder støttes av et ekspertpanel som bistår ved milepæler for å vurdere fremdrift og videre
kvalifisering (siling av kontrakter). Interessentgruppen bistår med støtte og består av kontaktpunkter
i eksempelvis DSB, Sjøfartsdirektoratet, nettselskap etc. Faggruppene består av minimum en
representant fra hver fylkeskommune innen hhv. juridiske, innkjøpstekniske, maritime, tekniske og
operative fag.
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6. Gjennomføring av prosjektet
Gjennomføringsplanen endres og vedtas av styringsgruppen ved eventuelle tilpasninger etter
prosjektets behov. Gjennomføringsplanen skal skissere de beste løsningene og nødvendige
tidsfrister for at målet om utvikling av Fremtidens hurtigbåt oppnås.

7. Foreløpig tidsplan
Offisiell oppstart for prosjektet var den 25. november etter tilsagn fra støtte fra Miljødirektoratet.
Prosjektet har en tidsramme til ferdig gjennomført designfase. Dette er beregnet fullført i løpet av
2022. Deretter beveger prosjektet seg over i en byggefase.

Fremdriftsplan:
Bygg av pilot 1

Pilotløp 1

Tilbu
dspe
riode

Konkurranse
forberedelse

Pilot

Designfase

Bygg av pilot 2

Pilot

Pilot

Bygg av pilot 3

Pilotløp 2

Tilbu
dsper
iode

Konkurransef
orberedelser

Designfase

Bygg av pilot 4

Administrativt

Pilot

Risikoanalyse

Tidslinje

2021

2022

2023

Nærmere beskrivelse av fremdriftsplanen:
Prosjektgruppen har følgende milepælsplan for designfasen:
Q1 2021 (Prosjektoppstart)



Gjennomføre markedsdialog
Formalisere samarbeid og politisk forankring

Q2 2021



Utarbeide konkurransegrunnlag
Utlyse konkurranse

Q3 2021



Tildele kontrakt
Oppstart
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2024

2025

4
Q4 2021 – Q4 2022


Prosjektarbeid Designfase

Q4 2022 -Q2 2023 (Prosjektavslutning)


Avslutning designfase og overgang til byggefase

Nærmere om pilotløp 1 og pilotløp 2:
Prosjektet har fokus på to pilotløp
•
Pilotløp 1: et designløp (sikkert design) rettet mot lengre, mer energikrevende samband med
større fartøy. Fokus på sikkerhetsgodkjenning hydrogen. Trolig tradisjonell skrogdesign.
•
Pilotløp 2: et designløp (effektivt design), hvor energieffektivisering står i høysetet, og hvor
trolig batteri blir energikilde. Revolusjonerende skrogdesign (hydrofoil/luftpute).
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VEDLEGG 2 TIL SAMARBEIDSAVTALE
ØKONOMIPLAN
1. Om økonomiplan
Økonomiplanen for prosjektet viser hvilke midler prosjektet har til rådighet, hvilke midler prosjektet
kan få gjennom statlige finansieringsordninger, hvem som skal ha økonomisk ansvar for hva og
hvordan prosjektet planlegger bruk av tilgjengelige midler og avtalte ressurser.
Økonomiplanen utarbeides av prosjektledelsen og godkjennes av Styringsgruppen.
Økonomiplanen kan endres og justeres av styringsgruppen etter prosjektets behov.

2. Økonomiplan for prosjektet
[Her skal prosjektledelsen lage en plan for økonomien i tråd med det som står i punkt 1 og ellers etter
andre behov som det er praktisk å sette inn i en økonomiplan]
Revidert budsjett
Klimasats

Fylke

Næringsliv

Budsjett

Pilotløp 1

28 000 000

1 000 000

10 000 000

39 000 000

Pilotløp 2

28 000 000

1 000 000

10 000 000

39 000 000

Prosjektledelse

4 000 000

4 000 000

Risikoanalyse

2 000 000

2 000 000

Ekspertpanel

500 000

500 000

1 500 000

1 500 000

Frie midler
SUM

56 000 000

10 000 000
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20 000 000

86 000 000

UTVIKLINGSLØP FOR FREMTIDENS HURTIGBÅT DEL II
Samarbeidsavtale

1. Partene
Samarbeidsavtalen har følgende parter:
Trøndelag fylkeskommune (TRFK),
org.nr. 817 920 632,
Erling Skakkesgt. 14 / 7013 Trondheim
Vestland fylkeskommune (VLFK),
org.nr. 821 311 632,
Sandslihaugen 30 / 5254 Bergen
Troms og Finnmark fylkeskommune
org.nr. 922 420 866
Adr: Postboks 701 / 9815 Vadsø
Nordland fylkeskommune
org.nr 964982953
Adr: Postboks / 1485 Fylkeshuset / 8048 Bodø

2. Definisjoner
Partene
Prosjektet
Fremtidens hurtigbåt

Fylkeskommunene nevnt i punkt 1.
Utviklingsløp for fremtidens hurtigbåt del II, i
tråd med prosjektbeskrivelse i punkt 6.
Den nye typen hurtigbåt som er utviklet
gjennom prosjektets arbeid.

3. Kontraktens dokumenter
Samarbeidsavtalen
Vedlegg 1: Prosjektgjennomføringsplan
Vedlegg 2: Økonomiplan

Dette dokumentet med vedlegg.
Viser hvordan prosjektet arbeider for å nå
prosjektets mål.
Prosjektledelsen skal lage en økonomiplan som
settes inn her.
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4. Samarbeidsavtalens bakgrunn
På vegne av 11 fylkeskommuner gjennomførte Trøndelag fylkeskommune i september 2019 en
utviklingskontrakt for Fremtidens hurtigbåt1 med mål om å demonstrere at null-utslipp er mulig for
hurtigbåter med strenge krav til fart, kapasitet og rekkevidde.
Resultatene i utviklingskontrakten viser at utviklingen av utslippsfrie hurtigbåter har kommet langt,
men at flere teknologiske, økonomiske og juridiske barrierer må overkommes før hurtigbåter uten
utslipp kan realiseres til en akseptabel risiko og kostnad.
I Norge er det fylkeskommunene som har ansvaret for innkjøp og drift av alle hurtigbåtrutene langs
kysten. Utvikling og innfasing av utslippsfrie hurtigbåter vil derfor måtte realiseres i kraft av
fylkeskommunale innkjøpsprosesser.
Partene har vedtatt ambisjoner om utslippsfri drift i kommende anbudskontrakter og ønsker med
denne avtalen å etablere et samarbeid for å drive utviklingen av utslippsfrie hurtigbåter videre.

5. Samarbeidsavtalens formål
Avtalen formaliserer samarbeidet mellom Partene om utvikling av utslippsfrie hurtigbåter, knyttet til
prosjektet «Utviklingsløp for fremtidens hurtigbåt del II».
Partene skal sammen legge til rette for utvikling av utslippsfrie hurtigbåter med strenge krav til fart,
kapasitet og rekkevidde.
Intensjonen til Partene er å anskaffe slike fartøy i forbindelse med kommende innkjøpsprosesser for
hurtigbåttjenester.

6. Om prosjektet «Utviklingsløp for fremtidens hurtigbåt del II»
Prosjektet «Utviklingsløp fremtidens hurtigbåt del II» har som mål å utvikle utslippsfrie hurtigbåter.
I prosjektet er det planlagt to parallelle utviklingsløp, pilotløp nr. 1 og pilotløp nr. 2. Pilotløpene har
mål om å utvikle ulike design som deretter kan bygges, piloteres og settes inn i drift.
I Vestland er det ønskelig å bruke en pilot som demonstrasjon, med mulighet for å inngå som et
supplement til normal rutedrift.
I Trøndelag vil også piloten benyttes som demonstrasjon av teknologien, med ambisjon om
at en vellykket pilot vil gi både fremtidige kjøpere og leverandører kjennskap til
forutsetningene for hhv å bestille eller tilby tilsvarende fartøy.
Troms og Finnmark ønsker å bygge en pilot som er planlagt gjennomført på sambandet Vadsø –
Kirkenes, jamfør tidligere vedtak i Finnmark fylkesting.
Nordland har per dags dato ikke endelig bestemt hvilke samband som det er aktuelt å sette inn et
eventuelt pilotfartøy på.

Sambandene har noe ulik profil og behov, og vil utfylle hverandre godt.

1

https://www.trondelagfylke.no/nyhetsarkiv/framtidas-hurtigbater-gir-null-utslipp/
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Samarbeidsavtalen sikrer god samhandling og informasjonsutveksling om prosjektet, mellom
partene.

7. Prosjektoppgaver
Nedenfor er en liste med oversikt over hvilke oppgaver som ligger i Prosjektet.
Partene skal i samarbeid arbeide for at prosjektoppgavene løses på en god måte.
Overordnede prosjektoppgaver er:










Arbeide for at målet om utvikling av utslippsfri hurtigbåt innfris.
Sørge for finansiering til prosjektet, gjennom statlig medfinansiering eller andre virkemidler.
Foreslå, utvikle og forankre prosjektgjennomføringsplaner.
Arbeide i tråd med gjennomføringsplanene.
Rapportere om gjennomført arbeid og planer for fremtidigarbeid til styringsgruppen.
Støtte og/eller gjennomføre konkurranser for å sikre videre fremdrift i utviklingen av
utslippsfrie hurtigbåter.
Ivareta fylkeskommunenes interesser gjennom å stimulere næringslivet til å utvikle løsninger
fylkeskommunene har behov for
Øke fylkeskommunenes kompetanse og kunnskap om utslippsfrie hurtigbåter.
Gjennomføre prosjektet slik at partenes felles målsettinger søkes oppfylt etter beste evne.

8. Prosess
Utvikling av Fremtidens hurtigbåt har vært og vil fortsette å være en krevende prosess. Prosessen
startet med et ønske om en fremtidsrettet hurtigbåt, og vil vare frem til det tidspunktet Fremtidens
hurtigbåt er i drift.
Samarbeidsavtalen gjelder fasene design, bygg og pilot.
Modell 1 viser overordnede faser i prosessen:

Konseptutvikling

Design

Bygg

Pilot

9. Prosjektorganisering og prosjektets styringsgruppe
Prosjektets organisering fremgår av vedlegg 1, prosjektgjennomføringsplan.
I tillegg til prosjektorganiseringen, skal det etableres en styringsgruppe.
Styringsgruppen skal bestå av en representant fra hver av Partene.
Styringsgruppen:




Er beslutningstaker underveis i prosjektet
Skal sikre at nødvendige fullmakter er på plass for prosjektledelsen
Skal motta rapporteringer underveis i prosjektet
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Drift



Har en veiledningsfunksjon for prosjektarbeidet

10.

Leveranse og rapportering

Prosjektet skal arbeide for å oppnå prosjektets mål som er utvikling av utslippsfrie hurtigbåter.
Leveransen skjer gjennom prosjektets arbeidsoppgaver (se punkt 7) og rapportering til
styringsgruppen om kunnskap og erfaring tilegnet gjennom arbeidsoppgavene.
Rapporteringen skal i tillegg inneholde resultater, og milepælsoppdateringer.
Rapporteringen skal være løpende.
I tillegg kan styringsgruppen etterspørre rapporter de har behov for.

11.

Økonomi

Prosjektet skal bidra til å skaffe midler og ressurser slik at målet om fremtidens hurtigbåt kan
realiseres. Planlegging og bruk av midler skal gjenspeile anskaffede midler.
Det skal settes opp en økonomiplan for prosjektet der det fremgår hvilke midler prosjektet har til
rådighet, hvilke midler prosjektet kan få gjennom statlige finansieringsordninger og hvordan
prosjektet planlegger bruk av tilgjengelige midler og avtalte ressurser.
Det er prosjektledelsen som har ansvar for utarbeidelse av økonomiplanen, mens det er
styringsgruppen som har ansvaret for beslutninger knyttet til økonomisk forbruk.
Økonomiplanen utarbeides som et vedlegg 2 til Samarbeidsavtalen, vedlegget godkjennes av
Styringsgruppen.

12.

Ved behov for endringer i samarbeidsavtalen

Samarbeidsavtalen kan tilpasses prosjektets behov. Det betyr at det kan gjøres endringer i avtalen,
for eksempel gjennom presiseringer av tidslinje, organisering eller at det legges til vedlegg.
Forutsetningen er at Partene er enige i endringene som gjøres.

13.

Andre interessenter

Andre interessenter kan være fylkeskommuner og kollektivtrafikkselskap som ønsker å følge og ta
del i prosjektet. Disse vil ikke ha ansvar for prosjektets måloppnåelse, men kan bidra med råd til
prosjektet ved spørsmål og problemstillinger og gi prosjektet annen veiledning basert på den
kompetansen disse samarbeidspartneren har. Prosjektet på sin side kan gi interessentene innsyn i
den delen av prosjektet som er offentlig.

14.

Taushetsplikt og innsyn

Partenes intensjon er at all kunnskap og informasjon tilegnet gjennom prosjektet skal deles mellom
partene og med offentligheten så langt det lar seg gjøre.

131

Forretningssensitiv informasjon eller annen taushetsbelagt informasjon behandles likevel i tråd med
regelvektet om taushetsplikt og vil ikke deles der det ikke lar seg gjøre.
Forretningshemmeligheter avklares opp mot hver enkelt leverandør. Partene bør derfor oppfordre
sine leverandører og samarbeidspartnere til deling av informasjon så langt det lar seg gjøre. Det kan
stilles vilkår i samtykket, vilkårene overholdes av den part som gis tilgang til opplysningene.

15.

Forpliktelser overfor tredjemenn

Kun en enstemmig styringsgruppe kan forplikte de deltagende fylkeskommuner overfor tredjeparter.
Ved uenighet løftes saken til politisk nivå i de deltakende fylkeskommuner.

16.

Varighet

Samarbeidsavtalen gjelder så lenge prosjektet «Utviklingsløp for fremtidens hurtigbåt del II» varer.
Som utgangspunkt innebærer det at Samarbeidsavtalen gjelder til en pilot av Fremtidens hurtigbåt
er ferdig utviklet. Partene har likevel adgang til å avslutte Samarbeidsavtalen etter eget ønske, hvis
samarbeid eller leveranse anses unødvendig.

***

17.

Signering

Denne Avtalen er i fire eksemplarer, ett eksemplar til hver av partene.
Samarbeidsavtalen signeres av prosjekteier.
For TRFK:

For VLFK:

----------------------------------------------

----------------------------------------------

Navn: Tore O. Sandvik
Stilling: Fylkesordfører, TRFK
Dato:

For Troms og Finnmark fk:

---------------------------------------------Navn: Kristina Hansen
Stilling: Fylkesråd for samferdsel
Dato:

Navn: Rune Haugsdal
Stilling: Fylkesrådmann, VLFK
Dato:

For Nordland fk:

---------------------------------------------Navn: Odd Inge Bardal
Stilling: Direktør transport og infrastruktur
Dato:
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MOK - Skyss
Saksframlegg
Saksnr:
2020/35690-68
Saksbehandlar: Karl Inge Nygård

Saksgang
Utval

Utv.saksnr.

Møtedato

Fylkesutvalet

79/21

20.04.2021

Konkurranseutsetting av Kystvegsekspressen
Forslag til vedtak
Rammar for konkurranse og kontrakt for Kystvegekspressen blir som følgjer:
1. Det vert inngått ein kontrakt med oppstart 1. mai 2024
2. Kontrakten vil ha ein varigheit på 1 år + opsjon på forlenging i fleire omgangar
3. Det vert stilt krav om bruk av fornybart drivstoff
4. Opsjon på ulike fartskrav som fylkesutvalet kan velje mellom basert på info om kostnad og
CO2-utslipp knytt til dei ulike opsjonane
5. Bruk av kvalitetskrav som sikrar at eksisterande fartøy i marknaden kan nyttast
6. Drift av pilotfartøyet handterast gjennom eigen kontrakt på seinare tidspunkt
Samandrag
Fylkesutvalet fatta 19.01.21 vedtak i sak PS 3/2021 vedtak om lyse ut ein eigen kontrakt på
Kystvegekspressen fram til pilotfartøy er godkjent. Fylkesrådmannen legg i denne saka fram si
tolking av vedtaket og såleis innretninga på den komande konkurransen og kontrakten for dette
sambandet.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Håkon Rasmussen
fylkesdirektør

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift
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Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
Ruta «Kystvegekspressen» (Måløy-Smørhamn-Florø) inngår i dagens kontrakt for «Lokale båtruter
i Flora, Bremanger, Vågsøy og ambulanse i Floraområdet». Denne ruta var i utgangspunktet
planlagt som ein av fleire ruter i den framtidige driftskontrakten «Rutepakke 2» som no er
kunngjort.
Ved politisk handsaming av konkurranseutsettinga av Rutepakke 2 i januar 2021 vart det fremja eit
ønskje om at overfartstida for ruta vert redusert i ny kontrakt, samt at det vert tilrettelagt for at det
planlagde pilotfartøyet frå samarbeidsprosjektet med Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
fylkeskommunar kan nyttast på i denne ruta etter endt pilotdrift.
Fartøyet som skal designast og byggjast som ledd i arbeidet med Framtidas hurtigbåt del II er
enno ikkje definert og såleis ikkje mogleg å prise drifta av. Det er også uklart når drifta av fartøyet
kan starte opp. Fylkesrådmannen legg såleis til grunn at drifta av dette fartøyet må handterast
gjennom eigen kontrakt på seinare tidspunkt.
Fylkesrådmannen la fram eit notat til Fylkesutvalet den 19. januar 2021 som presenterte kva
konsekvensar eit krav til auka fart vil få og forslag til korleis dei to ønska kunne løysast.
Fylkesutvalet fatta følgjande vedtak i møtet den 19. januar 2021 (PS 3/2021):

Fylkesutvalet føreset at nullutsleppspiloten i det pågåande samarbeidet med Trøndelag
vert gjennomført på strekninga for Kystvegekspressen (Florø-Måløy-Selje).
For å sikre ei effektiv pendlarrute ber fylkesutvalet om at administrasjonen utarbeider
anbodet i tråd med notatet til FU 19.01.2021 under overskrifta: «Korleis kan vi leggje til
rette for permanent bruk av pilotfartøy på Kystvegekspressen?», og lyser ut eigen kontrakt
på Kystvegekspressen fram til pilotfartøyet er godkjend.
Fylkesutvalet gjev rådmannen fullmakt til å forhandle fram løysingar i denne kontrakten
som gjev dei reisande båtar med kortare reisetid og lågast mogleg klimautslepp, herunder
same krav om bruk av fornybart biodrivstoff som på resten av rutepakkene. Fylkesutvalet
ønskjer å få klargjort korleis Kystvegekspressen innanfor budsjett- og klimaramme, kan ha
høgre fart, til dømes gjennom ein opsjon på høgre fart.
Vedtaket gir følgande klare føringar for Kystvegekspressen:
1. Det skal vere ein eigen kontrakt for ruta
2. Alt drivstoff skal vere fornybart
3. Kystvegekspressens strekning skal seinare nyttast for nullutsleppsfartøyet
Når det gjeld punkt 3 er det viktig å presisere at dette er eit forhold som har avgjerande betydning
for kontraktslengda. Kontrakten for Kystvegekspressen vil ha oppstart i 2024 og dersom arbeidet
med nullutsleppspiloten går etter planen vil eit fartøy tidlegast vere klart i 2025. Det er såleis tale
om ein ordinær kontraktsperiode på kun eitt år. Ettersom nullutsleppspiloten skal gjennom eit
utviklingsløp der det er knytt usikkerheit til resultatet og tidsperspektivet, er det vesentleg at det
vert lagt inn opsjon på å forlenge kontrakten (i fleire steg).
På grunn av den svært korte ordinære kontraktsperioden er det kostnadsmessig avgjerande at det
blir lagt opp til at det kan nyttast brukt materiell i kontrakten.

Vedtakskompetanse
Saka gjeld tolking av tidlegare fatta vedtak av fylkesutvalet og det vert såleis lagt til grunn at
mynden ligg hjå fylkesutvalet.
Vurderingar og verknader
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Vedtaket i PS 3/2021 relatert til Kystvegekspressen inneheld formuleringar som gjev rom for
tolking og som fylkesrådmannen har behov for å avklare:
Klimakrav
Vedtaket har følgjande ordlyd
«Fylkesutvalet gjev rådmannen fullmakt til å forhandle fram løysingar i denne kontrakten som gjev
dei reisande båtar med kortare reisetid og lågast mogleg klimautslipp, herunder same krav om
bruk av fornybart biodrivstoff som på resten av rutepakkene.»
Formuleringa «forhandle fram løysingar» med «lågast mogleg klimautslepp» kan tolkast dit hen at
det er forventning om at det vert konkurrert på utsleppskutt. Etter fylkesrådmannen si vurdering er
det lite samfunnsøkonomisk å konkurrere om utsleppskutt for ein slik kortvarig kontrakt.
Fylkesrådmannen tolkar difor vedtaket slik at det ikkje skal konkurrerast om utsleppskutt for denne
kontrakten, men at det vert stilt krav om bruk av fornybar diesel.
Fart
«Fylkesutvalet ønskjer å få klargjort korleis Kystvegekspressen innanfor budsjett- og klimaramme,
kan ha høgre fart, til dømes gjennom ein opsjon på høgre fart.»
Endringar i fartskrav vil nødvendigvis har konsekvensar både i høve kostnad og klimautslepp. For
å sikre politisk forankring av desse konsekvensane vil fylkesrådmannen leggje opp til opsjonar for
1-2 ulike hastigheiter i konkurransen og leggje opsjonane fram til politisk handsaming etter
kontraktsinngåing. Utsleppskonsekvensar for dei enkelte hastigheitsopsjonane vil då bli belyst.
Fylkesrådmannen tilrår at tilboda vert evaluert basert på lågaste pris.
Økonomi:
Fylkesrådmannen si tolking av vedtaket vert vurdert som kostnadsreduserande.
Klima:
Vedtaket legg opp til bruk av fornybart drivstoff.
Folkehelse:
Vert ikkje vurdert som relevant.
Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 (Regional planstrategi):
Båtsambanda i fylket er relevante for busetting og mobilitet i fylket.
Konklusjon
Oppsummert legg fylkesrådmannen til grunn følgjande rammer for konkurransen og kontrakt for
Kystvegekspressen:
-

Det vert inngått ein kontrakt med oppstart 1. mai 2024
Kontrakten vil ha ein varigheit på 1 år + opsjon på forlenging i fleire omgangar.
Det vert stilt krav om bruk av fornybart drivstoff
Opsjon på ulike fartskrav som politisk kan velje mellom basert på info om kostnad og CO2utslipp knytt til dei ulike opsjonane
Bruk av kvalitetskrav som sikrar at eksisterande fartøy i marknaden kan nyttast
Drift av pilotfartøyet handterast gjennom eigen kontrakt på seinare tidspunkt
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Møtedato
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Høyring NOU 2020: 16 Levekår i byer. Gode lokalsamfunn for alle.

Forslag til vedtak
1. Vestland fylkeskommune meiner at NOU 2020:16 Levekår i byer. Gode lokalsamfunn for
alle. bidreg med mange interessante perspektiv og viktig kunnskap som er relevant for
folkehelsearbeidet i byar-/bykommunar.

2. Ved regionreforma pr 1. januar 2020 vart fylkeskommunen si rolle som samfunnsutviklar
framheva som vesentleg. Vi kan ikkje sjå at denne rolla er vurdert og omtala i nemnande
grad. Vi vil peike på at fleire av dei utfordringane som er utgreidd fell innanfor område der
fylkeskommunen har verkemiddel og kompetanse til å bidra. Vi meiner utgreiinga ville ha
vore styrka dersom dette vart innarbeidd.
Samandrag
Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt NOU
2020:16 Levekår i byer. Gode lokalsamfunn for alle på høyring med høyringsfrist er 30. april d.å.
Utvalet har utgreidd levekårs- og integreringsutfordringar i byområde, og har gitt ei faktabasert
situasjonsbeskriving om konsentrasjon av levekårsutfordringar i og rundt dei store byane i Norge,
og har drøfta konsekvensar av opphoping av levekårsutfordringar både på individ- og
samfunnsnivå.
Fylkesrådmannen saknar ei omtale av fylkeskommunen si rolle i utgreiinga. Dette gjeld til dømes:
- rolla som samfunnsutviklar
- som ein av dei viktigaste samarbeidspartnarane for kommunane når det gjeld å skape gode
lokalsamfunn
- nye ansvarsområde som eit resultat av regionreforma.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Paal Fosdal
fylkesdirektør

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Saksutgreiing
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Bakgrunn for saka
NOU 2020: 16 Levekår i byer (heretter NOU 16) del I handsamar segregering som opphoping i ei
tredimensjonal forståing; opphoping av personar i visse byområde med sosioøkonomiske- og
dermed ofte levekårsutfordringar, opphoping av personar med innvandrarbakgrunn, og intern
opphoping av personar med ulik etnisitet. I høyringa skal vi ha perspektivet segregering som:
opphoping av personar med innvandrarbakgrunn knytt til levekårsutfordringar.
NOU 16 har søkelys på dei større byane i Norge når det gjeld forslag til endring av strategiar,
eksisterande verkemiddel og forslag til nye tiltak; Bergen, Drammen, Oslo, Stavanger og
Trondheim. By- og levekårsutvalet legg eit velferdsperspektiv til grunn for arbeidet, med sosial
utjamning som ledetråd.
NOU 16 viser til at segregering og levekårsproblem hopar seg opp i visse byområde.
Utfordringane i desse områda er ofte samansette og kan, mellom anna, skuldast at mange er
arbeidsledige, har låg inntekt, låg utdanning, dårlege norskkunnskapar, tronge bustadar og/eller
dårleg helse. Samstundes er det lite kontakt mellom folk i nokre lokalsamfunn. Lokale arenaer og
tenester, som fritidstilbod, barnehagar og skular, fungerer ikkje alltid så godt som ønskjeleg.
Segregerte byar kan gjere det vanskeleg å nå sentrale samfunnsmål. Slike mål kan vere at alle
skal kunne leve gode liv, at folk skal delta/føle seg delaktige i samfunnet, og at alle skal vere del av
trygge og inkluderande nærmiljø. Oppvekstmiljøet har mykje å seie for barn sine sjansar i livet.
By- og levekårsutvalet fekk i oppdrag å beskrive situasjonen, drøfte årsaker og konsekvensar,
vurdere dagens verkemiddel på området og føreslå nye strategiar og tiltak.
Utgreiinga sin del II gjer greie for segregering, opphoping av levekårsutfordringar i dei store byane
og situasjonen i utsette område i desse byane. I del III vert mogelege årsaker og konsekvensar av
segregering og opphoping av levekårsutfordringar drøfta. I del IV gjer utvalet greie for politikk og
relevante verkemiddel. Utvalet vurderer dagens politikk på området og rår til endringar i strategiar,
eksisterande verkemiddel og rår også til nye tiltak.
I Bergen fekk utvalet presentasjonar i høve områdesatsingar; Ny-Krohnborg skole og senter,
Slettebakken bomiljøprosjekt, tilbodet ved «Femmern», og open barnehage og fritidstilbod i regi av
Way Forward.
Forslag til tiltak – NOU 16, Del IV Strategier og tiltak

Kapittel 12 Arbeid, likeverdige tjenester og kommunens økonomi, s. 153
12.6.1 Gode vilkår for arbeidsinkludering i offentlig sektor
12.6.2 Lokalt tilpassede arbeidsmarkedstiltak i utsatte områder
12.6.3 Koordinert innsats for næringsutvikling i utsatte områder
12.6.4 Kompensere for høye utgifter i utsatte byområder gjennom inntektssystemet
12.6.5 Levekårsdata og indikatorer på områdenivå
12.6.6 Koordinerende statlig enhet
Kapittel 13 Barnehage, skole og andre tjenester til barn og unge, s. 175
13.4.1 Ingen skal betale meir enn en viss andel av inntekten sin til barnehage og SFO
13.4.2 Gratis heltidstilbud i barnehage for alle fire- og femåringer
13.4.3 Avvikle kontantstøtten helt eller omgjøre den til ventestøtte
13.4.4 Endre opptaksreglene til barnehage
13.4.5 Auke grunnbemanningen og pedagogtettheten i barnehager i levekårsutsate områder
13.4.6 Forsøk med obligatorisk, gratis heldagsskole
13.4.7 Fastsette sosioøkonomiske kriterier for lærernormen
13.4.8 Utrede konsekvenser av nærskoleprinsippet
13.4.9 Innføre et tilbod om et ekstra skoleår etter grunnskolen
13.4.10 Videreføre fylkeskommunens mulighet til å velje inntaksmodell til videregående
opplæring
13.4.11 Utrede inntaksmodeller for videregående opplæring
13.4.12 Styrke familievernkontor
Kapittel 14 Byutvikling og bolig, s. 202
14.6.1 Føringer for en sosialt balansert byutvikling
14.6.2 Mulighet til å stille krav om boligens disposisjonsform i arealplaner
14.6.3 Redusere kostnadene ved å kjøpe kommunale boliger i områder med høye boligpriser
14.6.4 Bedre muligheter for boligeie for lavinntektsfamilier i ulike deler av byen
14.6.5 Kvalitetssjekk av utleieforhold med husleiestøtte
14.6.6 Utrede bostøtten til barnefamilier i byene
14.6.7 Utvide bomiljøtilskuddet til andre levekårutsatte områder
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Kapittel 15 Områdesatsing, s. 223
15.5.1 Opprette to nye tilskuddsordninger og avvikle de eksisterende
15.5.2 Bedre effektstudier av områdesatsinger
Kapittel 16 Fritid, deltakelse og lokalsamfunn, s. 248
16.5.1 Styrke tilbudet til ungdom – fritidsaktiviteter, møteplasser, og deltids- og sommerjobber
16.5.2 Opprette en tilskuddsordning til nærmiljøarenaer i utsatte områder
16.5.3 Kunnskap om effekter av lokalsamfunnsarbeid
Kapittel 17 Bosetting av flyktninger, s. 257
17.4.1 Nytt kriterium om at flyktninger ikke bør bosettes i utsatte områder
Vedtakskompetanse
Reglement for fylkesutvalet punkt 7: Fylkesutvalet gir på vegner av Vestland fylkeskommune uttale
i alle høyringssaker, med unntak av dei sakene kor hovudutvala kan gi høyringsuttale
Vurderingar og verknader
Økonomi: Det er vanskeleg å gje ei vurdering av kva konsekvensar utgreiinga og føreslegne tiltak
vil kunne ha innan økonomiområdet.
Klima: Det er vanskeleg å gje ei vurdering av kva konsekvensar utgreiinga og føreslegne tiltak vil
kunne ha innan klimaområdet.
Folkehelse: På sikt kan implementering av tiltak som er føreslegne i NOU 2020: 16 bidra til å
redusere sosial ulikskap.
Utviklingsplan for Vestland 2020-2024: Forslag i NOU 2020: 16 kan knytast opp mot FN sine
berekraftsmål («Leaving no one behind») ved å ha søkelys på inkludering av marginaliserte
grupper i samfunnet. Såleis støttar føreslegne tiltak også opp mot mål og strategiar i
utviklingsplanen.
Fylkesrådmannen meiner at NOU 2020:16 bidreg med mange interessante perspektiv og viktig
kunnskap som er relevant for folkehelsearbeidet i byar-/bykommunar. Fylkeskommunane har eit
ansvar i arbeidet med å utjamne sosial ulikskap og motarbeide opphoping av levekårsproblem.
Fylkeskommunen har ei sentral rolle som rettleiar og rådgjevar ovanfor kommunane innan
samfunns- og arealplanlegging, jf. Plan og bygningsloven. Det same gjeld det lovpålagde ansvaret
som følgje av Lov om folkehelse. Fylkeskommunane kan òg ei viktig rolle med å koordinere
innsatsen frå ulike aktørar i lokalsamfunn (kap 1.1.4). Utviklingsplan for Vestland 2020-2024,
byggjer på FN sine berekraftsmål. I utviklingsplanen er mål 3 og 4 særleg relevant i denne
samanheng: Lokalsamfunn som ramme for gode kvardagsliv, og Like moglegheiter til å delta i

verdiskapinga.

Det er trong for auka kunnskap og merksemd om kva som gjev gode og berekraftige samfunn i alle
ledd av samfunnsplanlegginga. I fylkeskommunen sitt folkehelsearbeid opplever vi at
innbyggarane er opptekne av lokalsamfunn og nærmiljø. Det er stor vilje og trong til å utvikle eigne
nærområde. Gjennomgåande er tilbakemeldingane ønskje om gode lokalsamfunn der folk trivast,
kjenner seg trygge og har lyst til å bu. NOU 2020:16, med tilhøyrande underutgreiingar, er eit viktig
bidrag til vårt og lokalsamfunna sine behov for kunnskap og merksemd. Fylkesrådmannen ser det
som viktig å prioritere og å førebygge levekårsutfordringar. FN sine berekraftsmål er avhengige av
kvarandre. Den sosiale dimensjonen må ha like sterkt søkelys som dei andre om vi skal lukkast
med å nå berekraftsmåla.
Fylkeskommunen er nemnd som aktør under to punkt som i kapittel 13 Barnehage, skole og andre
tjenester til barn og unge der det vert referert til vidaregåande skule. Elles er fylkeskommunen si
rolle nærmast fråverande i NOU 2020: 16. Til dømes i:
 rolla som samfunnsutviklar
 som ein av dei viktigaste samarbeidspartnarane for kommunane når det gjeld å skape
gode lokalsamfunn for alle
 nye ansvarsområde som eit resultat av regionreforma.
Vi viser til Innst. 119 S (2018-2019) Oppgaver til nye regioner. Nye ansvarsområde når det gjeld
integrering av innvandrarar: Stortinget vedtok at ansvaret til fylkeskommunane på
integreringsområdet skal styrkast ved å overføre oppgåver og ansvar på område der
fylkeskommunane har ei rolle. Fylkeskommunane skal i større grad bidra til at flyktningar og
innvandrarar blir kvalifiserte til å møte regionale behov for arbeidskraft. Integreringsoppgåver som
vart overført frå staten til fylkeskommunar er:
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Tilskotsordningane: Jobbsjansen del B, mentor- og traineeordningar og
etablereropplæring for innvandrarar.
Busetjing: Fylkeskommunen får ansvar for kapasitetsstyringa i busetjingsarbeidet og skal,
innanfor ramma av nasjonale kriterium for busetjing, vurdere og tilrå kor mange flyktningar
som bør busetjast i den enkelte kommunen. Flyktningar skal busetjast i område der dei
kan komme i arbeid og få tilbod om nødvendig utdanning og kompetanseheving.
Førebygging av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting:
Fylkeskommunen får ansvaret for å førebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og
kjønnslemlesting gjennom å bygge nettverk, dele kompetanse og samarbeide med
relevante styremakter og andre aktørar på regionalt og kommunalt nivå.
Rettleiing og kompetanseheving av kommunane i kvalifiseringsarbeidet deira:
Fylkeskommunen får, innanfor ramma av nasjonal integreringspolitikk, ansvar for å følgje
opp kommunane i arbeidet med kvalifisering av flyktningar, der arbeidet er stadavhengig,
og kjennskap og nærleik til kommunane bidreg til betre oppgåveløysing.
Samarbeid med regionale sektorstyresmakter og fylkeskommunar: Fylkeskommunen får
ansvar for å samarbeide om kvalifisering og integrering av innvandrarar med
sektorstyresmaktene på regionalt nivå.
Regional oppfølging: Fylkeskommunen får ansvar for å følgja opp arbeidet med frivillige
organisasjonar og samfunnsdeltaking på regionalt nivå.

I rapporten vert det vist til fleire arenar (s. 263) som er viktig for å sikre gode lokalsamfunn for alle.
Desse er:
 Fritid, deltaking og lokalsamfunn
 Fritids- og kulturtilbod og lokale arenaer
 Frivilligorganisasjonar
 Verkemiddel på kultur- og fritidsfeltet
 Idrettsanlegg, lokale kulturarenaer og kommunale bygg
 Lokalt frivillig integreringsarbeid
 God praksis for deltaking og inkludering
 Biblioteka som inkluderingsarena
 Lokalsamfunn blir bygt ovanfrå og nedanfrå
 Styrke tilbodet til ungdom – fritidsaktivitetar, møteplassar og deltids- og sommarjobbar
På alle desse områda har fylkeskommunane ei viktig rolle og bidreg mykje.
Konklusjon
Perspektiv og forslag til tiltak som er gjort greie for i NOU 2020: 16 Levekår i byer. Gode
lokalsamfunn for alle bidreg med gode perspektiv og forslag som gjeld sosial utjamning. Dette i
høve tiltak som gjeld opphoping av personar med innvandrarbakgrunn og levekårsutfordringar i
større byar. Fylkeskommunen si rolle som samfunnsutviklar og samarbeidspart for (by)kommunane er mangelfullt omtala i NOU 2020: 16. Innst. 119 S (2018-2019) Oppgaver til nye
regioner viser til dei vedtekne integreringsoppgåver som er overført frå staten til
fylkeskommunane. Det ville styrka NOU 2020: 16 om desse oppgåvene og fylkeskommunen si
rolle hadde blitt tekne med i rapporten.
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Perspektiv og sentrale problemstillinger
Segregering og at levekårsproblemer hoper seg
opp i visse byområder, har fått økende oppmerksomhet de senere årene. I og rundt de større
byene i Norge bor det mennesker med levekårsutfordringer, og i flere av byene er det en tendens til
at de bor konsentrert i bestemte områder. Utfordringene i områdene er gjerne sammensatte og
kan blant annet skyldes at mange har liten eller
ingen tilknytning til arbeidsmarkedet, lav inntekt,
lav utdanning, dårlige norskkunnskaper, trange
boliger og/eller dårlig helse. Samtidig er det lite
kontakt og samhold mellom folk i noen lokalsamfunn. Lokale arenaer som organisasjons- og fritidstilbud og tjenester som barnehager og skoler
fungerer heller ikke alltid så godt som de burde.
Segregerte byer kan gjøre det vanskelig å nå
sentrale samfunnsmål. Slike mål kan være at alle
skal kunne leve gode liv, at folk skal delta i og føle
tilhørighet til samfunnet, og at alle skal være del
av trygge og inkluderende nærmiljøer. Videre kan
barns livssjanser bli begrenset av hvor de vokser
opp.
By- og levekårsutvalget (heretter kalt utvalget)
har fått i oppdrag å beskrive situasjonen, drøfte
årsaker og konsekvenser, vurdere dagens virkemidler på området og foreslå nye strategier og tiltak. Det er dermed naturlig å starte med spørsmålene: Hvordan er situasjonen i Norge? Hvordan
oppstår segregerte byer og levekårsutsatte områder, og hva kan vi gjøre for å sikre at alle kan bo
og vokse opp i gode nabolag?
Utvalget vil slå fast at barn og unge i utsatte
byområder skal ha de samme mulighetene til å
leve gode liv, utvikle seg og oppnå sosial mobilitet
som barn som bor andre steder. Familien og foreldrene er aller viktigst for å gi barn en god oppvekst. Barn som vokser opp i familier som sliter
sosialt og økonomisk, kan trenge mer støtte utenfra for å få dekket behovene sine. Særlig kan gode
barnehager og skoler utgjøre en stor forskjell for
barna. Det samme kan gode og trygge nærmiljøer
og fritidstilbud. Å tilby likeverdige tjenester som

har som mål å gi like muligheter til utdanning,
arbeid og et godt liv, er en viktig oppgave i offentlig tjenesteyting. Likeverdige tjenester betyr ikke
like tjenester, men at tjenestene skal være tilpasset den enkeltes behov. Utvalget legger til grunn
et velferdsperspektiv i arbeidet.
Utvalget mener også at det å fremme barns
muligheter i utsatte byområder kan begrunnes ut
fra et effektivitetsperspektiv: Det er å sløse med
menneskelige ressurser at barn og unge ikke får
utnyttet potensialet sitt. Samfunnet er tjent med at
flere får utnyttet evnene sine og får utdanning og
god helse.

1.1
1.1.1
1.1.1.1

Segregering og opphoping av
levekårsproblemer
Hva er situasjonen?
Sosioøkonomisk segregering og
segregering etter innvandrerbakgrunn

Den sosioøkonomiske segregeringen i Norge har
økt noe de siste tiårene. En gjennomgang av den
sosioøkonomiske sammensetningen av boområder i Norge i perioden 1992–2015 viser at områdene over tid er blitt mer ensartede innad, og at
det er blitt vanligere å bo enten i et lavinntektsområde eller et høyinntektsområde (Markussen og
Røed 2018). Det ser altså ut til å ha blitt mindre
forskjeller internt i nabolagene, men større forskjeller fra område til område. Segregeringen ser
først og fremst ut til å ha økt i Oslo og Oslo-regionen (Wessel 2016, Andersen og Ljunggren 2016,
Hernæs mfl. 2020).
Dette er også utviklingen i andre storbyer i
Europa. Fremdeles er europeiske byer mindre
segregert enn byer i USA, Afrika og Øst-Asia.
Likevel er trenden at segregeringen øker (Tammaru mfl. 2016). Særlig bor de aller rikeste og de
aller fattigste atskilt.
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De siste tiårene har det i økende grad vært
oppmerksomhet rundt såkalt etnisk1 segregering,
heretter omtalt som segregering etter innvandrerbakgrunn. Fra 1990 har antallet personer med innvandrerbakgrunn2 mer enn femdoblet seg. Alle
med innvandrerbakgrunn utgjorde ved inngangen
til 2020 18,2 prosent av befolkningen i Norge.
Gruppa med bakgrunn fra Afrika, Asia mv.3
utgjorde 10,8 prosent av befolkningen.
Innvandrerne har i stor grad bosatt seg i
byene. Utvalgets analyser viser at i Oslo og Drammen bodde det i 2019 henholdsvis 23,1 og 21,3
prosent med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia
mv. (Aarland og Brattbakk 2020). Andelen varierte sterkt mellom ulike områder i byene. I de fire
analyseområdene med høyest andel i Oslo var
andelen på 63 til 67 prosent.
Utviklingen i Norge viser et sammensatt bilde.
Andelen med innvandrerbakgrunn har i noen
områder økt mer enn den gjennomsnittlige andelen i byen, mens den har minket i andre områder
(Aarland og Brattbakk 2020). Innvandrere har i
gjennomsnitt svakere økonomi enn den øvrige
befolkningen og har derfor generelt sett dårligere
boforhold og ofte bare tilgang til de minst attraktive boligene og boligområdene (Andersen 2017),
se nærmere omtale i 1.1.2.3.

Boks 1.1 Beboere forteller
Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra
utvalget intervjuet folk som bor og jobber i
områder med levekårsutfordringer. I rapporten viser de til at beboerne er ulike og har
ulike erfaringer. Fire beboere forteller i rapporten om sine erfaringer. Dette sier en av
dem:
Vi kommer ikke herfra. Men her har vi hatt
hele vårt liv med barn. Det er bra å vokse opp
her. Vi har både marka og parken. Det er ski og
skøyter på søndager. Vi går på tur til Lilloseter
på søndager. Møter andre familier. Det er
mange organiserte fritidsaktiviteter. Altfor
mange .. Grorud Idrettslag er en lokal stolthet.
Men innimellom blir vi slått av det vi kaller
Grorud-angsten. Er det for mange som ikke
snakker norsk på skolen? Blir det et for lavt faglig nivå? Jeg føler at vi har overvåket skolen hele
tiden. Hvor stor kan fordelingen etnisk norske–
innvandrere være?
Jeg har hørt om gjenger. Men jeg har ikke
sett det. Ser veldig lite hærverk. Ingen av mine
barn eller andre de kjenner, har blitt utsatt for
noe eller frastjålet noe. Føler at vi lever i lykkelig uvitenhet om dette. Hverken nå eller senere
har jeg vært redd for å dra hjem med siste Tbanen.
Materielt press er fraværende. Sånn sett tenker jeg det er et rikere liv. Min 15-åring – tror
lenge hun ikke visste at det fantes merkeklær.
Barna er vant til at det er mangfold. Jeg tenker
at mine barn blir globale verdensborgere. Men
de mister noe også. Det går begge veier.

1.1.1.2 Levende lokalsamfunn finnes alle steder
Ulike undersøkelser fra flere byer, blant annet innbyggerundersøkelser og ulike stedsanalyser,
viser at beboere i utsatte byområder i all hovedsak
er fornøyde med og trives i nabolagene sine. Også
områder med opphoping av levekårsproblemer er
preget av mangfoldige miljøer, levende lokalsamfunn og positive krefter i lokalmiljøene.
Ung i Oslo-undersøkelsen fra 2018 slår fast at
uansett hvor i byen ungdom vokser opp, har de
aller fleste det bra. De lever aktive liv, og det store
flertallet er godt fornøyd med livet sitt. De føler
1

2

3

En etnisk gruppe er en gruppe som innenfor et større samfunn betrakter seg som en gruppe i forholdet til andre, og
som blir identifisert som en egen folkegruppe av andre
(Store norske leksikon). Blant segregeringsforskere operasjonaliseres «etnisk» ofte som personer med innvandrerbakgrunn.
Omfatter gruppene innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i tråd med SSBs definisjon. Innvandrere er
personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og
med fire utenlandsfødte besteforeldre. Norskfødte med
innvandrerforeldre er personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre og med fire utenlandsfødte besteforeldre. Se SSBs nettsider om befolkning.
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med
landbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS.

Beboer med familie og barn

Kilde: Proba Samfunnsanalyse Rapport 2020–07.

seg trygge, de har gode venner, de er godt fornøyde med foreldrene sine, med lærerne sine,
med skolen de går på, og med lokalmiljøet sitt.
Flertallet har god fysisk og psykisk helse. Uansett
hvor i byen ungdom bor, ser de fleste på framtiden
sin med stor optimisme (Bakken 2018).
Flere steder er stedstilhørigheten sterk. Beboere som opplever at stedet de bor på, får et dårlig
omdømme, uttrykker gjerne at området har et
ufortjent dårlig rykte. Mange av områdene er velfungerende områder og nabolag med aktive inn-
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Boks 1.2 Noen viktige begreper og uttrykk
Segregering handler om at befolkningsgrupper
livet. I utsatte nabolag kan dårlige levekår forsom er like (for eksempel etter inntekt, utdansterkes på grunn av trekk ved stedet.
ningsnivå eller innvandrerbakgrunn), også kalt
Utsatte områder kan løst defineres som et
homogene grupper, bosetter seg nært hveravgrenset geografisk område i en by eller en forandre. Ulike grupper fordeler seg i ulike deler
stad hvor en høy andel av innbyggerne har store
av byen.
og sammensatte levekårsutfordringer, og hvor
det kan være utfordringer i form av for eksemFrivillig segregering handler om at folk har
pel lav sysselsetting, høyt frafall fra skole, lav
ulike preferanser for boligtyper og nabolag. God
deltakelse, få organiserte fritidsaktiviteter og
økonomi gir størst valgfrihet på boligmarkedet.
høy kriminalitet. I områdene er det ofte en høy
Ufrivillig segregering handler om at ikke alle
andel innbyggere med innvandrerbakgrunn
kan påvirke hvor og hvordan de bor. Svak øko(basert på definisjon i Strand og Kindt 2019).
nomi og høye boligpriser begrenser valgmulighetene. Diskriminering og manglende nettverk
Analyseområder brukes i rapporten om de
kan redusere mulighetene folk har til selv å
områdene utvalget har innhentet statistikk for.
velge. Når de økonomiske ulikhetene øker, øker
Dette er områder på et lavere geografisk nivå
den ufrivillige segregeringen.
enn kommunenivå. De består av både delområBokonsentrasjon/opphoping betegner at en
der etter SSBs inndeling og egendefinerte områstor andel av befolkningen innenfor et geoder bygd opp av grunnkretser. I Oslo er analysegrafisk avgrenset område tilhører en gitt
områdene delbydeler. De fleste områdene har
gruppe, for eksempel ut fra inntekt eller innvanmellom 5000 og 10 000 innbyggere.
drerbakgrunn (basert på Wessel 1997). OpphoI rapporten brukes uttrykkene levekårsproping brukes i rapporten særlig om opphoping av
blem og levekårsutfordring som synonymer.
levekårsproblemer.
Begrepene handler ikke bare om dårlig økoGentrifisering betegner en prosess der områnomi, men også om sosiale forhold, for eksemder, gjerne gamle og sentrumsnære arbeiderbypel lav utdanning, helseplager, rus, psykiske pladeler, rehabiliteres og rustes opp, og nye befolkger og lidelser, manglende nettverk, dårlige
norskkunnskaper, svak boevne osv. Ofte opereningsgrupper med høyere inntekter flytter inn.
Nabolagseffekter handler om at bosted og
rer problemene i sammenheng, noe som betegnes som en opphoping av levekårsproblemer
nabolag kan hemme eller fremme beboernes
(eller levekårsopphoping).
(særlig barn og unges) utvikling og muligheter i

byggere. Bildet som skapes gjennom historier og
artikler i mediene, gir ofte ikke et dekkende bilde
av hvordan det faktisk er, og oppleves, å vokse opp
der (Proba 2020).
Denne utredningen legger gjennomgående stor
vekt på uheldige konsekvenser av segregerte byer.
Det kan gjøre at situasjonen noen ganger framstår
mer problematisk og mørk enn den er. At byer er
segregert, betyr at beboere i ulike områder bor i
nærheten av andre som er like dem selv. Det er
ikke bare negativt. Sosiale bånd i lokalsamfunn
utvikles best mellom mennesker som har noe til felles. Folk som bor i nærheten av hverandre, omgås
helst når de har lik bakgrunn og/eller felles
interesser (van Kempen og Bolt 2009). Positivt
engasjement og levende nærmiljøer eksisterer side
om side med store levekårsutfordringer.

1.1.1.3

Opphoping av levekårsutfordringer i
utvalgte analyseområder

Utvalget har hentet inn levekårsdata fra SSB og
fått utført analyser av geografisk opphoping av
levekårsutfordringer i en rekke områder i en del
større og mellomstore byer i Norge (Aarland
2020, Aarland og Brattbakk 2020).4
Det varierer stort i hvilken grad norske byer
har områder med opphoping av levekårsutfordringer, og de ulike indikatorene viser også noe ulike
mønstre. Oslo skiller seg ut, blant annet med
mange områder der det er høye andeler barn i
lavinntektsfamilier. Det er likevel også en rekke
andre byer som har områder med opphoping av
4
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utfordringer, og mange byer har områder med
høye andeler barn i lavinntektsfamilier. Det er
videre relativt høye andeler unge voksne (21-29
år) utenfor arbeid og utdanning i en rekke byer,
og dette er ikke et særskilt storbyfenomen. I løpet
av den siste tiårsperioden har det vært en utvikling mot at flere av områdene med aller høyest
andel unge utenfor arbeid og utdanning befinner
seg i mellomstore byer på Østlandet.
44 områder har 25 prosent eller flere innbyggere med innvandrerbakgrunn. Hvordan og i hvilken grad områder med høy andel med innvandrerbakgrunn overlapper med områder med opphoping av levekårsutfordringer, er ulikt i ulike
byer. I Oslo sammenfaller høy andel med innvandrerbakgrunn og høye andeler med lav inntekt,
lav sysselsetting og lav utdanning i stor grad. I de
andre storbyene og noen analyserte kommuner i
Oslos omegn5 er det bare mulig å finne en tydelig
sammenheng mellom andel med innvandrerbakgrunn og andel voksne med lav utdanning. For
kategoriene lav inntekt og lav sysselsetting er det
tilnærmet ingen sammenheng. For de mellomstore byene6 i analysen er sammenfallet svakere
enn i Oslo, men sterkere enn i de andre storbyene.
Innvandrere har i snitt noe lavere sysselsetting
enn befolkningen for øvrig, og det vil kunne gi en
noe lavere andel sysselsatte i områder med
mange innvandrere. Andelen voksne utenfor
arbeid og utdanning er høyere i analyseområdene
enn i landet som helhet både for beboere med og
uten innvandrerbakgrunn. Andelen er særlig markant høyere for menn uten innvandrerbakgrunn.
Forskjellen i sysselsetting mellom analyseområdene og landsgjennomsnittet er minst for menn
med innvandrerbakgrunn.
Det finnes ingen omforent definisjon av levekårsutsatte områder, men det er vanlig å bruke
sosioøkonomiske indikatorer som inntekt, sysselsetting og utdanning når slike områder skal kartlegges (Jacobsen mfl. 2020). Utvalget har tatt
utgangspunkt i fem indikatorer på inntekt, sysselsetting og utdanning og valgt ut en rekke områder
i 11 kommuner som skårer relativt sett svakt på
disse fem indikatorene. De utvalgte områdene er
deretter analysert nærmere ut fra et bredt sett av
indikatorer på levekår, for eksempel boforhold,

5
6

Bergen, Trondheim, Stavanger, Sandnes, Kristiansand,
Drammen, Fredrikstad, Lørenskog, Skedsmo, Ullensaker.
Moss, Sarpsborg, Bærum, Asker, Hamar, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien, Arendal, Haugesund, Karmøy, Ålesund og Bodø.

skoleresultater, offentlige tjenester og økonomisk
bistand og nærmiljøkvaliteter.
Det samlede bildet er at situasjonen i 88
utvalgte analyseområder varierer mye, og at situasjonen i områdene ikke er blitt sterkt forverret de
siste 10 årene. På noen levekårsindikatorer er
situasjonen blitt bedre (som regel i tråd med øvrig
forbedring i landet og kommunene), på andre er
situasjonen den samme, mens for noen indikatorer er situasjonen forverret. Utviklingen har dermed flere positive trekk, men også noen klare
faresignaler.
Det mest bekymringsfulle er at et mindretall
av analyseområdene har tydelig overlapp mellom
en rekke levekårsutfordringer, samtidig som
områdene har hatt en negativ utvikling i den siste
tiårsperioden. I rundt 10 prosent av analyseområdene er opphopingen av levekårsutfordringer særlig omfattende, med svært krevende oppvekstforhold for barn og unge. I tillegg har om lag 25 prosent av områdene store levekårsutfordringer, og
det er behov for å følge situasjonen nøye. Det er
også behov for å være oppmerksom på negative
utviklingstrekk i ytterligere 10 prosent av områdene. Selv om alle analyseområdene er valgt ut på
bakgrunn av at de skårer dårlig på levekårsindikatorer, er likevel omfanget av alvorlige levekårsutfordringer relativt begrenset i resten av områdene, som utgjør om lag halvparten.
Utvalget har sammenliknet levekårsindikatorene som er brukt i analyseområdene, med tilsvarende indikatorer som blir benyttet for svenske og
danske levekårsutsatte områder. Indikatorene er
ikke direkte sammenliknbare, men de gir grunnlag for å si at opphopingen av levekårsutfordringer er lavere i Norge enn i nabolandene. For
eksempel kan ingen av de norske analyseområdene sies å oppfylle kriteriene som danske
myndigheter bruker for å kategorisere utsatte
områder og såkalte gettoområder.

1.1.1.4

Områdene med størst opphoping av
utfordringer

Kvalitative studier og stedsanalyser supplerer bildet statistikken gir. I mange av analyseområdene
framstår situasjonen i all hovedsak positiv. Ulike
områder har sine spesifikke utfordringer og positive kvaliteter. Men i enkelte områder, der opphopingen av levekårsproblemer er størst, er situasjonen bekymringsfull på flere vis.
Ansatte i velferdstjenestene i utsatte områder
forteller at det er dårlig økonomi og materielle
mangler i mange av familiene (Proba 2020). De
opplever at foreldre ikke har råd til å erstatte klær
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som er blitt for små, eller at de kjøper for store
klær og sko for at barna skal kunne ha dem lenger. Barn mangler opplevelser som fritidsaktiviteter og ferier. Ungdommer forteller at de ikke har
mat i kjøleskapet hjemme, og at de heller ikke får
penger til mat.
Ansatte i velferdstjenestene opplever at det er
et skille mellom hvilke utfordringer beboerne
med og uten innvandrerbakgrunn har. De forteller at personer uten innvandrerbakgrunn oftere
har rusproblemer, psykisk uhelse og har arvet
sosiale utfordringer (Proba 2020). Undersøkelser
fra andre land tyder også på at beboere i utsatte
områder med og uten innvandrerbakgrunn har
ulike typer og grader av levekårsutfordringer. En
undersøkelse fra utsatte områder i Danmark tyder
på at mer enn dobbelt så mange av barna uten innvandrerbakgrunn har foreldre som sliter med rus,
psykisk sykdom og kriminalitet, sammenliknet
med barna med innvandrerbakgrunn i de samme
områdene (Christensen 2018a).
Det er store forskjeller mellom skoler i utsatte
områder, og forskjellene kan være svært store
også mellom skoler som ligger nær hverandre.
Ved enkelte skoler rapporteres det om dårlige
lærings- og skolemiljøer hvor en del elever har
sosiale og språklige utfordringer. I noen områder
bor mange elever trangt, og det gjør det vanskelig
å gjøre lekser hjemme. Skole–hjem-samarbeidet
fungerer noen steder dårlig. I tillegg kan skolene
oppleve at elevgruppen endrer seg mye i løpet av
skoleåret fordi mange flytter eller bytter skole.
Ved noen få skoler er situasjonen svært alvorlig,
og de rapporterer at de ikke får ut det potensialet
fra elevene som de ønsker (Ruud mfl. 2018).
Språkutfordringer gjør at en del elever strever faglig (Proba 2020). Det kan i sin tur bidra til å øke
konfliktnivået mellom elever i klasserommet og i
friminuttet (Ruud mfl. 2018).
Samtidig viser studier at mange elever med
innvandrerbakgrunn har en bedre prestasjonsutvikling enn andre elever (Kirkeberg mfl. 2019,
Grøgaard 2012). Dette kan trolig forklares med at
mange foreldre med innvandrerbakgrunn motiverer barna sine i skolearbeidet og til å ta høyere
utdanning, og at de unge får et særlig presentasjonsdriv.
I enkelte områder er det store sosiale utfordringer som særlig berører barn og unge. Kjennetegn ved ungdommene som sliter, kan være at de
ofte har dårlig psykisk helse, og at de verken trives eller fungerer godt på skolen (Andersen og
Dæhlen 2016). Ungdommene som sliter mest, kan
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Boks 1.3 Utenforskap og mangel på
tilhørighet
Begrepet «utenforskap» er delt i to med en
objektiv og en subjektiv del. Den objektive
delen handler om ikke å delta, for eksempel i
arbeidsliv og utdanning. Den subjektive delen
handler om den enkeltes opplevelse av ikke å
høre til. Begge deler kan ha negative konsekvenser for samfunnsdeltakelse og muligheten for å leve gode liv.
Den objektive definisjonen mangler noen
viktige nyanser. Ungdommer er gjerne ikke
enten «innenfor» og «utenfor», men heller et
sted midt imellom. Videre vil det blant dem
som er definert som «utenfor arbeid eller
utdanning», til enhver tid være personer i
ulike livssituasjoner. Hvordan de har det eller
opplever livet sitt, blir ikke fanget opp. Det
trenger ikke bety at de ikke føler at de hører
til, eller at de føler seg utenfor. Unge kan også
velge å utvikle strategier og på ulikt vis yte
motstand mot en ekskluderingsprosess.
Det å bli objektivt definert som «innenfor»
er videre ingen garanti for å føle at en hører til.
Man kan likevel føle seg ekskludert.
Kilde: Strand og Kindt 2019.

ha ubearbeidede psykiske og emosjonelle utfordringer (Kuvoame 2015a). Utsatte og sårbare
barn kan lettere bli rekruttert til dårlige eller kriminelle miljøer.
Noen unge er utsatt for negativ sosial kontroll7. Omfanget i de utsatte områdene er ukjent,
men konsekvensene kan være store for dem det
gjelder. Det kan gjøre at barn og unge i liten grad
får delta på arenaer ungdom ferdes på, eller i organiserte fritidsaktiviteter (Friberg og Bjørnset
2019). Foreldrene kan føle seg grunnleggende
usikre i møtet med det norske samfunnet og dets
syn på oppdragelse (Friberg og Bjørnset 2019,
Smette og Rosten 2019).
7
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Negativ sosial kontroll er ulike former for oppsyn, press,
trusler og tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner
lever i tråd med familiens eller gruppens normer. Kontrollen kjennetegnes ved at den er systematisk og kan bryte
med den enkeltes rettigheter i henhold til blant annet barnekonvensjonen og norsk lov (IMDis nettsider).
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1.1.2 Hvordan kan segregeringen forstås?
Det er flere og sammensatte årsaker til segregering. Globale, nasjonale og regionale forhold preger utviklingen i byene og byområdene. Større
prosesser i samfunnet, både økonomiske og sosiale, påvirker. Samtidig betyr lokale forhold mye.
Segregeringen har dessuten lange historiske røtter og har utviklet seg i takt med at ulike typer
boliger og boområder er bygd ut.
1.1.2.1

Segregeringen i norske byer har historiske
røtter

Norske storbyer har over lang tid hatt mønstre av
sosioøkonomisk segregering, men de geografiske
mønstrene og graden av segregering har vært
ulik i de forskjellige byene (Dale og Jørgensen
1986). Fra tidlig på 1800-tallet gikk de viktigste
sosiale skillelinjene i Oslo mellom sentrum og forstedene i periferien, men i andre halvdel av 1800tallet ble byen i større grad delt i øst og vest. Dette
skyldtes flere forhold, men blant de viktigste var
at befolkningen i byen økte, og at byen gradvis ble
industrialisert (Myhre 2017). Industrialiseringen
satte sitt preg på bymønstret også i andre byer,
men på litt ulike måter og i ulik grad. I Bergen,
Trondheim og Stavanger bosatte ulike sosiale
grupper seg mer spredt, også da byene ble industrialisert (Myhre 2006).
Dårlige boforhold, nye planleggingsidealer og
framveksten av kollektivtransport og bilisme
bidro til at drabantbyene ble bygd ut i tiden etter
krigen. I Oslo vokste drabantbyene i ytre øst.
Også i Bergen og Trondheim ble det bygd ut drabantbyer. Masseproduserte boliger skulle få slutt
på bolignøden, og ensartede fasader ble sett på
som et positivt uttrykk for sosial likhet. Samtidig
ga drabantbyene nye sosiale skillelinjer i byene
(Stugu 2006, Martens og Moe 2018). Utover i
1970-årene ble boligidealene endret, og det ble
startet flere aksjoner for å ta vare på gamle bomiljøer og arbeiderstrøk i byene. Rehabiliteringen av
gamle, sentrumsnære arbeiderbydeler har fortsatt, og nye befolkningsgrupper med høyere inntekter har flyttet inn (gentrifisering). På tross av at
byutviklingen har endret seg, eksisterer mange av
de historiske skillelinjene fortsatt, slik som et
tydelig skille mellom øst og vest i Oslo.

1.1.2.2

Økonomisk ulikhet legger grunnlag for
segregering
I et internasjonalt perspektiv er Norge et land
med høy levestandard og lav økonomisk ulikhet

mellom folk. Men de siste tiårene har den økonomiske ulikheten i Norge vokst noe. Den samme
utviklingen skjer i flere andre land.
Overordnet sett er globalisering, teknologiutvikling, endringer i arbeidsmarkedet og innvandring forhold som kan påvirke ulikhetene i samfunnet. Arbeidstakernes andel av den totale verdiskapningen har falt de siste tiårene, og kapitalinntektene har økt. Kapitalinntekter tilflyter i stor
grad husholdningene som allerede er på toppen
av inntektsfordelingen. De siste par tiårene har
inntektene til husholdningene med de laveste inntektene (før skatt) steget mindre enn i resten av
befolkningen (Meld. St. 13 (2018–2019)). Formue
er mer ujevnt fordelt enn det inntekt er, mens
boligformue er jevnere fordelt enn annen formue.
Det er samtidig utviklingstrekk som tyder på at
boligformuen over tid har blitt noe skjevere fordelt, og at boligeie blant lavinntektsgrupper har
gått noe ned (Aaberge og Stubhaug 2018, Revold
mfl. 2018).
Flere studier gir grunn til å tro at økende økonomisk ulikhet i byer kan øke segregeringen,
men ofte med et tidsetterslep (Wessel 2016, Tammaru mfl. 2019). Økonomisk ulikhet gir større
valgfrihet til personer med høye inntekter. Det
kan føre til at disse gruppene bor mer konsentrert
(Reardon og Bischoff 2011). Arbeidsledighet og
økonomiske problemer kan gi økt opphoping av
levekårsproblemer (Andersson og Hedman 2016).
Økonomisk ulikhet ser også ut til å kunne forklare
at segregeringen er forskjellig i ulike land. Flere
undersøkelser finner at det er sammenheng mellom segregering og ulike indikatorer som kan
henge sammen med økonomisk ulikhet
(Haandrikman mfl. 2019, Marcinczak mfl. 2016,
OECD 2018).
På tross av at økende økonomisk ulikhet i tendens ser ut til å øke segregeringen, er det ikke
slik at byene med størst ulikhet gjennomgående
er mest segregert. For eksempel er inntektsulikheten i Norge og Sverige ganske lik, og velferdsstatene våre har mange fellestrekk. Segregeringen er likevel betydelig høyere i Stockholm enn i
Oslo (Musterd mfl. 2015, Haandrikman mfl.
2019).

1.1.2.3

Innvandrere, økonomisk ulikhet og
segregering
Innvandrere er og blir stadig mer overrepresentert blant dem med de laveste inntektene i Norge
(SSB 2019). Gjennomgående er færre i jobb, og
flere har lavtlønnsyrker. Når flere befinner seg i
den laveste delen av inntektsskalaen, påvirker det

159

NOU 2020: 16
Levekår i byer

den økonomiske ulikheten. Den målte inntektsulikheten8 er lavere når befolkningen med
innvandrerbakgrunn utelates, og det viser at innvandringen har bidratt til at ulikheten i inntekt har
økt de siste årene (ibid.). Innvandring er likevel
ikke den viktigste grunnen til at ulikhetene øker.
Det at totalinntektene til de rikeste har økt sterkt,
gir større utslag på inntektsulikheten enn at det
blir flere innvandrere.9
At personer med innvandrerbakgrunn i gjennomsnitt har svakere økonomi enn den øvrige
befolkningen, gjør at segregering etter innvandrerbakgrunn ofte sammenfaller med segregering etter sosioøkonomi. Innvandrere i vesteuropeiske byer har i gjennomsnitt dårligere boforhold, og det er ofte bare de minst attraktive
boligene som er tilgjengelige for dem (Andersen
2017). Hvis de leier bolig, er de gjerne i den delen
av leiemarkedet som er minst gunstig. I Oslo ligger de rimeligste boligene i øst, og mange innvandrere med lav inntekt har dermed bosatt seg på
Oslos østkant. Samtidig har det de siste 35–40
årene blitt en større andel innbyggere uten innvandrerbakgrunn i Oslo vest (Wessel 2017).
Men også andre forhold enn økonomi kan
spille en rolle for innvandreres bosettingsmønster
og føre til at segregeringen etter innvandrerbakgrunn blir høyere enn den sosioøkonomiske
segregeringen. Eksempler på slike årsaker kan
være nettverk, diskriminering på leiemarkedet og
preferanser blant både innvandrere og den øvrige
befolkningen (Andersson mfl. 2017, Tammaru
mfl. 2019).
Hvordan segregering etter innvandrerbakgrunn oppstår og forsterkes, påvirkes av at befolkningen med og uten innvandrerbakgrunn har
ulike flyttemønstre. Den nyeste litteraturen heller
mot at segregering etter innvandrerbakgrunn
først og fremst handler om at de uten innvandrerbakgrunn unngår å flytte til områder med mange
innvandrere (Malmberg og Clark 2020). Mange
innvandrere ønsker å bo i områder de kjenner til
og har familie og nettverk fra før (Andersen 2010,
Blom 2012, Søholt og Lynnebakke 2015). Men det
er også noen innvandrere som flytter til områder
med få innvandrere (Zwiers mfl. 2018a).

8

9

Målt med P90/P10 som er forholdstallet mellom inntekten
til personen som har litt høyere inntekt enn 90 prosent av
befolkningen, og personen som har litt lavere inntekt enn
90 prosent av befolkningen. Det vil si personen som
befinner seg mellom desil 9 og 10 (P90), og personen som
befinner seg mellom desil 1 og 2 (P10) på inntektsfordelingen.
Rolf Aaberge, forsker SSB i forskning.no 4. mars 2019.
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Boks 1.4 En mangfoldig befolkning
Beboerne i de utsatte områdene utvalget studerer, representerer en mangfoldig gruppe
mennesker med ulike kjennetegn og karaktertrekk. Her bor det folk med majoritets- og
minoritetsbakgrunn etter innvandrerbakgrunn, religion, funksjonsevne, legning mv.
Det er store forskjeller i levekårsutfordringer mellom personer og grupper. De aller
fleste i områdene går på skole, studerer, er i
jobb, lever gode liv og har det bra.
I mange av områdene utvalget studerer,
sammenfaller i stor grad opphoping av levekårsproblemer med en stor befolkning med
innvandrerbakgrunn. Levekårsproblemer og
ulike integreringsutfordringer virker sammen
og kan i en del sammenhenger forsterke hverandre. Mye av litteraturen utvalget går gjennom, skiller imidlertid ikke mellom ulike
grupper innvandrere og synliggjør dermed
ikke de store forskjellene som finnes, både
mellom innvandrere fra ulike land og internt i
grupper og etter utdanningsnivå, sysselsettingsgrad, kvalifikasjoner, norskkunnskaper
mv.
Utvalget vil understreke at rapporten må
leses med dette for øye.

1.1.2.4

Utbyggingsmønster og omdømme
påvirker boområdenes attraktivitet
Både naturgitte og menneskeskapte omgivelser
kan påvirke hvor attraktive områdene er. Boligtyper, kvaliteten på uteområdene, kulturtilbud,
butikksentre, avstand til sentrum og transportforbindelser er med på å bestemme attraktiviteten til
et område (Hansen og Brattbakk 2005, Kvinge
mfl. 2012). Samtidig er omdømmet et område har,
og om det oppleves som trygt, særlig for barna,
utslagsgivende. Hvordan foreldre opplever kvaliteten og elevsammensetningen ved skolene, betyr
mye for boligområders attraktivitet (Sundell 2008,
Hewitt 2013, Morken og Theie 2015, Roostami
2012, Bragen 2013, Kvamme 2013).
Hvor attraktivt et boområde er, er noe som former seg over lang tid. Noen undersøkelser finner
at boligområdenes relative attraktivitet i stor grad
holder seg stabil over flere tiår. Hvis boliger og
boområder i utgangspunktet ble bygd med dårlig
kvalitet eller over tid har fått et dårlig omdømme,
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kan det være vanskelig å påvirke attraktiviteten
(Tunstall 2016, Zwiers mfl. 2017). Nabolagenes
kvaliteter kan endres gjennom nybygging, men
ofte vil trekk ved nybyggingen likne på bebyggelsen i nærheten (Bergsten og Holmquist 2013).
Andre undersøkelser finner at attraktiviteten til
nabolag forandrer seg betydelig i et 50–100-årsperspektiv, gjennom fysisk forfall og opprustning
(Rosenthal 2008).
Boligområdenes attraktivitet henger også
sammen med boligmarkedet i byregionen som
helhet. Hvordan byene fortettes og vokser, vil
spille inn på hvor segregerte byene blir (Kvinge
mfl. 2012, Bolt og van Kempen 2013, OECD 2018).
Hvis det ikke bygges nok boliger sett i forhold til
etterspørselen, kan det føre til at folk med høyere
inntekter trekkes mot de utsatte områdene. Det
kan gjøre at utsatte områder får en mer sammensatt befolkning (van Gent 2010). På sikt kan det
likevel være at høyinntektsgrupper tar over, og at
områdene blir for dyre for de opprinnelige beboerne (Tammaru mfl. 2019).
Ved en lav andel sosiale utleieboliger vil økonomisk ulikhet ha stor betydning for segregeringen, mens ved en høy andel sosiale utleieboliger
vil myndighetenes plassering av disse boligene ha
sterkere effekt på segregeringen (Reardon og
Bischoff 2011). Er sosiale utleieboliger spredt i
byen, kan det bety at personer med levekårsutfordringer bor mer spredt. Er mange sosiale utleieboliger samlet i ett område, vil det kunne gi en
sterk grad av opphoping av levekårsproblemer.
Norge har en lav andel sosiale utleieboliger sammenliknet med mange andre europeiske land. Det
kan ha hatt positive effekter på segregeringen.
Bokonsentrasjonen blant lavinntektsgrupper er
relativt lav i Oslo sammenliknet med i en del
andre europeiske byer (Tammaru mfl. 2016). Funnene fra sammenliknende studier er likevel ikke
entydige. Enkelte byer er mindre segregert selv
med en høy andel sosiale utleieboliger eller er
sterkt segregert med en høy andel eide boliger
(Andersen mfl. 2015, Haandrikman mfl. 2019).
Det ser imidlertid ut til at boligeie kan ha hatt
positive effekter på vedlikehold av boliger, og på
lavinntekstgruppers bostabilitet og velstandsutvikling, og at det virker positivt for de utsatte
områdene (Hansen og Brattbakk 2005, Aarland og
Reid 2019, Proba 2020).

1.1.3
1.1.3.1

Konsekvenser av segregering og
selvforsterkende prosesser
Effekter nabolag har på barn og unges
sosiale mobilitet

Studier av nabolagseffekter ser på om trekk ved
oppvekststedet påvirker barn og unges mulighetsrom og livssjanser. Nabolagseffekter kan forstås
som både negative og positive selvforsterkende
effekter.
Studier indikerer at hvilket nabolag man vokser opp i, er med på å bestemme barn og unges
senere utdanning, yrkesposisjon, arbeidstilknytning, inntekt, helse, rusbruk, sosiale normer og
hvor utsatte de er for å oppleve vold (Hyggen mfl.
2018). Effektene for hvert enkelt individ er små
eller moderate, men fordi det gjelder mange barn
og unge, kan samfunnseffekten være betydelig.
Barn fra familier med lav inntekt ser ut til å påvirkes sterkere av nabolaget de bor i enn barn fra
hjem hvor foreldrene har høy utdanning og inntekt. Det kan skyldes høyere grad av familiestress
i hjemmet, at foreldrene i mindre grad kan
beskytte barna mot uheldige sider ved nabolaget,
at barna er mer sårbare, og at dårlige boforhold
gjør at de tilbringer mer tid ute. I tillegg bor disse
barna oftere i vanskelige oppvekstmiljøer (Brattbakk og Andersen 2017). En undersøkelse basert
på norske data over tre tiår finner at den sosioøkonomiske sammensetningen av elever ved skolene
forklarer rundt 2 prosent av den gjennomsnittlige
variasjonen i utdanningslengde for alle barn samlet (Hermansen mfl. 2020).
Det å bo i utsatte områder kan ha negative
konsekvenser for barns utdanning (Brattbakk og
Wessel 2013). Det kan påvirke resultater i opplæringen og i hvilken grad elevene gjennomfører
videregående skole. Å flytte fra et utsatt til et mer
velstående nabolag som barn, har positive effekter på barnas senere utdanning (Chetty mfl.
2016). Å vokse opp i utsatte områder kan dermed
begrense mulighetene for å komme i jobb, få inntekt og oppleve sosial mobilitet.
Studier viser at i nabolag der det er mye
sosial kontakt mellom beboere, er avvikende
sosial atferd mindre akseptert og viljen til å gripe
inn i ubehagelige hendelser større (Kleinhans
2014, Christensen mfl. 2019b). Slike områder har
kollektiv handlekraft, det vil si at beboerne
sammen har evne til å mobilisere seg om en sak,
ta ansvar og gripe inn. I utsatte nabolag, hvor det
sosiale limet er svakere, kan det i mindre grad
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for å begå kriminalitet (Damm og Dustmann
2014, Billings mfl. 2019).

Boks 1.5 Beboere forteller 2
Vi flyttet hit for tre år siden. Fra å være eneste
med mørk hud i klassen så var det en overgang
å komme hit. Jeg synes det er forskjell på om foreldre er første eller andre generasjon. Jeg synes
det er vanskelig å kommunisere med de som er
første generasjon, selv om vi har samme språkbakgrunn. Det er vanskeligere å lage avtaler
med barna og planlegge besøk.
Jeg ser at ikke alle kommer i bursdager og
sånn. Det kan ha med økonomi å gjøre. Men
også med kulturell bakgrunn. Mange er opptatt
med familieorienterte begivenheter. De skal for
eksempel i kirken på lørdager.
Vi trives godt. Jeg kjenner ikke alle foreldre,
men vi har blitt kjent med mange naboer. Jeg
synes ikke det er utrygt her. Jeg har ikke tenkt så
mye på levekårsproblemer, men jeg vet gjennom
jobben at det er kjempeforskjeller i diagnoser på
de som bor her, og de som bor andre steder.
Kvinne, andregenerasjonsinnvandrer.
Vokst opp i Groruddalen.

Jeg bor sammen med mannen min og to barn,
en i barnehagen og en på skolen. De er flinke i
norsk. Sønnen min liker seg på skolen. Jeg har
to andre barn som ikke bor hjemme lenger.
Mannen min er pensjonist. Han er ufør på
grunn av ryggen. Leiligheten vår er litt slitt,
ellers er det bra.
Jeg liker å gå tur. Det er fint her – fine veier
og grønne plener.
Jeg har lært å lese her i Norge. Jeg hadde
ikke gått på skole før. Jeg håper at jeg får jobb
snart. Jeg går på xx [NAV-tiltak] – kanskje
praksis og så jobb, kanskje i barnehage.
Beboer, bodd på Grorud i åtte år.

Kilde: Proba Samfunnsanalyse Rapport 2020–07.

være slik kollektiv handlekraft. De er dermed
svakere rustet til å korrigere og slå ned på uønsket aktivitet og kriminelle handlinger (Sampson
2012). Kriminaliteten kan dermed ha selvforsterkende negative effekter i noen utsatte områder.
Studier fra flere land viser at barn som vokser
opp i nabolag med store levekårsproblemer og
høy kriminalitet, selv har høyere sannsynlighet

1.1.3.2 Segregering og sosial kontakt
Sosiale bånd i lokalsamfunn utvikler seg gjerne
best mellom mennesker som har noe til felles.
Flere undersøkelser har formidlet at naboer som
har ulik sosial bakgrunn, ikke nødvendigvis
omgås.
Det er studier som finner at de sosiale båndene i utsatte byområder er svakere enn andre
steder. En studie fra Danmark viser at beboere i
utsatte områder skårer lavere enn resten av
befolkningen på opplevd trygghet, kollektiv handlekraft, tillit, tilfredshet med områdene, livskvalitet og å ha formelle og uformelle bånd til andre
mennesker (Christensen mfl. 2019b). Den største
forskjellen mellom utsatte områder og andre
områder finner man på beboernes tilfredshet med
området. Minst forskjell er det på tillit til offentlige
instanser og myndigheter (ibid.). Erfaringer fra
andre land viser at hvis tilliten og tilhørigheten i
samfunnet svekkes, vil det kunne ha negative konsekvenser for folks livskvalitet og trygghet (Nordisk ministerråd 2017).
Tett sosial kontakt i nabolag trenger ikke være
utelukkende positivt. Sosiale relasjoner og nettverk mellom likesinnede kan virke hemmende
hvis gruppa av likesinnede i liten grad orienterer
seg utad, tar inn nye impulser eller knytter seg til
andre. Dette kan føre til at man ikke utvikler et
bredere sett av relasjoner og nettverk. Slike brede
nettverk kan for eksempel være nyttige for å orientere seg om utdanningsmuligheter eller få
kjennskap til ledige jobber. Uheldige sosiale relasjoner kan også bidra til at barn og unge havner i
dårlige miljøer eller i verste fall i kriminelle nettverk.
I empiriske studier trekkes det fram at innvandrere i mindre grad deltar i frivillige tilbud og i frivillig arbeid. Når de deltar, er det ofte i egne organisasjoner (Enjolras og Strømsnes red. 2018).
Mangel på møteplasser og samhandling mellom
ulike grupper kan bidra til å svekke innbyggernes
tilhørighet til lokalsamfunnet. En slik mangel kan
også bygge opp frykt og fordommer mellom grupper (Ødegård mfl. 2014). Hvis noen grupper systematisk er underrepresentert på ulike arenaer, kan
det på sikt bli et demokratisk problem.
I områder hvor det bor mange med dårlig råd,
deltar færre i organiserte fritidsaktiviteter som
krever kontingent, og færre foreldre bidrar i frivilligheten. Selv om store byer har prioritert lavterskeltilbud for barn og unge i utsatte områder
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(Iversen mfl. 2020), er det i noen områder få tilbud, eller de som er, brukes for lite. Tilbudene
fungerer dermed ikke godt nok for å skape samhold og tilhørighet.
Data fra utvalgets analyseområder tyder for
øvrig på at beboere i utsatte områder i noe mindre
grad deltar i politiske valg enn innbyggere i Norge
generelt. Det gjelder først og fremst innbyggere
uten innvandrerbakgrunn som står utenfor arbeid
og utdanning (Aarland og Brattbakk 2020). Varige
og systematiske forskjeller i levekår mellom ulike
grupper kan ses som et varsel om et negativt
utviklingspotensial når det gjelder samhold og samfunnsmessig tillit (NOU 2017: 2).

1.1.4 Hvem kan påvirke utviklingen?
En rekke aktører har ulike roller i arbeidet med å
påvirke utviklingen i utsatte byområder. Denne
utredningen er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og forslag til løsninger er dermed
først og fremst adressert til det statlige nivået. Fylkeskommuner, kommuner og bydeler må også ta
sitt ansvar. I tillegg til at kommunene er den viktigste leverandøren av lokale tjenester, har de en
stor rolle i å mobilisere lokale krefter. Dette er
særlig viktig i områder hvor det er få etablerte
eller bare fragmenterte arenaer for å mobilisere
lokalt, eller hvor eksisterende arenaer, for eksempel skolen, ikke fungerer godt.
Det er imidlertid viktig å understreke den
kraften som beboerne i områdene selv har til å
gripe fatt i situasjonen i eget nabolag, og alt godt
som kan springe ut av deres ønske om og ansvar
for å skape et godt bomiljø. Beboerne former
boområdet sitt, og det er gjennom enkeltindividers innsats og samhandling mellom flere at det
bygges nettverk, sosialt lim og tillit. Andre aktører, for eksempel næringsaktører, frivilligheten,
organisasjoner, lokale foreninger og sosiale entreprenører, kan også bidra på sine områder. En
negativ sosial utvikling, som konflikter, mistillit og
negativ normutvikling, kan ikke løses av storsamfunnet direkte. Offentlige myndigheter kan støtte
tiltak som gir bedre arenaer for dialog, men for å
lykkes er nærmiljøene avhengige av positive rollemodeller som kan bidra til framtidstro og engasjement hos beboerne.
Innsatsen fra myndigheter på ulike nivåer må
legge til rette for å skape trygghet og trivsel gjennom å styrke nære formelle og uformelle relasjoner i boligområdet (Christensen mfl. 2019b). I
dette ligger det også et ansvar for å være en koordinerende enhet som er med på å gjøre det mulig

for ulike aktører, for eksempel næringsliv, frivillighet, beboerforeninger, frivillige nettverk og organisasjoner, å delta i og forme lokalsamfunnet. Er
det ingen slik lokal koordinerende enhet, bidrar
det i mange tilfeller til at de ulike aktørene opererer hver for seg, uten muligheten til å foreta et felles løft (Ødegård mfl. 2014). Innsatsen fra myndighetene må skape attraktive rammer for beboernes
liv og barns oppvekst og bidra til at beboerne i de
utsatte boligområdene agerer som aktive medborgere som har innflytelse på og tar ansvar for eget
liv.

1.1.5 Konsekvenser av covid-19-pandemien
«Kriser rammer som regel ulikt på tvers av sosioøkonomiske grupper. Det gjelder også koronakrisen.»10
I perioden utvalget har arbeidet, har covid-19pandemien endret situasjonen i Norge og i verden. Dette har uten tvil påvirket levekårene til
mange.
Utvalget har, av kapasitetshensyn, valgt ikke å
gå systematisk inn i studier om konsekvenser av
covid-19-pandemien. Det betyr ikke at utvalget
ikke er opptatt av hvilke konsekvenser pandemien
har i utsatte områder. Det er all grunn til å tro at
situasjonen vil ramme menneskene i utsatte områder ekstra hardt, noe som ytterligere begrunner
at det kreves en særlig innsats i områdene i tiden
framover.
Forskere fra OsloMet har dokumentert at én
av fire husholdninger på et eller annet tidspunkt
er blitt rammet av koronakrisen gjennom permitteringer, oppsigelser eller tapte næringsinntekter
(Poppe og Kempson 2020). Forskere på Frischsenteret har vist at i koronakrisens første uker var
det arbeidstakerne med de laveste inntektene og
den svakeste husholdningsøkonomien som var
mest utsatt for å bli oppsagt eller permittert fra
jobben (Bratsberg mfl. 2020a). Lav utdanning har
også økt risikoen for å miste jobben. At pandemien har helsekonsekvenser, er opplagt, også her
er det sosiale forskjeller. Personer i førstelinjeyrker er mest utsatt for smitte. Forskerne fant sosioøkonomiske forskjeller for menn i risikoen for å
være i en smitteutsatt og samfunnskritisk jobb,
men ikke for kvinner.11 I en senere studie med
10
11
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data fra en lengre periode finner de samme forskerne at det er økende forskjeller i arbeidsledigheten i Norge mellom ulike grupper som følge av
covid-19-pandemien. Det er for eksempel økende
(relativ) ledighet blant arbeidstakere uten fullført
videregående skole og blant dem med de laveste
inntektene (Bratsberg mfl. 2020b).
Fra mediene er det kommet fram at manglende informasjon på flere språk til innvandrergrupper i en tidlig fase av pandemien ga økt smittespredning i disse gruppene. Tall fra England
viser at dødeligheten på grunn av covid-19 har
vært dobbelt så høy i de 10 prosent mest levekårsutsatte boligområdene som i de 10 prosent
minst utsatte.12 En studie fra Sverige viser at
sannsynligheten for å dø av viruset er høyere i
grupper i befolkningen med lav sosioøkonomisk
status (Drefahl mfl. 2020).
Utvalget er bekymret for de langsiktige konsekvensene krisen vil ha for levekår og segregering.
Det er en fare for at krisen forsterker ulikhetene
på lang sikt. For eksempel viste en studie fra
Malmø i 1990-årene at opphopingen av levekårsutfordringer skjøt fart i en periode med høy arbeidsledighet (Andersson og Hedman 2016). Utvalget
vil framheve at det er viktig å jobbe langsiktig med
omstilling i næringslivet mot et bærekraftig samfunn og med kvalifisering av arbeidstakere for
framtidsrettede jobber.
Utvalget vil i denne situasjonen særlig framheve at det er viktig å forebygge levekårsutfordringer hos barn og unge. Krisen kan gjøre at
mange barn og unge havner i en ekstra utsatt
posisjon. Da er støtteapparatet rundt dem helt
nødvendig, slik som gode skoler, barnehager og
kompetente hjelpetjenester for dem som har
behov for det. Krisen har vist at det er viktig at alle
har gode boliger og gode utearealer.
En studie utført i Bydel Søndre Nordstrand i
Oslo i perioden barnehager og skoler var stengt,
viser at barnefamilier som bor trangt, hadde
større utfordringer i perioden enn barnefamilier
som bor mer romslig (Brattbakk 2020).
Et ekspertutvalg har beregnet et potensielt
læringstap som følge av at skolene var stengt i den
første perioden av covid-19-pandemien, og at elevene i stedet for vanlig skole hadde hjemmeskole
(Holden-utvalget 2020). Ekspertutvalget slår fast
at det er vanskelig å kvantifisere effekten av mulig
redusert læring, men har likevel beregnet det
samfunnsøkonomiske tapet ved endret produktivi-

tet. Basert på funn som ble gjort i en studie av
Aryal og medforfattere (2019), legger ekspertutvalget til grunn at produktiviteten øker med 5 prosent for hvert år med utdanning den enkelte har.
Videre legger ekspertutvalget til grunn at i en
situasjon der vanlig skole er erstattet av hjemmeskole, gir det 10 prosent reduksjon i læringsutbyttet for 30 prosent av elevene.
Flere av tjenestene som gir bistand til utsatte
barn og unge, hadde redusert kapasitet den første
tiden av koronakrisen. Det kan få eller kan ha fått
konsekvenser for utsatte barn. Fra andre land er
det dokumentert at vold i hjemmet økte i den første tiden av covid-19-pandemien.13 I Norge var det
i den perioden samfunnet var nedstengt en nedgang i henvendelsene til politi og krisesentre om
familievold. Med lettelser i koronatiltakene økte
antall registrerte voldsanmeldelser i Oslo til
samme nivå som før pandemien, og volden var av
grovere art.14
Stenging av idretts- og fritidstilbud kan gi frafall fra tilbudene. Også her kan det være sosiale
forskjeller i hvem som faller fra.
Koronakrisen påvirker også offentlige budsjetter. Skatteinntektene har gått ned, og utgiftene,
for eksempel til næringsstøtte, overføringer fra
NAV, sosialhjelp og smitteverntiltak, har gått opp.
Når budsjettene blir strammere, må lovfestede
oppgaver prioriteres. Mange av oppgavene som
omtales i denne rapporten, er ikke lovfestede,
men handler om å forebygge levekårsutfordringer
og bygge lokalsamfunn. Det gjør at rammene for å
drive blant annet forebyggende arbeid er strammere, samtidig som mange har fått en forverret
levekårssituasjon. Konsekvensene av ikke å prioritere forebygging kan bli dyre på sikt.
Regjeringen nedsatte i slutten av april 2020 en
koronakommisjon. Kommisjonen skal først og
fremst gjennomgå og evaluere myndighetenes
håndtering av pandemien, men den skal også vurdere hvordan de bredere, samfunnsmessige konsekvensene av pandemien ble håndtert og fulgt
opp av myndighetene.
Det pågår forskning i mange miljøer om konsekvenser av pandemien på ulike samfunnsområder. Selv om noen studier er kommet, vil det aller
meste av forskningen komme etter at utvalget har
levert sin rapport.
13
14
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1.2
1.2.1

Levekår i byer

Utvalgets viktigste vurderinger og
forslag

Segregeringen i Norge øker, men de
fleste lever i gode nabolag
Inntekter og levekår er ulikt fordelt i de største
byene. Mange ønsker å bo nær andre som likner
dem selv, og mange med høye inntekter velger å
bosette seg i de samme områdene. I andre boligområder blir boligprisene lavere, og de blir sånn
sett enklere å etablere seg i for folk med lavere
inntekter.
Jo større den sosioøkonomiske ulikheten er i
et samfunn, desto større ulikhet vil det være mellom geografiske områder. På sikt vil økte ulikheter forplante seg til bylandskapet og gi økt geografisk segregering. Når segregeringen biter seg
fast, slik den har gjort i flere byregioner, er den
vanskelig å reversere. Flyttemønstrene blir påvirket, og segregeringen kan i seg selv bidra til mer
segregering. Over tid begrenses valgfriheten på
boligmarkedet for dem som ikke har høye inntekter.
Norge har verken like store økonomiske forskjeller eller like store drabantbyområder som
mange land i Europa. Velferdsordninger og omfattende omfordelingspolitikk demper forskjellene
ytterligere. Det er også forskjeller mellom Norge
og resten av Skandinavia. De fleste i Norge eier
sin egen bolig. I både Sverige og Danmark er de
største levekårsutfordringene i områder som
hovedsakelig består av subsidierte leieboliger. Et
kjennetegn ved utsatte områder i mange land er at
boligene ikke vedlikeholdes, og at områdene forfaller. Dette ser vi i liten grad i Norge. Boligene og
nærmiljøene i områder med levekårsutfordringer
er generelt sett godt vedlikeholdt og av god standard.
Utvalget vil understreke at det er all grunn til å
tro at de fleste er fornøyde, trives og lever gode liv
der de bor. Samtidig vet vi at folk påvirkes av
nabolaget de bor i. Nabolaget kan innskrenke
beboernes livssjanser, men også gi muligheter.
Fundamentet i lokalsamfunnene er først og
fremst innbyggerne som bor der. Lokalsamfunnene bindes sammen gjennom beboernes kontakt
med hverandre og engasjementet for nærmiljøet.
Lag og foreninger, lokalt næringsliv og andre
lokale institusjoner bidrar til denne sammenbindingen.
Utvalget tror at levende og gode lokalsamfunn
med mange møteplasser og arenaer for å delta og
samhandle kan ha positive effekter for relasjonene på tvers av grupper, tillit mellom folk lokalt

og den opplevde tilhørigheten til stedet folk bor.
Utvalget mener også at felles møteplasser bidrar
til at innbyggerne i lokalsamfunnene kan få styrket evnen til å organisere seg, til å reagere på
normbrudd i nærmiljøet, til å skape positivt engasjement, og til å sosialisere særlig barn og unge til
å bli aktive samfunnsmedlemmer. Slike effekter er
det vanskelig å måle. Tillit mellom folk og folks tillit til lokale og nasjonale myndigheter er en forutsetning for velfungerende samfunn.

1.2.2

Faresignaler – opphoping av
levekårsproblemer svekker nabolag

Sterkt segregerte byer kan gi nabolag som fungerer dårlig, og en uforholdsmessig opphoping av
byrder i enkelte nabolag. Store grupper mennesker i områdene kan ha omfattende sosiale og økonomiske utfordringer som det er vanskelig å
komme ut av.
Andre land i Europa har opplevd at situasjonen
i noen utsatte boområder er preget av tilbaketrekking fra samfunnet, uro og kriminalitet. Kriminell
kapasitet har utviklet seg og vokst seg sterk i
områdene over flere år. Barn bor og leker i områder hvor kjøp og salg av narkotika skjer åpent, og
hvor vold er en del av hverdagen. Dette er gjerne
utsatte barn og unge som er preget av at de vokser opp under vanskelige forhold og ikke opplever
å være en del av storsamfunnet.
I Norge er det ingen områder hvor opphopingen av levekårsutfordringer og de sosiale problemene er like store som vi ser i en rekke andre land.
Kriminaliteten er også lavere. Selv om deltakelsen
er lav i noen områder, er det ingen tydelige tegn på
at områdene preges av høy grad av tilbaketrekking
fra samfunnet. Utvalget mener likevel at det er viktig å ta situasjonen i Norge på alvor. Utvalgets egne
analyser viser at i noen områder har utviklingen
delvis gått i negativ retning. I et fåtall områder er
situasjonen særlig utfordrende, og i en del andre
områder er det viktig å følge situasjonen ekstra
nøye. Utvalget er spesielt bekymret for det økende
tallet på områder hvor svært mange barnefamilier
har lave inntekter, og hvor det også er flere andre
store levekårsutfordringer. Andelen barn som vokser opp i fattige familier er alarmerende høyt i noen
områder. I områder i flere byer har situasjonen de
siste ti årene forverret seg mer enn for landet og
byene som helhet. Mange barnefamilier bor trangt,
og mange leier boligen sin og kan ha ustabile boforhold. I en del områder mangler barn og unge gode
steder å være.
Svært mange av familiene med lav inntekt i
analyseområdene har innvandrerbakgrunn, og de
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Boks 1.6 Beboere forteller 3
Jeg opplever det som trygt. Det er lite vold. Jeg
tror det var mer før. Jeg har kjent noen som er
en del av det, hvis man ikke er en del av de gjengene, da er man trygg. Media svartmaler. Det
går helt fint å gå hjem midt på natten. Da jeg
vokste opp, tenkte jeg ikke på hvor folk kom fra.
På mitt trinn var den største utfordringen at foreldrene ikke snakket norsk. Jeg tror det er mindre av det nå.
Jeg hadde mange utenlandske venner da jeg
vokste opp. Noen hadde ikke samme struktur
hjemme. Var lett for dem å komme unna med
prøver og anmerkninger, vanskelig for foreldre å
følge opp. I dag er det noen av dem som bare kjører rundt. Jeg tror det handler mye om språket.
De har en sosiolekt som gjør at de ikke virker
seriøse. Tror det er derfor de sliter med å få jobb.
Mange av familiene jeg kjente, har flyttet til
for eksempel Ullevål. Jeg vet om en familie på
17 som har flyttet inn et sted det var 3 som
bodde før. Der jeg bor, er det masse eneboliger og
noen blokker som er nyoppusset. Og så er det
dobbelt så dyrt som rett borti gata.
Jeg synes det er mye færre barn ute nå enn
det var før. Men det er fordi de sitter hjemme
foran PC-en. Det er ikke noe spesielt her, sånn er
det overalt. Vi var ute og syklet. De som er ungdommer nå, jeg ser at de skal prøve å være så
tøffe. De leser om at det er så farlig å bo på Grorud. Skummelt, og så får de en boost. Ser det på
søsknene mine også. De skal tøffe seg og leve opp
til dette.
Mann i begynnelsen av 20-årene.
Vokst opp på Grorud, bor og jobber der fortsatt.
Kilde: Proba Samfunnsanalyse Rapport 2020–07.

kan potensielt ha andre utfordringer enn bare de
økonomiske. Samtidig tyder studier på at beboerne uten innvandrerbakgrunn ofte har de tyngste
utfordringene som lav sysselsetting, helse- og rusproblemer, og at dette er problemer som kan ha
gått i arv.
Når mange barn og unge sliter, krever det
ekstra innsats av skolene. Samtidig er skole- og
læringsmiljøet krevende ved noen skoler. Utvalgets undersøkelser dokumenterer at skoletilbudet
i noen utsatte områder har lavere kvalitet enn
andre steder. Det kan ha en negativ effekt på
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barns livskvalitet og læring og gjøre sosial mobilitet vanskeligere.
Det lokale sivilsamfunnet er enkelte steder for
svakt, deltakelsen er lav, og for få foreldre er involvert i barnas fritidsaktiviteter. Noen steder har få
møteplasser og fritidstilbud, noe som også kan
gjøre at deltakelsen og engasjementet i lokalsamfunnet blir mindre. Segregering etter innvandrerbakgrunn kan gi særskilte utfordringer for deltakelsen i aktiviteter på fritiden og i det lokale
foreningslivet. I noen områder særlig i Oslo ser
det ut til at ulike innvandrergrupper og øvrige innbyggere har nettverkene sine side om side, og at
de i liten grad samhandler på tvers av grupper.
For noen barn og unge begrenses mulighetene til
å delta på grunn av familienes kulturelle og religiøse verdiorientering og negativ sosial kontroll fra
både foreldre og miljøer.
Hvis levekårsutfordringer fortsetter å hope
seg opp i noen boområder over tid, er det en fare
for at både den fysiske og den opplevde avstanden
mellom folk øker. Sosial samhørighet, som gjensidig tillit, solidaritet og delte normer, i et nabolag
kan virke positivt inn på beboernes vilje til å gripe
inn i negative situasjoner og hendelser. Når de
sosiale båndene er svake, kan nabolagenes kollektive handlekraft, det vil si evnen til å håndtere problemer og gripe fatt i vanskelige situasjoner, bli
svekket.
Sjansene for at barn som vokser opp med
svært mange belastninger i livet får utfordringer,
er betydelig større enn for barn som har vokst
opp under trygge familieforhold. De har større
risiko for å slite på og senere falle ut av skolen,
havne i dårlige miljøer og i ytterste konsekvens bli
ofre for eller rekruttert til kriminalitet. Ungdom
med store, sammensatte problemer og en økende
barne- og ungdomskriminalitet kan gå hånd i
hånd. Dersom flere barn og unge opplever at de
ikke lykkes, for eksempel i skolen, at de ikke er
en del av storsamfunnet eller ikke opplever å høre
til, er dette alvorlige faresignaler det må gripes
fatt i.

1.2.3
1.2.3.1

Hovedmål: Gode lokalsamfunn for alle

Bostedet skal fremme beboernes
muligheter og deltakelse
I mandatet står det at utvalget skal foreslå strategier og tiltak som kan «fremme trygge og gode
boforhold, gode oppvekst- og levekår og gode forutsetninger for integrering og positiv sosial utvikling». For utvalget er nabolaget og lokalsamfunnet
viktig. Målet er å fremme barns muligheter, sosi-
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ale mobilitet og positive sosiale utvikling og hindre at problemer går i arv mellom generasjoner.
Videre er målet å unngå at nærmiljøet skal redusere beboernes muligheter for å utvikle seg, delta
i samfunns- og arbeidsliv og oppleve god livskvalitet.
Nabolaget er dagliglivets arena der vi er
aktive og møter andre i barnehager, skoler, fritidsaktiviteter, organisasjoner og bomiljø. Velfungerende lokalsamfunn svekkes av sterk
segregering, og opphoping av levekårsproblemer kan hindre utvikling og deltakelse. Barn og
unge trenger voksne i lokalsamfunnet som ser
dem, og som bidrar til en god og tr ygg oppvekst.
Det gjelder ikke minst barn og unge som har
vanskelige familieforhold eller andre utfordringer.

1.2.3.2

Lokalsamfunn skal være trygge og legge
til rette for sosial kontakt

I mandatet står det at utvalget skal foreslå
endringer som kan «bevare åpne og inkluderende
byer i et langsiktig perspektiv». Etter utvalgets
vurdering innebærer det at folk kan føle seg
trygge og velkomne i alle deler av byene. Sosial
samhandling kan bidra til at folk forstår hverandres situasjon bedre og øke fellesskapsfølelsen
og tilliten mellom folk. Folk møtes på mange arenaer i samfunnet, blant annet i arbeidslivet og
gjennom sosiale medier, men også i nærmiljøet og
i fritidsaktiviteter. Mange og gode møteplasser
har dermed betydning for om byene forblir åpne
og inkluderende. Utvalget ser særskilt på hvordan
lokalsamfunnene kan bidra til åpne og inkluderende byer.
Opplevd fellesskap og tilhørighet kan virke
som et lim i samfunnet. Hvis lokalsamfunnene
preges av konflikter, mistro og utrygghet, sier det
seg selv at det er vanskelig å bygge fellesskap,
samhold og tillit. Et inkluderende samfunn preget
av tillit legger til rette for at flere kan delta i samfunnet. Samtidig kan det at mange deltar i samfunnet, påvirke samholdet positivt.

1.2.4

Virkemidler: Motvirke at forskjellene
øker, sikre helhetlig byutvikling og
målrettet innsats
Segregering kan i stor grad ses på som en konsekvens av økonomisk ulikhet. Levekårsutsatte
områder utvikler seg så som en følge av segregeringen og levekårsutfordringene i befolkningen.
Videre kan situasjonen innad i utsatte områder

forverres gjennom selvforsterkende, negative prosesser.
Et viktig fundament for å forebygge at områder blir levekårsutsatte er dermed å motvirke at
den økonomiske ulikheten i samfunnet øker, og å
sikre grunnleggende velferd for alle. Denne innsatsen bør bygge på hovedtrekkene i den norske
arbeidslivs- og velferdsmodellen. En god sysselsettingspolitikk, og tidlig innsats for barn og unge,
er etter utvalgets syn de viktigste innsatsområdene for å bidra til bedre levekår på kort og lang
sikt.
Å forebygge at levekårsutsatte områder oppstår og utvikler seg skjer grovt inndelt på tre
nivåer. I tillegg er det behov for kompenserende
innsats ved alvorlige levekårsutfordringer:
Den økonomiske politikken og den generelle velferdspolitikken fremmer velferd og utjevner forskjeller. Gode levekår og like muligheter for alle
er sentrale målsettinger i den norske velferdsmodellen. En rekke generelle og rettighetsbaserte
ordninger skal bidra til dette innenfor blant annet
utdannings- og helsepolitikken. Videre er fordelingspolitikk og inntektssikringsordninger sentrale virkemidler for å dempe de økonomiske ulikhetene som oppstår, og sikre en grunnleggende
velferd.
Gjennom byutvikling og boligpolitikk kan myndighetene påvirke hvordan den økonomiske ulikheten setter spor i form av segregering. Disse
politikkfeltene kan dermed forebygge segregering og konsentrasjon av levekårsutfordringer.
Virkemidler i byutviklingen og boligpolitikken,
slik som arealplanlegging, offentlige investeringer og boligsosiale virkemidler, kan bidra til mer
sosialt blandede nabolag i ulike deler av kommunene.
Videre er det en stor oppgave for den lokale
politikken å sikre likeverdige tjenestetilbud og kultur- og fritidstilbud. Og da handler det om både
områdene og menneskene som bor der, og om
både å forebygge og reparere. For å sikre likeverdige tjenester er det viktig at kommunene vurderer hvordan de fordeler ressurser til ulike nabolag, slik at alle de offentlige instansene er i stand
til å levere gode tjenester uavhengig av beboernes
levekårsutfordringer.
Figur 1.1 viser hvordan de ulike nivåene av
forebyggende og kompenserende innsats skal
motvirke opphoping av levekårsutfordringer.
På tross av at en rekke politikkområder er
relevante for problemstillingene utvalget ser på,
har utvalget konsentrert seg om enkelte sentrale
temaer og virkemidler. Figur 1.2 viser relevante
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rammevilkår og virkemidler og hvilke politikkområder utvalget har lagt vekt på.
Utvalget har primært foreslått tiltak på tre
områder. Det første er tiltak for en helhetlig byutvikling. Disse skal bidra til en jevnere fordeling av

Kapittel 1

fysiske kvaliteter (både positive og negative) og
en mer variert befolkning i boligområdene. Det
andre er å gjøre kommuner i stand til å tilby likeverdige tjenester i utsatte områder. Det tredje er
ekstraordinær innsats i levekårsutsatte områder.

Motvirke økonomisk
ulikhet
og fremme velferd

Motvirke at
økonomisk ulikhet
gir segregering

Forebygge
individuelle
levekårsforverringer

Tiltak ved alvorlige
levekårsutfordringer
og opphoping

Økonomisk politikk

Byutvikling

Universelle
velferdsordninger

Offentlige
tjenestetilbud

Særskilte
oppfølgingstiltak

Boligpolitikk

Kultur- og fritidstilbud

Forebygge

Kompensere

Figur 1.1 Forebyggende og kompenserende innsats mot opphoping av levekårsutfordringer

168

28

NOU 2020: 16

Kapittel 1

Levekår i byer

Motvirke økonomisk ulikhet
og fremme velferd

Økonomiske
rammevilkår for
velstand og
utjevning
For eksempel
sysselsettingsog
finanspolitikk

Universelle
velferdsordninger

For eksempel
innen
utdanning,
helse og
inntektssikring

Motvirke at
økonomisk
ulikhet gir
segregering

Forebygge og kompensere for
levekårsutfordringer
og opphoping

Helhetlig
byutvikling

For eksempel
arealplanlegging
og investeringer
i infrastruktur og
kultur- og
fritidstilbud

Likeverdige
Selektive
tjenester virkemidler –
område

Selektive
virkemidler –
gruppe/individ

For eksempel
ekstraordinær
innsats i
utvalgte
områder og
mobilisering
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krefter

For eksempel
behovsprøvde
økonomiske
støtteordninger
og
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For eksempel
sosioøkonomisk
utjevning ved
budsjettfordeling

Universell/struktur

Statlige
rammer
Kommunale
tjenester og
støtte
Private
aktører

Målrettet/individ

Figur 1.2 Utvalgets sentrale forslag og anbefalinger, plassert innenfor rammen av relevante universelle og
målrettede virkemidler og politikkområder.

1.2.5 Utvalgets hovedanbefalinger
Å oppnå målet om at alle kan leve i gode lokalsamfunn, og at levekårsutfordringer ikke skal gå i arv,
krever innsats på flere områder og på flere nivåer
samtidig. Utvalget anbefaler at hovedvekten av innsatsen legges på følgende:
1.2.5.1

Gi barn og unge i utsatte byområder like
muligheter

Det er billigere og mer effektivt å forebygge enn å
reparere. Utvalget anbefaler derfor at prinsippet
om tidlig innsats legges til grunn i all innsats rettet mot utsatte områder. Tidlig innsats handler om
å gi hjelp så tidlig som mulig i et menneskes liv.
Utvalget vil framheve hvor viktig det er å prioritere innsats for å bedre livssjansene til barn og
unge i utsatte områder.
For at barn både skal ha gode barneliv og
utvikle seg til trygge og selvstendige voksne, må
de få dekket grunnleggende behov som gir varige
og trygge relasjoner, tilhørighet og selvfølelse.
Utvalget vil løfte fram familien som den viktigste
rammen rundt barns liv og utvikling. Innsats rettet mot barn og unge i utsatte områder skal ha et
helhetlig familieperspektiv. Den må i tillegg til å
ivareta barn og unge også ivareta foreldrenes

behov for støtte. Barn og unges mulighet og evne
til å bli kvitt den negative sosiale arven må styrkes
både gjennom gode oppvekstforhold og trygge
nabolag.
Skoler og barnehager må gi tilpassede og kvalitativt gode tilbud. Analyser som utvalget har
bestilt viser at barnehager i levekårsutsatte områder i Oslo har en betydelig høyere andel barn som
får ekstra ressurser til et tilrettelagt barnehagetilbud. Samtidig er det tegn til at barnehager i
utsatte områder både har høyere voksentetthet og
større sannsynlighet for å oppfylle pedagognormen. At voksentettheten er høyere, er naturlig
sett i lys av barnas behov for ekstra tilrettelegging. Annen forskning fra Oslo peker i retning av
at barnehager med en høy andel barn med innvandrerbakgrunn kan ha dårligere kvalitet, men
funnene er ikke entydige.
Analysen tyder videre på at en større andel av
ressursene ved skolene går til andre formål enn
ordinær undervisning sammenliknet med andre
områder i byene, sammensetningen av voksenpersonellet er annerledes og andelen lærere med
godkjent lærerutdanning er lavere. Det kan tyde
på at kvaliteten på opplæringen som gis i skolen,
er dårligere enn i andre områder. Analysen viser
videre at lærernormen er utformet på en måte
som gjør at den reduserer handlingsrommet til
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kommunene og skolene. De blir bundet til å fordele ressursene på en måte som sett ut fra elevenes behov ikke nødvendigvis er den beste. Utvalget mener at den viktigste måten å forebygge og
kompensere for dette på er ved å styrke skolene
med de største utfordringene.
Utvalget vil videre understreke at velferdstjenestene i utsatte områder må legge vekt på
arbeid med barn og unges psykiske helse og på å
gripe fatt i de grunnleggende årsakene til at
mange sliter. Selv om familieforholdene er dårlige, er det ikke likegyldig hva som skjer på andre
arenaer. En god skolesituasjon og et positivt fritidsmiljø kan være med på å kompensere for uheldige hjemmeforhold. Å styrke barnehage- og skoletilbudet og ulike tjenester og fritidsaktiviteter til
barn og unge er også samfunnets beste måte å
forebygge kriminalitet på.

1.2.5.2

Styrket og mer systematisk innsats i
ordinære tjenester
Kommunene har en nøkkelrolle i å bedre levekårene i utsatte områder. Det er derfor viktig at
kommunene har et økonomisk grunnlag de kan
bruke til å motvirke og kompensere for levekårsutfordringer. Utvalget vil understreke at kommunenes inntektssystem15 er den viktigste faktoren som påvirker kommunenes ressurssituasjon
og mulighet til å løse sine særskilte utfordringer
og levere gode tjenester til innbyggerne.
For å sikre likeverdighet i tjenestetilbudet
mener utvalget det er behov for å styrke de ordinære tjenestene og tilbudene i utsatte områder
økonomisk. Forebyggende og reparerende innsats rettet mot individer og områder med levekårsutfordringer er ressurskrevende, og i noen
utsatte områder må det forventes at utfordringene
er langvarige. Selv om enkeltpersoner får det
bedre over tid, vil utfordringene i områdene
kunne forbli store fordi nye personer med levekårsutfordringer flytter inn. Sammensatte levekårsutfordringer er heller ikke enkle å løse. Da er
det behov for en forsterket innsats gjennom ordinære tjenester.
Utvalget mener det er grunn til å anta at en del
store byer ikke blir tilstrekkelig kompensert for
utgiftene fra opphoping av levekårsutfordringer.
Regjeringen har satt ned et eget utvalg som skal
gå gjennom inntektssystemet. Utvalget anbefaler
15

Inntektssystemet fordeler frie inntekter til kommunene.
Frie inntekter er midler kommunene fritt kan disponere
uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og
regler.
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at Inntektssystemutvalget vurderer om kommunene er godt nok kompensert til å kunne tilby
likeverdige tjenester i utsatte områder. For at inntektssystemet skal kunne ha nødvendig effekt i
utsatte byområder, vil utvalget videre understreke
hvor viktig det er at kommunene videretildeler
midler til de utsatte områdene gjennom ressursfordelingssystemene sine. Utvalget mener også at
det kan være verdt å se nærmere på om ressursfordelingen til statlige tjenester, for eksempel
arbeidsmarkedstiltak, tar tilstrekkelig hensyn til
utfordringene i levekårsutsatte områder.

1.2.5.3 Styrke levekårshensyn i byutviklingen
Utvalget mener at kvalitetsforskjellene mellom
boligområder bør utjevnes, og at byutviklingen
må bidra til å fordele goder og byrder mellom alle
områder i kommunene. Goder kan blant annet
være kultur- og fritidstilbud, grøntområder, tunneler og gode transportforbindelser, og byrder kan
være blant annet arealkrevende og forurensende
infrastruktur og lager- og industrivirksomhet.
Utvalget antar samtidig at det er lite realistisk å
få helt bukt med trangboddhet og dårlige boforhold i levekårsutsatte områder. Gode offentlige
utearealer og møteplasser er derfor ekstra viktig i
de utsatte områdene og må etter utvalgets syn prioriteres særskilt høyt.
Hvis det ikke bygges nok boliger, kan det gå
utover dem med de laveste inntektene. Nybygging kan også tilføre gode kvaliteter i utsatte
boområder, for eksempel gjennom butikker,
kafeer, møteplasser og et mer variert tilbud av
boliger. Skal det bygges mye og raskt, kan det
samtidig gå utover kvaliteten. Hvis det bygges for
tett, med dårlige boligkvaliteter, er det en fare for
at nye områder over tid blir levekårsutsatte. Det
er også en fare for at ulik kvalitet på nybygde prosjekter forsterker kvalitetsforskjellene mellom
ulike byområder. Det er med andre ord behov for
både tilstrekkelig boligbygging og at alle boligområder bygges med god kvalitet.
Kommunene har et hovedansvar for den kommunale arealplanleggingen, men staten har også
viktige roller i byutviklingen gjennom blant annet
investeringer i infrastruktur og lokalisering av
statlige arbeidsplasser og tjenester. Både stat og
kommune må gis tydelige føringer som forplikter
til å ta levekårshensyn gjennom planlegging og
investeringer, og som gir kommunene klare retningslinjer i sin dialog med utbyggere, grunneiere
og naboer.
Kommunene kan til en viss grad legge til rette
for en variert bolig- og befolkningssammenset-
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ning gjennom planlegging og investeringer. Utvalget mener at kommunene bør få flere verktøy slik
at de kan legge bedre til rette for at ulike befolkningsgrupper kan bosette seg i de samme områdene. Kommunene bør få større muligheter til å
påvirke boligsammensetningen og også gis bedre
muligheter til å kjøpe kommunale boliger i områder med høye boligpriser.
En del utleiere tilbyr dårlige og dyre utleieboliger til personer med få andre muligheter. Utvalget mener at det ikke er et mål i seg selv å øke
andelen private utleieboliger på bekostning av at
folk kan eie bolig. Eierlinja i den norske boligpolitikken har mange fordeler og har sannsynligvis
virket dempende på segregeringen sammenliknet med situasjonen i flere andre land. På samme
tid mener utvalget at det er viktig å jobbe for at
leietakere har bedre muligheter til å skaffe seg
en god bolig og en trygg og stabil bosituasjon.
Utvalget vil særlig trekke fram at det er uheldig
hvis offentlig husleiestøtte går til boliger med
uakseptabel dårlig standard, og at det er behov
for flere stabile utleiefirmaer som kommunene
kan inngå avtaler med. Utvalget mener at det må
legges bedre til rette for en utleiesektor der leie
blir et reelt alternativ til eie. Det kan være behov
for bedre rammebetingelser for utleiere som
ønsker å drive boligutleie som en seriøs og langsiktig næringsvirksomhet.

1.2.5.4

Tydeligere mål og ansvarsfordeling i
områdesatsinger
Den statlige finansieringen av områdesatsinger
består av en rekke sektorbaserte tilskuddsordninger innenfor blant annet utdanning, arbeidsmarkedstiltak og byutvikling. Ordningene skal oppfylle omfattende og sammensatte mål innenfor
samfunnsfelt som sysselsetting og deltakelse i
samfunnet. Det er mange sektorer og aktører
involvert. Utvalget mener at det er viktig at områdesatsinger har få og tydelige mål, med en klar
sammenheng mellom mål, strategier og tiltak. En
områdesatsing kan være et godt virkemiddel for å
gjennomføre koordinerte lokale tiltak både innenfor fysisk opprusting og sosiale forhold og dermed bidra til gode og trygge bo- og oppvekstmiljøer. Områdesatsinger kan også være et godt verktøy for å sikre innovasjon og metodeutvikling i
offentlig sektor. Utvalget mener samtidig at områdesatsinger ikke kan løse strukturelle utfordringer i byutvikling eller levekår.
Den omfattende bruken av statlige tilskudd til
prosjekter kan gjøre at innsatsen blir for fragmentert og ustabil. Å søke på, rapportere og følge opp

prosjekter er ressurskrevende. Prosjektfinansiering kan føre til at det stadig blir satt i gang nye
prosjekter framfor å sørge for en stabil innsats i de
ordinære tjenestene. Det kan være vanskelig å få
videreført prosjektene i ordinær drift selv om de
er vellykkede.
Deler av dagens tilskuddsordninger til områdesatsinger bør innlemmes i kommunenes rammetilskudd. Det er behov for å dreie innsatsen fra
prosjektbasert innsats og metodeutvikling til varig
å styrke de ordinære tjenestene. Dette gjøres best
gjennom kommunenes frie inntekter.
Selv om mange levekårsutsatte områder vil
trenge varig, forsterket innsats, trenger noen
områder også forsterket innsats for en kort periode. Utvalget mener at staten fortsatt bør tildele
tilskudd til områdesatsinger, men tilskuddsordningene bør ikke ha sektorbaserte mål. Tilskuddene bør heller gis til flerårige, helhetlige satsinger innenfor et geografisk område. Etter tildeling
av tilskudd bør kommunene få handlingsrom til å
håndtere de lokale utfordringene. Statlige
myndigheter bør ikke være direkte involvert i
bruken av tilskuddsmidlene med mindre kommunene selv ønsker det. Utvalget foreslår å avvikle
dagens sektorbaserte tilskuddsordninger og opprette to nye tilskuddsordninger: ett tilskudd til
gode og trygge bo- og oppvekstmiljøer og ett tilskudd til innovasjon og metodeutvikling.
Det finnes en rekke ulike arenaer for samordning. Utvalget mener at områdesatsing egner seg
best til å koordinere lokale tiltak og i mindre grad
til å koordinere store sektorinteresser. Hvis statlige
sektormyndigheter skal delta i områdesatsinger,
bør det være tydelig hva de statlige sektormyndighetene skal bidra med innenfor eget ansvarsområde, og hvordan involveringen er forankret i sektormyndighetenes beslutningsprosesser.

1.2.5.5

Behov for god ledelse og samarbeid på
tvers
Utfordringene i levekårsutsatte områder og segregering i byer kan karakteriseres som gjenstridige
problemer. Gjenstridige problemer er komplekse
utfordringer hvor årsakene er sammensatte og
påvirker hverandre gjensidig. Virkemidler for å
løse gjenstridige problemer går på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Å løse slike problemer
forutsetter at ulike instanser samordner innsatsen
sin. Det fordrer en sterk vilje til samarbeid.
Mange offentlige og private aktører må jobbe
sammen i utsatte områder for å forebygge og
kompensere for levekårsproblemene. Lærere,
skoleledere, politi, helse- og sosialarbeidere og
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andre bør utvikle nye måter å arbeide på og innta
nye roller.
Utvalget vil understreke at god ledelse og
lederkompetanse er avgjørende for å lykkes, og at
det må legges til rette for dette på alle nivåer. Kanskje er ledelse særlig viktig i utsatte områder og
gjør det nødvendig at kommunene legger inn
ekstra innsats for å rekruttere til slike stillinger i
områdene.
Utvalget mener videre det er viktig med god
kompetanse blant dem som jobber i utsatte byom-
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råder. God kjennskap til områdene og stabilitet i
personalressursene kan være en nøkkel for å lykkes, ikke minst for å få til et godt og tverrsektorielt samarbeid. Hvis ansatte i tjenestene stadig skiftes ut, blir det vanskeligere å bygge opp kompetanse, få kontinuitet i tjenestene og gode tilbud til
brukerne.
Staten kan bidra blant annet gjennom kompetansehevende tiltak og utdanning for å styrke de
ulike aktørenes roller innenfor samarbeid og forebygging.
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Avvikle kontantstøtten
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(flertallsforslag)
(kap 13)

Gode vilkår for arbeids- Ingen skal betale mer
enn en viss andel av
inkludering i offentlig
inntekten sin til barnesektor (kap 12)
hage og SFO
(kap 13)

Økonomiske rammevilkår
for velstand og utjevning

Motvirke økonomisk ulikhet og fremme velferd

1.2.6
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Økonomiske rammevilkår
for velstand og utjevning

Universelle
velferdsordninger

Motvirke økonomisk ulikhet og fremme velferd

Kunnskap om effekter
av lokalsamfunnsarbeid (kap 16)

Nytt kriterium om at
flyktninger ikke bør
bosettes i utsatte
områder (kap 17)

Utrede konsekvenser
av nærskoleprinsippet
(kap 13)
Videreføre fylkeskommunes mulighet til
å velge inntaksmodell
til videregående
opplæring (kap 13)
Utrede inntaksmodeller for videregående
opplæring (kap 13)

Utvide bomiljøtilskuddet til andre
levekårsutsatte
områder (kap 14)
Koordinerende statlig
enhet (kap 12)

Opprette en tilskuddsordning til nærmiljøarenaer i utsatte
områder (kap 16)

Likeverdige tjenester

Selektive virkemidler
– område

Selektive virkemidler
– gruppe/individ

Forebygge og kompensere for levekårsutfordringer og opphoping

Helhetlig byutvikling

Motvirke at økonomisk
ulikhet gir segregering
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Kapittel 2

Utvalgets mandat og arbeid
2.1

Oppnevning og mandat

Utvalg om levekårs- og integreringsutfordringer i
byområder (By- og levekårsutvalget) ble oppnevnt
ved kongelig resolusjon 26. oktober 2018.
Utvalgets mandat
Utvalgets mandat har vært følgende:
Opphopning av levekårsutfordringer i områder i og rundt de store byene er en utfordring i en
rekke land i Europa. Personer med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i disse områdene.
Også i Norge ser vi tendenser til en slik utvikling,
selv om bildet ikke er entydig.
I NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit påpekes
det at det norske samfunnet må lykkes bedre med
integrering av innvandrere og flyktninger fra
land utenfor Europa, for å ivareta samhørighet,
tillit og samfunnsmodellens legitimitet.
Utvalget skal kartlegge omfanget av geografisk konsentrasjon av levekårsutfordringer i
og rundt de større byene i Norge. Sentrale levekårsutfordringer kan være dårlig bomiljø, få
møteplasser og aktivitetstilbud, trangboddhet,
arbeidsledighet, barnefattigdom, vold i nære
relasjoner, ungdomskriminalitet, frafall fra
utdanning, manglende sosial støtte, dårlig helse,
rusmiddelproblematikk etc. Utvalget skal kartlegge levekårsutfordringer uavhengig av etnisk
bakgrunn. Det skal imidlertid også sees særlig på
hvordan fordelingen av slike levekårsutfordringer sammenfaller med bosettingsmønsteret blant
innbyggere med innvandrerbakgrunn. Utvalget
skal beskrive eventuelle tendenser til etnisk og
sosioøkonomisk segregering ved barnehager og
grunn- og videregående skoler i aktuelle byområder. Situasjonen og utviklingen i Norge skal, i
den grad det er mulig og relevant, sammenlignes
med tilsvarende kartlegginger fra andre land, og
da primært med våre naboland.
Utvalget skal, på grunnlag av forskning,
kartlegge og drøfte mulige årsaker til at enkelte
byområder får en opphopning av levekårsutfordringer. Det bes særlig om at utvalget vurderer
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ev. sammenhenger mellom slik opphopning og
kjennetegn ved boligmarkedet og boligsammensettingen i aktuelle områder.
Utvalget skal på grunnlag av forskning drøfte
såkalte «nabolagseffekter» dvs. hvordan bosted og
nabolag kan fremme eller hemme alle barn og
unges utvikling og muligheter i livet. Det skal
særlig sees på konsekvenser av geografisk opphopning av levekårsutfordringer og «bostedssegregering» eller «bokonsentrasjon». Utvalget skal
også drøfte de samfunnsøkonomiske konsekvensene av segregering langs sosioøkonomiske og
etniske skillelinjer og hvordan slike forhold kan
påvirke tilliten og samhørigheten i det norske
samfunnet.
Det skal gis en redegjørelse for og en vurdering av politikken og virkemidlene på området,
både på statlig, regionalt og kommunalt nivå.
Vurderingen skal også omfatte sivilsamfunnets
rolle. Utvalget skal gi en oversikt over ansvarlige
aktører og skal særlig belyse problemstillinger
knyttet til ansvarsfordeling og samhandling. Det
bes særlig om en vurdering av den sannsynlige
virkningen av områdesatsinger samt statlig og
kommunal boligpolitikk, herunder betydningen
av at familiene eier sin egen bolig. Det bes også
om en vurdering av politikk for bosetting av
nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn.
Det skal særskilt vurderes hvilke tiltak som
bidrar til stabile og trygge bomiljøer, og hvordan
man kan utløse positive krefter i nærmiljøet. Tiltak som bidrar til felles møteplasser og nettverk
mellom ulike grupper skal også vurderes nærmere.
Utvalget skal se hen til tidligere utredninger
av relevans. Utvalget skal også sammenfatte evalueringer av sentrale tiltak som har vært iverksatt på området, herunder drøfte om og hvorfor
tiltak har fungert eller ikke. Utvalget skal også se
på erfaringer med virkemiddelbruk internasjonalt og vurdere tiltak som har hatt god effekt i
andre land, og som vurderes å kunne ha overføringsverdi.
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Utvalget skal foreslå endringer i eksisterende
virkemidler, strategier og nye tiltak som kan
bevare åpne og inkluderende byer i et langsiktig
perspektiv samt fremme trygge og gode boforhold,
gode oppvekst- og levekår og gode forutsetninger
for integrering og positiv sosial utvikling. Utvalget skal utforme minst ett forslag til endringer
som kan gjennomføres innenfor uendrede budsjettrammer.
Utredningen skal gjennomføres i tråd med
utredningsinstruksen og herunder skal det redegjøres for eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser.
Organisering av arbeidet
Det skal i forbindelse med utredningen nedsettes
en referansegruppe som skal gi utvalget tilbakemelding på arbeidet underveis. Referansegruppen skal ha en særlig sentral rolle i forbindelse med utarbeiding av forslag til tiltak. Følgende grupper/aktører skal være representert i
referansegruppen:
– Frivillig sektor
– Viktige målgrupper, som beboere, barn og
unge etc.
– Departementer
– Direktorater
– Kommunal forvaltning
– Tjenesteytende virksomheter
– Næringsliv
Utvalget skal levere én samlet rapport innen
utgangen av 2020. Utgifter til utredningen dekkes av Kunnskapsdepartementet og Kommunalog moderniseringsdepartementet innenfor gjeldende budsjettramme.

2.2

Utvalgets sammensetning

Utvalget har hatt følgende sammensetning:
– fylkesmann Frank Jenssen, utvalgsleder,
Trondheim
– professor Annett Arntzen, Færder
– prosjektleder Parminder Kaur Bisal, Drammen
– forsker Ingar Brattbakk, Oslo
– fagleder barn og unge Sahra Jaber, Oslo
– konsulent Raymond Monsen Kristiansen, Oslo
– førsteamanuensis Moses Deyegbe Kuvoame,
Ski/Porsgrunn
– politiinspektør John Roger Lund, Oslo
– etatsdirektør Anne-Marit Presterud, Bergen
– lege Endre Sandvik, Oslo
– seniorrådgiver Anne Skare, Stavanger
– instituttdirektør Guro Ødegård, Oslo

–
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forsker II Kristin Aarland, Bærum

Utvalgets sekretariat har bestått av prosjektleder
Marie Seland (leder), utredningsleder Ane Seip
Flaatten og seniorrådgiver Line Opjordsmoen.
Seniorrådgiver Lars Engh Førde fungerte som
utvalgets sekretariat i den innledende fasen av
arbeidet, fra oppstarten i oktober 2018 til slutten
av februar 2019.

2.3

Utvalgets arbeid

2.3.1 Utvalgets forståelse av mandatet
Utvalget har hatt et tredelt mandat. Etter en innledende del I følger strukturen i utvalgets utredning
det tredelte mandatet.
Utredningens del II beskriver segregering,
opphoping av levekårsutfordringer og situasjonen
i utsatte områder i de store byene. Utvalget har i
tråd med mandatet hatt en bred tilnærming til
hvordan geografisk konsentrasjon av levekårs- og
integreringsutfordringer i og rundt byer kan forstås, og mange temaer blir berørt. I arbeidet har
utvalget lagt til grunn at innbyggernes levekår og
utviklingen av lokalsamfunn henger sammen.
Utvalget forstår utfordringene i levekårsutsatte
områder og segregering i byer som gjenstridige
problemer. Slike problemer er komplekse utfordringer hvor årsakene er sammensatte og påvirker hverandre gjensidig.
I del III i utredningen drøfter utvalget mulige
årsaker til og konsekvenser av segregering og
opphoping av levekårsutfordringer. Videre beskriver utvalget hvordan ulike prosesser kan virke
selvforsterkende. Denne delen er i stor grad en
gjennomgang av internasjonal forskning.
I del IV redegjør utvalget for politikken og
relevante virkemidler. Utvalget vurderer politikken, anbefaler endringer i strategier og eksisterende virkemidler og foreslår nye tiltak. Utvalget legger til grunn at for å løse gjenstridige problemer må det tas i bruk virkemidler på tvers av
sektorer og forvaltningsnivåer. Ulike instanser må
samordne innsatsen sin.
2.3.2

Utvalgets arbeidsform

Utvalget har siden arbeidet startet i oktober 2018,
hatt 18 utvalgsmøter. 14 av disse har vært dagsmøter. Fire har vært todagersmøter. Av alle
møtene ble fire gjennomført på video. Fire av
møtene har i tillegg vært kombinert med besøk til
byene Bergen, Trondheim, Drammen og Oslo.
Utvalget skulle også besøkt Stavanger i mars
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2020, men besøket ble avlyst på grunn av covid-19pandemien.
Utvalget har hatt en referansegruppe. Følgende personer deltok:
– Sigmund Aunan, Batteriet, Kirkens Bymisjon
– Iver Neptali Belle-Ramos, næringspolitisk rådgiver, Bergen Næringsråd
– Celine Blom, rådgiver, avdeling for inkludering
og mangfold, Røde Kors
– Helsedirektoratet, avdeling for levekår og
helse, ved avdelingsdirektør Øyvind Giæver
– Hege Hansen, SaLTo-koordinator, bydel Søndre Nordstrand, Oslo
– Glenny Jelstad, rådgiver, Drammen kommune
– Trude Mette Johansen, avdelingsleder, fritidstilbudet til barn og ungdom, bydel Bjerke, Oslo
– Mimi Bjerkestrand, direktør, Etat for barnehage, Bergen kommune
– Mohamed Fariss, barne- og ungdomsarbeider,
Riverside ungdomshus
– Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi),
ved minoritetsrådgiver Zainab Mustaq
– Sarah Prosser, Director Norway, Ashoka Nordic, og gründer/styreleder Tøyen Unlimited
– Knut-Johan Rognlien, spesialrådgiver, Viken
fylkeskommune

–

Utvalget har hatt to møter med referansegruppa
som har gitt innspill til utvalgets arbeid med strategier og tiltak. Referansegruppa var særlig bedt
om å gi innspill til temaene bolig og byplanlegging
og barn, unge og oppvekst.
Ulike forskere, fagpersoner og andre ressurspersoner har vært invitert til utvalgsmøtene. I tillegg har utvalget vært på studietur til Danmark og
Sverige.
Følgende innledere har vært invitert til utvalgets møter:
– Grete Brochmann, professor, Universitetet i
Oslo. «Brochmann-utredningene: Perspektiver
og erfaringer»
– Lasse Stambøl, seniorforsker, Statistisk sentralbyrå. «Er Norge blitt mer segregert?»
– Simen Markussen, seniorforsker, Frischsenteret. «Er Norge blitt mer segregert?»
– Knut Moum, spesialrådgiver, Finansdepartementet. «Meld. St. 13 (2018–2019) Muligheter
for alle – fordeling og sosial bærekraft»
– Gunn Elisabeth Birkelund, professor, Institutt
for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. «Nabolagssegregering, skolesegregering og flyttinger»
– Laila T. Kleivdal og Lise Egge, DnB Eiendom.
«Boligmarkedene i Groruddalen fra to eiendomsmegleres ståsted»

Utvalget fikk presentasjoner om områdesatsingen
Fjell 2020, Familiehjelpen, som er et gratis lavterskeltilbud til familier med barn i alderen null–seks
år, Galterud ungdomsskole og deres samfunnsansvar og politiets arbeid i Drammen. Videre var
utvalget på befaring på Fjell.
Utvalget møtte Thea Risvik Stokke fra Fjell
2020 i Drammen kommune, Trine Lise Brastad
Hansen og Linda Moen fra Familiehjelpen i Drammen kommune, Jan Dag Michalsen og Hassan
Etminan fra Galterud ungdomsskole og Geir
Oustorp fra Søndre Buskerud politidistrikt.

–
–

–

–
–

Lena Magnusson Turner, professor, OsloMet,
og Terje Wessel, professor, Universitetet i
Oslo. «Utfordringer i boligmarkedet med
hovedvekt på situasjonen i Oslo»
Omar Syed Gilani, prosjektleder, Senter for
flyktningkompetanse og integrering (SeFI),
bydel Gamle Oslo. «Utenforskap»
Mari Vaattovaara, professor i bygeografi og
direktør ved Institute of Urban and Regional
Studies, University of Helsinki. «Helsinkis politikk for sosial miks»
Anders Kessling, direktør ved Delegationen
mot segregation (Delmos), Sverige. «Segregering i Sverige – politikk, erfaringer og oppfølging»
Jan Erik Grundtjernlien, seksjonssjef Arbeidsog velferdsdirektoratet. «NAVs innsats for
inkludering av utsatte grupper i arbeidslivet»
Sissel Monsvold, sjefsøkonom, Erlend Velgaard, forretningsutvikler i konsernadministrasjonen, og Christina Solli Ektvedt,
utviklingsdirektør, alle tre fra OBOS. «Forutsetninger for å bygge gode boliger i levekårsutsatte områder»

Besøk til Drammen

Besøk til Bergen
Utvalget fikk presentasjoner om områdesatsingen i Bergen, Ny-Krohnborg skole og senter, Slettebakken bomiljøprosjekt og tilbudet ved aktivitetshuset «Femmern», inkludert om åpen barnehage og fritidstilbud i regi av Way Forward.
Utvalget møtte Mary A. Økland fra Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering i Bergen
kommune, Jan Ove Johansen og Vincent Mrimba
fra Ny-Krohnborg skole og senter, Anne Line Grimen, Kristin Mjelstad og Marianne Obstvedt fra
Etat for boligforvaltning i Bergen kommune,
Anita Hellesund fra Kirkens Bymisjon og Rasmus
Solberg fra Way Forward.
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Besøk til Trondheim
Utvalget fikk presentasjoner om byutviklingen i
Trondheim og om hvordan kommunen jobber
med levekår, om områdesatsingen på Saupstad og
kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og
unge. Videre var utvalget på befaring i Saupstad–
Kolstad-området.
Utvalget møtte Sveinung Eiksund fra Byplankontoret i Trondheim kommune, Are Øyasæter,
Lene Markussen og Even Ytterhus fra rådmannens fagstab i Trondheim kommune, Terje Svarva
og Birger Johnsen fra Ringvegen borettslag og
Jan Morten Bjerkan fra Kolstad Fotball.
Besøk til Oslo
Utvalget fikk presentasjoner om areal- og transportplanlegging i Oslo kommune, kommunens
arbeid med områdesatsing og om levekårsforskjeller og tiltak mot disse i Osloskolen. Utvalget
fikk også presentert erfaringer og utfordringer i
skolehverdagen av lærere ved Lofsrud og Mortensrud skoler. Videre fikk utvalget presentert
Stovner skoles grep for å løfte elever med svake
skoleresultater, Bydel Stovners arbeid med barn
og unges helse og Bjerke bydels områdeinnsatser.
Utvalget var også på en befaring i Groruddalen.
Utvalget møtte Hilde Gran, Pål Riis og Bjarte
Rørmark fra Utdanningsetaten i Oslo kommune,
Siri Gauthun Kielland, Morten Wasstøl og Arne
Bergsgard fra Plan- og bygningsetaten og
Synnøve Riise Bøgeberg fra Byrådsavdeling for
byutvikling i Oslo kommune. Utvalget møtte også
Ellen Janne Granum, Gro Hege Mathiesen og
Kari Loddengaard fra Stovner skole, Liv Kolstad
Zehouo og Kine Waaler Kristoffersen fra Bydel
Stovner og Ragnhild Olaussen fra Bydel Bjerke.
Videre møtte utvalget Aurora Lange, Sindre
Augusto Garcia, Oda Helene Bergland Aarhus og
Kjersti Skappel Price, alle fire lærere på Lofsrud
skole, og Gunhild Nohre-Walldén, lærer ved Mortensrud skole.
Møte med andre kommuner
Utvalget har hatt et felles møte med representanter for kommunene Tromsø, Hamar, Skien, Kristiansand og Fredrikstad. I møtet presenterte hver
kommune oversikt over opphoping av levekårsutfordringer i egen kommune, strategier for å
dempe levekårsutfordringer og vurderinger av
statens bidrag og rolle.
Utvalget møtte kommuneplanlegger Gunn-Elin
Jakobsen (Tromsø kommune), kommunalsjef Opp-
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læring og oppvekst Dordy Wilson og Tina Cecilie
Eriksen, NAV (begge fra Hamar kommune), rådmann Ole Magnus Stensrud, rektor Kim Aas og
levekårskoordinator Ann-Beate Myhra (alle fra
Skien kommune), forskningssjef Eirik Abildsnes
(Kristiansand kommune) og ordfører Jon-Ivar
Nygård og folkehelsekoordinator Bent Olav Olsen
(begge fra Fredrikstad kommune).
Studietur til Århus, København og Malmö
I Århus
I Århus i Danmark fikk utvalget presentert Århus
kommunes visjon for omdannelse av utsatte boligområder og attraktive bydeler, Århus kommunes
innsats med integrering og utsatte boligområder,
og prosjektet «Oppgang til oppgang» om relasjonell arbeidsmarkedsinnsats med familiefokus i
Gellerup. Utvalget var også på befaring i bydelen
Gellerup. Videre holdt professor Anna Piil Damm
en presentasjon om effekter nabolag kan ha på
skole, arbeid og kriminalitet.
Under besøket i Århus møtte utvalget stadsdirektør Niels Højberg og programleder Per
Frølund, Borgmesterens Afdeling, og Anne Marie
Frederiksen, Sociale Forhold og Beskæftigelse,
alle tre fra Århus kommune. Utvalget møtte også
professor Anna Piil Damm, Aarhus Universitet.
I København
I København fikk utvalget presentasjoner av parallellsamfunnsinnsatsen, av boligsosialt arbeid i
Danmark og av forskningsbasert kunnskap om
utsatte boligområder, gettoer og harde gettoer.
Utvalget fikk også presentert organisasjonen
Bydelsmødre og arbeidet deres.
Under besøket i København møtte utvalget
sjefkonsulent Mikael Lynnerup Kristensen og fullmektig Mads-Peter Birkelund, Transport- og
Boligministeriet, seniorkonsulent Nana Øland
Frederiksen, Center for Boligsocial Udvikling
(CFBU), Mai-Britt Haugaard Jeppesen, leder for
Bydelsmødrenes sekretariat og sjefanalytiker
Gunvor Christensen, Det Nationale Forskningsog Analysecenter for velfærd (VIVE).
I Malmö
I Malmö fikk utvalget presentert Malmö kommunes arbeid med prosjektet «Communities that
Care», som har som mål å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge, og kommunens innsats i
skolen. Videre holdt professor Christofer Edling
en presentasjon om «Våldsbejakande extremism
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och organiserad brottslighet i Sverige». Utvalget
besøkte kvinnekooperativet Yalla Trappan og fikk
en orientering om virksomheten.
Under besøket i Malmö møtte utvalget enhetssjef Beata Engels Andersson, utviklingssekretær
Elma Radovac og Mats Glans, Malmö kommune,
representanter for Yalla Trappan og professor
Christofer Edling, Institutet för Framtidsstudier
og Lunds universitet.

lyseområdene som framkom i den første fasen
av utvalgets arbeid med levekårsstatistikk (omtalt nedenfor). Områdene er Grorud delbydel i
Oslo, Slettheia i Kristiansand og Holmen–
Trosvik-området i Fredrikstad.
–

Utredninger utvalget har bestilt
Utvalget har bestilt følgende utredninger og analyser:
– Oppvekstmiljø i utsatte byområder. Resultater fra
Ungdata-undersøkelser i seks utvalgte kommuner. Andersen, P.L. og Bakken, A. NOVA notat
nr. 1/20. OsloMet, NOVA.
På oppdrag fra utvalget har OsloMet/
NOVA kartlagt faktorer ved oppvekstmiljøet,
basert på resultater fra Ungdata-undersøkelser
i utvalgte kommuner. De seks kommunene er
Oslo, Bergen, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand og Skedsmo. I kartleggingen er det
brukt data fra Ungdata Junior-undersøkelsen
blant femte- til sjuendeklassinger i Oslo og data
fra undersøkelser på åttende til tiende trinn i
alle seks kommuner. På videregående trinn,
Vg1–Vg3, er det data kun fra Oslo. Studien omhandler barn og unges selvbilde, relasjoner til
foreldre og venner, skoletrivsel, tidsbruk på
lekser, tanker om framtiden, opplevelse av nærmiljø, hva elevene gjør på fritiden av organiserte og uorganiserte aktiviteter samt problematferd og regelbrudd.
–

Erfaringer fra tre utsatte byområder. Hvilke erfaringer har personer som bor eller jobber i byområder med levekårsutfordringer? Proba samfunnsanalyse. Rapport 2020-07.
Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra
utvalget gjennomført en undersøkelse av erfaringer hos personer som bor og jobber i områder med levekårsutfordringer. I undersøkelsen
kartla de erfaringer, opplevelser, oppfatninger
og meninger hos lokale aktører som beboere,
næringslivsaktører, ansatte i offentlige etater
og personer engasjert i frivillig arbeid. Sentrale
temaer er oppvekst- og nærmiljøkvaliteter, bomiljø og omdømme. Undersøkelsen er en sammenliknende casestudie med tre byområder.
Den er hovedsakelig basert på kvalitative metoder, men inkluderer også en kvantitativ spørreundersøkelse med standardiserte spørsmål.
Oppdragstaker valgte tre caseområder fra ana-

Ressursbruk i levekårsutsatte byområder. Iversen, J.M., Haraldsvik, M. og Nyhus, O.H. SØFrapport nr. 04/20.
Senter for økonomisk forskning har på oppdrag fra utvalget undersøkt utgiftsforskjeller
mellom områder med levekårsutfordringer og
andre områder i de fire største byene. Undersøkelsen er særlig konsentrert om utgifter til skoler og barnehager. I tillegg er det også gjort undersøkelser av utgifter til blant annet kultur- og
fritidstilbud, og de har tatt for seg bruken av
statlige tilskudd gjennom områdesatsinger og
andre tilskuddsordninger. Undersøkelsen ser
dessuten på forskjeller og utviklingen i lærertetthet i områder med levekårsutfordringer
sammenliknet med andre områder.
For Bergen, Trondheim og Stavanger er analyseområdene de samme som i utvalgets analyser av levekårsstatistikk (omtalt nedenfor). Fra
Oslo er 27 av de 51 analyseområdene tatt med,
skjønnsmessig valgt ut basert på levekårsindikatorene. Ved hjelp av kartdata er skoler og barnehager koplet til analyseområdene. De kvantitative undersøkelsene er supplert med intervjuer
av nøkkelpersoner i de tre største byene.

Utvalgets arbeid med levekårsstatistikk
Utvalget har hentet inn data fra Statistisk sentralbyrå og fått utført to analyser av omfanget av geografisk konsentrasjon av levekårsutfordringer i
norske byer og omegnskommuner.
– En oppdatert analyse av delområders levekår i
26 kommuner. Fase 1 av oppdrag for By- og
levekårsutvalget. Aarland, K.
– Analyser av levekår og demografi for levekårsutsatte byområder. Fase 2 av oppdrag for By- og
levekårsutvalget. Aarland, K. og Brattbakk, I.
Formålet har vært både å kartlegge omfanget av
geografisk konsentrasjon av levekårsutfordringer
i og rundt de større byene, men også å kunne gi et
bredt og sammensatt bilde av utfordringene i
områdene og av utviklingen over tid.
Videre har utvalget sett særlig på hvordan fordelingen av levekårsutfordringer i de store byene
sammenfaller med bosettingsmønstret til personer med innvandrerbakgrunn.
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Første fase av statistikkinnhentingen – kartlegge
omfanget av opphoping av levekårsutfordringer
I den første fasen av statistikkinnhentingen valgte
utvalget ut noen få sentrale levekårsindikatorer.
Disse ble valgt fordi utvalget mente de samlet sett
ville gi et godt og overordnet bilde av hvilke områder i byene som har en viss opphoping av levekårsutfordringer.
Indikatorene var
– andel barn i lavinntektsfamilier1
– andel 20–29 år utenfor arbeid og utdanning
– andel 30–59 år utenfor arbeid og utdanning
– andel 21–29 år som ikke har fullført videregående skole
– andel 30–59 år med lav eller ingen utdanning
I tillegg ble det bestilt demografiske variabler (folketall og andel og antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre).
Det ble innhentet statistikk fra til sammen 26
store og mellomstore kommuner.2 Dette er kommuner som har over 30 000 innbyggere (kommuneinndeling fra før 1. januar 2020). I tillegg ble
Hamar tatt med for å få med en innlandskommune. Kommunene Tromsø og Rælingen har
over 30 000 innbyggere, men ble ikke tatt med
fordi de i liten grad har opphoping av levekårsproblemer.
For å gi et bilde av hvordan levekårsutfordringer fordeler seg internt i byene, ble det hentet inn
statistikk på et lavere geografisk nivå enn kommunenivå, men på et høyere nivå enn grunnkretsnivå. I denne første fasen ble 299 områder inkludert i analysen.
I utgangspunktet ble statistikken hentet inn på
delområdenivå, som er en geografisk enhet bygd
opp av flere grunnkretser. Det viste seg imidlertid
at å bruke denne enheten i analysene ga uheldige
utslag fordi delområdene hadde svært ulik størrelse. For 11 kommuner3 har utvalget justert den
geografiske inndelingen noe for å få mer sammenliknbare enheter etter folketall (hovedparten mellom 5000 og 10 000 innbyggere). Områder i disse
11 kommunene som viste seg ikke å ha noen sær1
2

3

Lavinntektsfamilier er definert som familier hvor inntekten
er under 60 prosent av medianinntekten.
Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Sandnes, Kristiansand, Drammen, Fredrikstad, Lørenskog, Skedsmo,
Ullensaker, Moss, Sarpsborg, Bærum, Asker, Hamar, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien, Arendal, Haugesund, Karmøy, Ålesund og Bodø.
De 13 største med unntak av Tromsø og Rælingen: Oslo,
Bergen, Trondheim, Stavanger, Sandnes, Kristiansand,
Drammen, Fredrikstad, Lørenskog, Skedsmo, Ullensaker.
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lig konsentrasjon av levekårsproblemer, ble utelatt.
For Oslo kommune ble delområder erstattet
med delbydeler. Fra Oslo er alle delbydeler i åtte
bydeler inkludert. Det er de åtte bydelene som
hadde de tydeligste tegnene på konsentrasjon av
levekårsproblemer. Mer spesifikt er dette de tre
sentrumsbydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og
Sagene, de fire bydelene i Groruddalen – Bjerke,
Grorud, Stovner og Alna – samt bydelen Søndre
Nordstrand.
I de resterende 15 mellomstore kommunene4
er alle delområder inkludert. I disse kommunene
er delområdene fra Statistisk sentralbyrå benyttet.
Delområdene i disse 15 kommunene er dermed
ikke justert for å gjøre dem mer sammenliknbare.
Det som omtales som analyseområder i utredningen, er derfor enten delområder etter SSBs
inndeling, delbydeler i Oslo eller egendefinerte
områder bygd opp av grunnkretser.
Den andre fasen av statistikkinnhentingen – situasjonen og utviklingen i utvalgte analyseområder
For å kunne gi et mer inngående bilde av situasjonen og utviklingen i et utvalg analyseområder, har
utvalget innhentet ytterligere levekårsstatistikk.
Dette var den andre fasen i utvalgets arbeid med å
innhente statistikk.
Statistikken som ble innhentet i den første
fasen, ga et godt grunnlag for å velge ut analyseområder i denne andre fasen. Analyseområdene
ble valgt ut fra 11 kommuner (de 13 største kommunene med unntak av Tromsø og Rælingen) og
basert på de tidligere omtalte levekårsindikatorene. Analyseområdene ble valgt ut på bakgrunn
av at de hadde høy andel barn i lavinntektsfamilier
og flere indikatorer som overlappet, eller de skåret særskilt høyt på de andre indikatorene.
Alle de 51 delbydelene i de 8 tidligere nevnte
bydelene i Oslo ble inkludert i den andre fasen.
Utvelgelsen av områder ga til sammen 99 analyseområder fordelt på de 11 kommunene. Disse
ble analysert med utgangspunkt i nærmere 30
indikatorer.5
4

5
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Moss, Sarpsborg, Bærum, Asker, Hamar, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien, Arendal, Haugesund, Karmøy, Ålesund og Bodø.
Analysen baserer seg på om lag 30 indikatorer som dekker
temaer som demografi (4), flytting (5), utdanning (4), inntekt og arbeid (6), bolig (6), valgdeltakelse, nærmiljø, dødelighet, sosialhjelp og barnevern. Indikatorene er fordelt på
kjønn, aldersgrupper, innvandrerbakgrunn og tre årstall.
Dette gjør at det samlede antallet indikatorer er over 80.
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Det er verdt å merke seg at i den oppsummerende delen av analysen er 11 delbydeler i Oslo
tatt ut, slik at oppsummeringen kun inkluderer 88
analyseområder fra de 11 kommunene.
Analyseområdene er ikke omtalt ved navn i
rapporten. Utvalget viser til rapportene som analyserer levekårene i områdene (Aarland 2020, Aarland og Brattbakk 2020).

men i de ulike stedsanalysene kan også være
svært ulik. Stedsanalyser er dermed ikke en kilde
til systematisk informasjon om utsatte områder.
Sammen med statistikken utvalget har innhentet
og annen eksisterende kunnskap, kan de imidlertid bidra til å gi et godt samlet bilde av noen
utsatte byområder.
Covid-19-pandemiens konsekvenser for arbeidet

Annet arbeid
Utvalget har hatt en nettside med informasjon om
utvalget, utvalgets medlemmer, mandatet, korte
stikkord fra utvalgets møter og aktiviteter og
informasjon om referansegruppa. På nettsiden var
det også mulig å gi innspill til utvalget.
Utvalget henvendte seg til åtte utvalgte kommuner og spurte om det er tendenser til barnehage- og skolesegregering i deres respektive
kommune. Bakgrunnen for bestillingen var at det
er lite kunnskap og statistikk å finne om tendenser til segregering i barnehager og skoler, og at
den kunnskapen som fantes, var fra Oslo. De åtte
kommunene er Bergen, Trondheim, Stavanger,
Drammen, Tromsø, Fredrikstad, Kristiansand og
Skien.
Videre har utvalgets sekretariat hatt møter
med og innhentet innspill fra relevante departementer, direktorater og andre statlige aktører til
bruk i utvalgets arbeid.
Sekretariatet har fått god hjelp med litteratursøk fra ansatte på biblioteket til Departementenes
sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).
For å beskrive situasjonen i utsatte byområder
har utvalget, i tillegg til de utredningene utvalget
selv har bestilt, brukt stedsanalyser og evalueringer av områdesatsinger i byer. Stedsanalyser er
rapporter som ofte er bestilt av kommuner. De er
enten bestilt som en oppstartsdokumentasjon før
det settes inn innsats, for eksempel områdeløft
eller områdesatsing, eller de gjennomføres for å
følge utviklingen i et område hvor det er konkret
innsats. Videre har utvalget brukt levekårsanalyser og undersøkelser som kommuner har utført.
Stedsanalysene især, men også til dels levekårsanalysene, er brukt for å illustrere situasjonen
i utsatte byområder.
De fleste stedsanalyser er gjennomført i Oslo.
Det er verdt å nevne at funn fra Oslo ikke nødvendigvis gir et godt bilde av utsatte områder i andre
byer. Andre begrensninger ved slike stedsanalyser er at de ikke gir grunnlag for å generalisere –
de gir et bilde av situasjonen kun på stedet de er
gjennomført. I tillegg er mye av informasjonen
basert på kvalitative intervjuer. Innholdet og for-

I perioden utvalget har arbeidet, har covid-19-pandemien endret situasjonen i Norge og i verden.
For eksempel vil mye av statistikken utvalget har
bestilt fra SSB være utdatert, særlig den som gjelder arbeid. Pandemien har også hatt konsekvenser for gjennomføringen av flere av utvalgets
møter. Fire av møtene har blitt holdt som
videomøter. Det andre og siste møtet med referansegruppa ble holdt som videomøter (i grupper).
Utvalgets planlagte besøk til Stavanger i mars
2020 ble avlyst på grunn av pandemiutbruddet.

2.4

Sammendrag

Utredningens del I består av kapitlene 1 og 2. I
kapittel 1 beskriver utvalget hvordan det forstår
situasjonen og segregeringen, hvilke konsekvenser segregering og selvforsterkende prosesser
har, og hvilke aktører som kan påvirke utviklingen. Utvalget presenterer så de viktigste vurderingene sine, og hovedanbefalinger og tiltak. Kapitlet
inneholder også en kort omtale av konsekvenser
av covid-19-pandemien.
Kapittel 2 gir en oversikt over utvalgets mandat og arbeid.
Del II i utredningen består av kapitlene 3–7 og
inneholder utvalgets situasjonsbeskrivelse.
Kapittel 3 beskriver sosioøkonomisk segregering og segregering etter innvandrerbakgrunn i
byer i Norge med vekt på Oslo. Situasjonen i
Norge er sammenliknet med noen andre byer i
andre land. Utvalget redegjør for konsentrasjonen
av levekårsutfordringer i norske byer, basert på
analyser som utvalget har fått utført. Kapitlet
avslutter med en omtale av tendenser til skole- og
barnehagesegregering i enkelte byer i Norge.
I kapittel 4 beskriver utvalget trekk ved
arbeids- og boligmarkedene som kan påvirke ulikhet i levekår. Det er gjort rede for omfanget av
husholdninger med lavinntekt med vekt på barnefamilier og negative konsekvenser av å vokse opp
i en lavinntektsfamilie. Kapitlet gir status på levekårsvariabler i analyseområdene på arbeid, lavinntekt og trangboddhet, og det omtaler boligpriser
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og andelen som eier og leier bolig i disse områdene. Det er så en kort beskrivelse av sosiale helseforskjeller og særskilte helseutfordringer i
utsatte områder. Siste del omhandler valgdeltakelse.
Kapittel 5 omhandler bo- og nærmiljøet i
utsatte områder. Kapitlet tar opp utfordringer med
bo- og nærmiljøkvaliteter og sosiale relasjoner i
utsatte områder. Videre beskrives innbyggernes
trivsel, opplevelse av nærmiljø og den opplevde
tryggheten. Kapitlet beskriver også omfanget av
fritidstilbud til barn og unge.
Barn, unge og oppvekst er tema i kapittel 6.
Kapitlet beskriver betydningen av foreldre og familie som omsorgsgiverne i barns liv og redegjør for
situasjonen i barnehagen, skolen og skolefritidsordningen (SFO) i utsatte områder. Videre beskriver kapitlet barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter og barns helse, selvbilde og framtidstro. Barn
og unges møte med tjenesteapparatet, og tjenesteapparatets møte med dem, er omtalt. Kapitlet
avslutter med å omtale barn og unge i utsatte situasjoner og posisjoner. Her beskrives utviklingstrekk
i ungdomsmiljøer. Videre er unges rusbruk, barn
og unge som blir utsatt for vold og unge som er i
risiko for å begå kriminalitet omtalt.
Kapittel 7 omhandler kriminalitetsutviklingen.
Kapitlet beskriver kriminalitetsbildet i noen byer
og utsatte områder, med særlig vekt på barne- og
ungdomskriminaliteten. Videre er det redegjort
for geografiske forskjeller i kriminalitet, beboernes opplevelse av kriminalitet i nærområdet og
barn og unges opplevde trygghet.
Utredningens del III består av kapitlene 8-11. I
denne delen drøfter utvalget mulige årsaker til og
konsekvenser av segregering og opphoping av
levekårsutfordringer og beskriver ulike prosesser
som kan virke selvforsterkende. Drøftingen av
årsaker og konsekvenser bygger i stor grad på
internasjonal forskning.
Kapittel 8 beskriver hvordan attraktiviteten til
boligområder ofte har historiske røtter og har
utviklet seg fra naturgitte omgivelser. Kapitlet
redegjør så for hvordan økonomiske forskjeller
sammen med hvor attraktive boligområdene er,
danner et grunnlag for segregering og bokonsentrasjon.
Kapittel 9 omtaler attraktiviteten til boligområder, flytting og selvforsterkende prosesser. Videre
er boligeie og samspill mellom utfordringer i
nabolag med vekt på sosiale problemer, fysisk forfall og kriminalitet behandlet.
I kapittel 10 gjennomgår utvalget litteratur om
konsekvenser av bokonsentrasjon for sosial mobilitet, samhold og tillit. Nabolagseffekter som gjel-
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der utdanning, arbeid og kriminalitet, og konsekvenser av segregering mellom skoler, er vektlagt. Siste del av kapitlet gir en oversikt over teorier om hvordan tillit og samhold utvikles og vedlikeholdes i lokalsamfunn og i samfunnet i bredt.
Utvalget gir i kapittel 11 sine vurderinger av
situasjonen i Norge og av årsakene til og konsekvensene av bokonsentrasjon.
Del IV består av kapitlene 12–19 og omhandler
strategier og tiltak. I denne delen vurderer utvalget politikken og relevante virkemidler. Her anbefaler utvalget endringer i strategier og eksisterende virkemidler og foreslår nye tiltak.
Kapitlene 12–18 er en tematisk gjennomgang
av ulike politikkområder. Hvert av kapitlene starter med en faktadel og går deretter over i en del
med utvalgets vurderinger og forslag til tiltak.
Kapittel 12 beskriver sentrale kjennetegn ved
den norske arbeids- og velferdsmodellen. Kapitlet
omtaler arbeidsinkludering og næringsutvikling
som virkemidler for å styrke levekårene i utsatte
områder, og kommunenes økonomiske forutsetninger for å forebygge og kompensere for opphopning av levekårsutfordringer. Siste del av
kapitlet beskriver nordiske strategier mot segregering og utsatte områder.
I kapittel 13 gjennomgår utvalget virkemidler
innen barnehage, skole og SFO som kan bidra til
å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i
samfunnet. Kapitlet gir en oversikt over noen tjenester som retter seg mot familier og deres barn
for at de skal få den hjelpen de har behov for. Det
er skolehelsetjenesten, helsestasjonene, andre
forebyggende tjenester i kommunene, familievernkontorene og barnevernet.
Kapittel 14 omhandler byutvikling og bolig.
Kapitlet beskriver hvordan arealplanlegging,
investeringer i byutvikling og boligsosiale virkemidler kan bidra til å utjevne geografiske forskjeller i levekår, og bidra til gode bo- og nærmiljøkvaliteter i levekårsutsatte områder.
Områdesatsing er tema for kapittel 15. Utvalget gjennomgår her begrunnelser for og innretninger av områdesatsinger. Kapitlet beskriver tidligere og eksisterende områdesatsinger og erfaringer med områdesatsinger både i Norge og
internasjonalt. Til sist oppsummerer utvalget
undersøkelser av områdesatsingers effekter på
levekår, områdekvaliteter og arbeidsmetoder.
Kapittel 16 handler om fritid, deltakelse og
lokalsamfunn. Kapitlet beskriver kort frivillige
organisasjoners rolle som lokalsamfunnsaktør og
som en påvirkningsvei. Videre gjennomgås virkemidler på kultur- og fritidsfeltet og til frivillighet.
Kapitlet gir også en oversikt over virkemidler for å
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inkludere barn og unge, lokalt frivillig integreringsarbeid og god praksis for å øke deltakelsen i
lokalsamfunn.
Kapittel 17 gir en oversikt over politikken for
bosetting av flyktninger og virkninger av den.
Kapitlet beskriver geografisk fordeling av flyktninger og resultater av integrering med vekt på sysselsetting. Videre er flytting blant flyktninger og
hvordan det påvirker integreringen omtalt.
Kapittel 18 tar opp kriminalitetsforebygging.
Her er først og fremst justissektorens virkemidler
for å forebygge kriminalitet beskrevet. Vekten er

lagt på politiets kriminalitetsforebyggende arbeid
i større byer og byområder, særlig rettet mot
barne- og ungdomskriminalitet, men også mot
vold mot barn og vold i nære relasjoner.
De økonomiske og administrative konsekvensene av utvalgets forslag framgår av kapittel 19.
Samfunnsøkonomiske nytteeffekter er omtalt, med
vekt på nabolagseffekter, psykisk helse og livskvalitet, og tillit og samhold. Til slutt omtales kort økonomiske og administrative konsekvenser av de
enkelttiltakene som utvalget foreslår.
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Segregering og opphoping av levekårsutfordringer i Norge
Norske storbyer har over lang tid hatt tydelige
mønstre av segregering, selv om de geografiske
mønstrene og gradene av segregering har vært
ulike. Det er også store forskjeller mellom norske
byer i graden av opphoping av levekårsutfordringer, men en rekke byer har områder med betydelige utfordringer. En del områder har høye andeler barn i lavinntektsfamilier og andre utfordringer som gir krevende oppvekstforhold.

3.1

Sosioøkonomisk segregering

Historisk sett er det Oslo som har hatt de tydeligste segregeringsmønstrene (Dale og Jørgensen
1986). Andre større byer i Norge har ikke et like
klart skille mellom områder med gode og dårlige
levekår som det Oslo har. Både Bergen, Trondheim og Stavanger har tydelige trekk av levekårsopphoping i enkelte områder, men består mer av
et lappeteppe av områder der fordelingen av levekårsutfordringer er ujevn (Stavanger kommunes
nettsider, Trondheim kommune 2012, Bergen
kommune 2019). Utfordringene finnes i relativt
små områder, og områder med gode og dårlige
levekår ligger om hverandre.
Segregeringen så ut til å synke eller holde seg
relativt stabil i perioden 1970–2000, i takt med at
befolkningens utdanningsnivå økte (Dale og Jørgensen 1986, Pettersen 2003). På 2000-tallet
begynte den sosioøkonomiske segregeringen i
Oslo å tilta (Wessel 2016, Andersen og Ljunggren
2016). En undersøkelse av norske bo- og arbeidsmarkedsregioner fant også at den sosioøkonomiske segregeringen var stabil på slutten av 90-tallet, men har økt jevnt siden tusenårsskiftet. Folk
ser i større grad ut til å bo i nabolag der andre har
samme inntektsnivå som dem selv (Markussen og
Røed 2018). Den økte segregeringen ser primært
ut til å være drevet av økt segregering i Oslo-regionen og de øvrige byregionene rundt Oslofjorden.
Økt segregering etter inntekt ser ut til å henge
sammen med at innvandrere bor mer segregert
seg imellom enn den øvrige befolkningen, og at

innvandreres bosettingsmønster har større betydning der hvor innvandrerandelen har økt (Hernæs
mfl. 2020).
Ser man på flyttemønstre blant beboere i Osloregionen, tyder de på at både høy-, middels- og
lavinntektshusstander flytter til nabolag hvor inntektsnivået likner deres eget (Galster og Turner
2019)1. Og det er høyinntektshusstander som ser
ut til å være minst villige til å blande seg med
andre grupper. Dette er ingen ny tendens. Det ser
imidlertid ut til at et nytt mønster har kommet til:
De nest rikeste har begynt å opptre på samme
måte som de aller rikeste (Galster og Turner
2017). Den sosioøkonomiske segregeringen har
dessuten økt i Oslo-regionen målt etter formue,
og en økende andel av formuene er konsentrert i
enkelte boligområder (Wiborg 2017).
Også andre europeiske byer ser ut til å ha hatt
en økende sosioøkonomisk segregering på 2000tallet. I en studie fra 2016 ble segregeringsmønstre i tolv europeiske storbyer analysert.2 Ifølge
forskerne økte den sosioøkonomiske segregeringen i alle unntatt én av byene i perioden 2001–
2011. Forskerne mente samtidig at segregeringen
er relativt moderat i Europa sammenliknet med i
andre deler av verden, og moderat i Oslo sammenliknet med andre europeiske byer. Av de tolv
byene fant de svakest segregering i Oslo. Dette
var til tross for at høyinntektsgruppene i Oslo bor
relativt konsentrert sammenliknet med i de andre
europeiske byene. Ellers viste det seg at høyinntektsgruppene bor mer konsentrert enn lavinntektsgrupper i to tredjedeler av byene (Tammaru
mfl. 2016).
Andre undersøkelser gir imidlertid ikke et
entydig bilde av at Oslo har lavere grad av segregering enn andre europeiske storbyer. En studie
fra 2019 analyserte segregeringen i fem euro1

2

186

Studien omfatter kun husstander uten innvandrerbakgrunn, definert som husholdninger der den eldste personen er uten innvandrerbakgrunn.
Wien, Amsterdam, Stockholm, Madrid, Oslo, Tallinn, London, Budapest, Vilnius, Aten, Praha og Riga.
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Tabell 3.1 Segregering etter inntekt i fem storbyer
Brussel

København

Amsterdam

Oslo

Stockholm

K=200

37,9

27,1

29,2

33,9

38,0

K=1600

33,5

21,1

19,4

25,3

39,2

K=12800

30,6

16,8

13,0

19,1

29,7

K=51200

29,0

15,5

9,2

14,0

22,0

K=200

55,6

66,9

62,5

61,9

71,4

K=1600

46,9

56,7

47,9

53,7

62,3

K=12800

41,7

46,0

35,4

45,0

45,9

K=51200

35,8

35,6

26,6

40,8

32,7

Lavinntekt

Høy inntekt

K: antall innbyggere i nabolagskretsen.
Lavinntekt: andelen personer 25 år eller eldre med disponibel inntekt under 60 prosent av medianinntekt.
Høy inntekt: andelen personer 25-64 år med skattbar inntekt i den høyeste inntektsdesilen.
D-indeksen varierer mellom 0 og 100. 0 betyr at to grupper er likt representert i alle områder, og 100 at de overhodet ikke er representert i hverandres områder.
Kilde: Haandrikman mfl. 2019.

peiske storbyer. Forskerne fant da sterkest grad
av bokonsentrasjon blant lavinntektsgrupper i
Brussel og Stockholm, og den laveste fant de i
København og Amsterdam. Oslo viste seg å ha
den sterkeste bokonsentrasjonen blant dem med
høye inntekter, beregnet på store nabolag (51 200
innbyggere). Høyinntektsgrupper bodde mer
konsentrert enn lavinntektsgrupper i alle byene
(Haandrikman mfl. 2019).
Tabell 3.1 viser resultatene fra denne studien
på ulike geografiske nivåer (antall innbyggere i
nabolagskretsen) for høy og lav inntekt, målt etter
D-indeksen. D-indeksen (dissimilaritetsindeksen) viser hvordan andelen av to grupper er fordelt på ulike delområder, og hvor stor overrepresentasjon det er i de enkelte delområdene samlet
sett. Segregeringen er nesten alltid høyere på lave
geografiske nivåer og avtar når størrelsen på
området øker.

3.2

Segregering etter
innvandrerbakgrunn

Innvandrere har i gjennomsnitt svakere økonomi
enn den øvrige befolkningen og har derfor generelt sett dårligere boforhold og ofte bare tilgang til
de minst attraktive boligene (Andersen 2017). Det
er dermed en sammenheng mellom segregering

etter innvandrerbakgrunn og sosioøkonomisk
segregering. Samtidig kan en høy andel innvandrere i et område føre til at beboere både med og
uten innvandrerbakgrunn flytter videre om de har
inntekt til det, noe som kan virke negativt på boligprisutviklingen. På den måten kan en høy innvandrerandel forsterke den sosioøkonomiske segregeringen (Malmberg og Clark 2020).
Også andre forhold enn økonomi kan spille en
rolle for innvandreres bosettingsmønster og føre
til at segregeringen etter innvandrerbakgrunn blir
høyere enn den sosioøkonomiske segregeringen.
Eksempler på slike årsaker kan være nettverk,
diskriminering på leiemarkedet og preferanser
blant både innvandrere og den øvrige befolkningen (Andersson mfl. 2018, Tammaru mfl. 2019). I
en undersøkelse fra 2002 ble det anslått at økonomi forklarte cirka 40 prosent av segregeringen
etter innvandrerbakgrunn (Blom 2002).
Utviklingen av innvandrerandel i nabolag i norske byer viser et sammensatt bilde. Analyser av
data fra SSB som utvalget har bestilt, viser at veksten i andelen med innvandrerbakgrunn fra Asia,
Afrika mv. i perioden 2009–2019 til en viss grad har
kommet i områder der andelen var høy fra før (Aarland og Brattbakk 2020). En undersøkelse av 21
store og sentralt beliggende norske kommuner for
perioden 2005–2017 viser at i enkelte områder har
andelen innvandrere økt mer enn den gjennom-

187

47

NOU 2020: 16
Levekår i byer

Kapittel 3

Tabell 3.2 Segregering etter innvandrerbakgrunn i fem land
Belgia

Danmark

Nederland

Sverige

Norge

K=200

51,2

47,5

48,7

48,9

42,9

K=1600

47,3

40,4

43,6

44,1

35,9

K=12800

43,7

31,3

37,5

35,7

29,2

K=51200

40,6

25,3

32,6

29,7

26,2

K: antall innbyggere i nabolagskretsen.
D-indeksen varierer mellom 0 og 100. 0 betyr at to grupper er likt representert i alle områder, og 100 at de overhodet ikke er representert i hverandres områder.
Kilde: Rogne mfl. 2020, Andersson mfl. 2018.

snittlige økningen i innvandrerandelen3, mens den
i andre områder har gått ned. Dette ser vi i områder som fra før hadde både høy og lav andel innvandrere. Undersøkelsen finner samtidig en viss nedgang i segregering etter innvandrerbakgrunn, målt
etter D-indeksen (Kornstad mfl. 2018). Segregeringen målt med D-indeksen kan gå ned samtidig som
andelen med innvandrerbakgrunn samlet sett øker
og boområder får en større andel innvandrere. At
flere innvandrere flytter til områder med lav innvandrerandel, kan føre til at D-indeksen går ned,
selv om også andre områder har en relativt sett høy
og økende andel innvandrere.
Studier fra Sverige viser også at D-indeksen
har blitt redusert samtidig som forskjellene i innvandrerandel mellom nabolag har økt de siste tiårene. Flere beboere med innvandrerbakgrunn bor
i områder med høy andel innvandrere (Malmberg
mfl. 2016). En studie av de fire største byene i
Nederland peker samtidig på en stor grad av stabilitet i segregeringsmønstret. Utrederne identifiserte noen nabolagstyper med ulike utviklingsmønstre. I nabolag med høye boligpriser og inntektsnivåer var det tilnærmet ingen beboere med
innvandrerbakgrunn gjennom hele perioden.
Andelen beboere med innvandrerbakgrunn økte i
hovedsak i nabolag som i utgangspunktet hadde
relativt lav andel innvandrere, mens andelen innvandrere gikk ned i områder som i utgangspunktet hadde en høy andel (Zwiers mfl. 2018a). Beboere med ulik landbakgrunn kan også ha ulike
bosettingsmønstre og ulik grad av bokonsentrasjon. Det viser blant annet en britisk studie (Peach
2007).
En undersøkelse av segregering etter innvandrerbakgrunn i nordiske hovedsteder fant høyest
grad av segregering i Stockholm og lavest grad i
3

Den gjennomsnittlige innvandrerandelen er beregnet ut fra
et utvalg store og sentrale kommuner.

Helsinki. Oslo og København var omtrent på
samme nivå (Andersen mfl. 2016). Segregeringen
etter innvandrerbakgrunn er også analysert for
Norge og resultatene deretter sammenliknet med
tilsvarende analyser for Sverige, Danmark, Nederland og Belgia (Rogne mfl. 2020, Andersson mfl.
2018). Segregeringen for små nabolag (mellom
200 og 1600 innbyggere) var lavere i Norge enn i
de andre landene, mens den var omtrent på nivå
med Danmark for større nabolag (mellom 12 800
og 51 200 innbyggere). Det vil si at innvandrere i
Norge bor mer spredt over hele landet enn innvandrere i de andre landene. Det kan ha flere forklaringer. En mulig forklaring er at den norske
bosettingspolitikken fører til at flyktninger bosetter seg spredt rundt om i landet. I tillegg kan blant
annet distriktspolitikken, høy sysselsetting i distriktene, universelle velferdsgoder og muligheter
til å få kjøpt bolig gjøre det relativt sett mer attraktivt for innvandrere å bli boende på små steder i
Norge (Rogne mfl. 2020). Funnene er gjengitt i
tabell 3.2.

3.3

Opphoping av
levekårsutfordringer

Utvalget har hentet inn data fra Statistisk sentralbyrå og fått utført to analyser av omfanget av geografisk konsentrasjon av levekårsutfordringer i
norske byer og omegnskommuner (Aarland 2020,
Aarland og Brattbakk 2020). Det finnes ikke en
omforent definisjon av levekårsutsatte områder,
men sosioøkonomiske indikatorer på inntekt, sysselsetting og utdanning blir ofte brukt for å kartlegge utsatte områder (Jacobsen 2020). Utvalget
har i den første fasen av analysen tatt utgangspunkt i fem indikatorer på sosioøkonomisk levekår i sin kartlegging:
– andel barn i lavinntektsfamilier4
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–
–
–
–

Levekår i byer

andel 20–29 år utenfor arbeid og utdanning
andel 30–59 år utenfor arbeid og utdanning
andel 21–29 år som ikke har fullført videregående opplæring
andel 30–59 år med lav eller ingen utdanning

I hovedtrekk fikk utvalget i den første fasen kartlagt omfanget av opphoping av levekårsutfordringer etter disse indikatorene i norske kommuner
med mer enn 30 000 innbyggere. Kartleggingen
inkluderte områder i 26 kommuner (Aarland
2020).
På basis av kartleggingen er levekårene i et
avgrenset utvalg områder som skårer svakt på de
fem indikatorene, analysert nærmere i en fase to.5
Disse analyseområdene er i elleve kommuner.
Storparten av analyseområdene har mellom 5000
og 10 000 innbyggere (Aarland og Brattbakk
2020).
Utvelgelsen av områdene er nærmere beskrevet i kapittel 2.

3.3.1

Omfang av opphoping av
levekårsutfordringer i norske byer
Kartleggingen i den første fasen av analysen viser
at det varierer stort i hvilken grad norske byer har
områder med opphoping av levekårsutfordringer,
og de ulike indikatorene viser også noe ulike mønstre. Oslo skiller seg ut, blant annet med mange
områder der det er høye andeler barn i lavinntektsfamilier. Det er likevel en rekke andre byer
som også har områder med opphoping av levekårsutfordringer, og mange byer har områder
med høye andeler barn i lavinntektsfamilier. Det
er videre relativt høye andeler unge6 utenfor
arbeid og utdanning i en rekke byer, og dette er
ikke et særskilt storbyfenomen. I løpet av den
siste tiårsperioden har det vært en utvikling mot
at flere av områdene med aller høyest andel unge
utenfor arbeid og utdanning befinner seg i mellomstore byer på Østlandet.
Det er et tydelig skille mellom byer i øst (øst/
sørøst) og vest/nord. Flere av byene langs kysten
på Øst- og Sørlandet har til dels store levekårsutfordringer. De mellomstore byene langs kysten på
Øst- og Sørlandet har hatt høye andeler levekårsutfordringer over lengre tid, noe som blant
4
5

6

Lavinntektsfamilier er definert som familier hvor inntekten
er under 60 prosent av medianinntekten (EU60).
Det er brukt om lag 30 ulike indikatorer for å analysere
situasjonen nærmere i de utvalgte analyseområdene. Fordelt på blant annet kjønn, innvandrerbakgrunn og flere
årstall gir det til sammen nær 80 indikatorer.
21–29 år.

annet kom fram gjennom SSBs levekårsindekser i
perioden 1995–2008. Omfanget og graden av levekårsutfordringer er mindre i de undersøkte byområdene på Vestlandet og i Midt- og Nord-Norge.
I 17 av de områdene utvalget har sett på bor
mer enn 40 prosent av barna i lavinntektsfamilier.
I 67 områder bor mer enn 25 prosent av barna i
lavinntektsfamilier. Områdene med høye andeler
lavinntektsfamilier kan deles inn i to grupper:
områder som i tillegg skårer lavt på de fire andre
levekårsindikatorene,7 og områder som ellers skårer godt på flere levekårsindikatorer. Både i Oslo
og andre byer med mange barn i lavinntektsfamilier er denne todelingen tydelig. I Oslo har de ytre
drabantbyene jevnt over levekårsutfordringer
målt etter alle de fem valgte indikatorene. De
indre bydelene har først og fremst svært høye
andeler barn i lavinntektsfamilier og til en viss
grad høye andeler voksne8 utenfor arbeid og
utdanning eller med lav eller ingen utdanning.
Flere indre bydeler preges av at det er store økonomiske forskjeller mellom familiene som bor der,
eller av at boligområdene består av både lavinntektsfamilier og beboere uten barn med god økonomi.
Figur 3.1 viser i hvilken grad områder med 40
prosent eller flere barn i lavinntektsfamilier overlapper med høye andeler av de fire andre levekårsindikatorene.9 Om lag halvparten av områdene
med over 40 prosent barn i lavinntektsfamilier har
også særskilt høye andeler på alle de fire andre
levekårsindikatorene.
Graden av overlapp mellom levekårsutfordringer er betydelig lavere når andelen barn i lavinntektsfamilier er lavere (Aarland 2020).

3.3.2

Befolkning i analyseområdene

I analyseområdene i de 11 kommunene utvalget
har studert er det til sammen 633 000 innbyggere.
Andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre10 i analyseområdene er 28 prosent,
det vil si nesten 2,7 ganger så høy sammenliknet
med gjennomsnittet for Norge. Samtidig er variasjonen stor mellom analyseområdene, og andelen
7

8
9
10

189

20 prosent eller flere 30–59 år og 15 prosent eller flere 20–
29 år utenfor arbeid og utdanning. 35 prosent eller flere 21–
29 år ikke fullført videregående opplæring, 25 prosent eller
flere med lav eller ingen utdanning.
30–59 år.
Tall for utenfor arbeid og utdanning mangler for Larvik.
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er her
definert som med landbakgrunn fra Asia, Afrika, LatinAmerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og
Europa utenom EU/EØS.
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21–29 år
30–59 år Utenfor
20–29 år Utenfor
arbeid og utdanning arbeid og utdanning Ikke fullført vgo

30–59 år
Lav utdanning

Barn
i lavinntekt

Oslo, område 1

0,24

0,14

0,21

0,22

0,60

Oslo, område 2

0,38

0,24

0,47

0,49

0,53

Oslo, område 3

0,27

0,13

0,25

0,26

0,52

Oslo, område 4

0,30

0,21

0,38

0,44

0,47

0,42

0,33

0,46

Larvik, område 1
Fredrikstad, område 1

0,31

0,20

0,41

0,29

0,46

Haugesund, område 1

0,26

0,15

0,40

0,29

0,45

Skien, område 1

0,29

0,26

0,47

0,34

0,44

Ålesund, område 1

0,25

0,13

0,32

0,30

0,44

Kristiansand, område 1

0,29

0,13

0,23

0,25

0,44

Arendal, område 1

0,29

0,30

0,47

0,30

0,43

Bergen, område 1

0,28

0,13

0,21

0,24

0,43

Oslo, område 5

0,22

0,12

0,25

0,21

0,43

Bergen, område 2

0,22

0,10

0,17

0,18

0,42

Sandefjord, område 1

0,30

0,21

0,45

0,34

0,42

Oslo, område 6

0,29

0,19

0,38

0,37

0,40

Sarpsborg, område 1

0,31

0,21

0,45

0,34

0,40

Figur 3.1 Sammenfall mellom levekårsutfordringer i områder med 40 prosent eller flere lavinntektsfamilier
Forklaring til fargekodene: Hver levekårsindikator er oppdelt etter prosentintervall. Intervallene er satt slik at de fordeler delområdene over flere intervaller, tilpasset prosentfordelingen etter hver enkelt indikator. Det betyr at fargekodene angir ulike prosentintervaller for hver indikator, men for alle indikatorene angir blå det øverste prosentintervallet, deretter oransje, gul og grønn.
Område i kolonne 1 er analyseområdene, nummerert etter antall analyseområder i hver by.
Kilde: Aarland 2020.

personer med innvandrerbakgrunn varierer mellom 5,7 og 66,6 prosent (Aarland og Brattbakk
2020).
De fleste av de 11 kommunene har også høyere
andeler med innvandrerbakgrunn enn landet som
helhet. I ni av kommunene er andelen med innvandrerbakgrunn i 2019 høyere enn gjennomsnittet for
Norge. To kommuner, Bergen og Trondheim, har
lavere andeler. I Oslo, Bergen og Trondheim har
økningen i befolkningen med innvandrerbakgrunn
vært lavere enn gjennomsnittet for landet som helhet for perioden 2009–2019. I de andre kommunene har veksten vært høyere. Den prosentvise
økningen i befolkningen med innvandrerbakgrunn
har vært størst i Lørenskog, Skedsmo og Ullensaker, som alle er omegnskommuner til Oslo.
Andelen med kort botid i Norge i de 11 kommunene er samlet sett 35 prosent høyere enn i landet som helhet. Også her er variasjonen mellom
analyseområdene stor. Botida i Norge er et viktig
kjennemerke for innvandrere, og kan si noe om
deltakelsen på ulike samfunnsarenaer.
I Norge utgjør barn og unge i alderen 0–17 år
22 prosent av befolkningen. Ser man på analyseområdene, varierer andelen barn i befolkningen

her fra 4 prosent til 29 prosent. I gjennomsnitt
utgjør barn 19,7 prosent av befolkningen i analyseområdene i Oslo og 19,1 prosent i analyseområdene i de øvrige 10 kommunene. Andelen er
dermed ikke langt unna gjennomsnittet for landet eller for de aktuelle kommunene. I alle de 11
kommunene er andelen barn i sentrumsområder
lav, og andelen øker med avstanden fra sentrum.
Barn i skolealder (7–17 år) er mer skjevfordelt
mellom analyseområdene enn de minste barna
(0–6 år).
Andelen barn og unge 0–17 år med innvandrerbakgrunn er nesten 2,4 ganger så høy i analyseområdene sammenliknet med snittet for Norge.
Figur 3.2 viser andel barn 0–17 år med innvandrerbakgrunn av totalt antall barn i 2019 i analyseområdene.
I halvparten av analyseområdene i Oslo utgjør
barn under 18 år med innvandrerbakgrunn mellom 50 og 80 prosent av barnebefolkningen. I analyseområdene i de ti andre byene utenom Oslo er
det kun noen få områder der andelen barn med
innvandrerbakgrunn utgjør mer enn halvparten
av alle barna.
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90
80

Oslo
Bergen
Skedsmo
Sandnes
Drammen
Lørenskog
Stavanger
Kristiansand
Ullensaker
Fredrikstad
Trondheim

70

Prosent

60
50
40
30
20
10
0

Analyseområder
Andel barn 0–17 med innvandrerbakgrunn av totalt antall barn

Gjennomsnitt for kommunen

Landsgjennomsnitt

Figur 3.2 Andel barn 0–17 år med innvandrerbakgrunn av totalt antall barn i 2019 i analyseområder i 11
kommuner, kommunenivå og landsnivå. Rangert etter fallende gjennomsnitt for kommuner og
analyseområder. Prosent.
Kilde: Aarland og Brattbakk 2020.

3.3.3

Levekår i analyseområdene

Det er store forskjeller mellom analyseområdene
når det gjelder de fleste av de undersøkte indikatorene. Gjennomsnittstallene for analyseområdene gir dermed et omtrentlig bilde av
situasjonen, men indikerer likevel hvor analyseområdene i snitt skiller seg fra landsgjennomsnittet.
Ettersom analyseområdene er trukket ut på
bakgrunn av indikatorer for inntekt, arbeid og
utdanning, er det naturlig at de skårer dårligere
enn landsgjennomsnittet for disse indikatorene.
Andelen barn i lavinntektshusstander er dobbelt
så høy i analyseområdene som for landet som
helhet, og andelen personer i lavinntektshusstander er 67 prosent høyere. En del analyseområder
har en høy andel beboere utenfor arbeid og
utdanning, og i snitt er andelen for analyseområdene markert høyere enn for landsgjennomsnittet. Det er imidlertid store variasjoner internt i
analyseområdene, både for kvinner og menn og
med og uten innvandrerbakgrunn. Andelen
menn uten innvandrerbakgrunn utenfor arbeid
og utdanning varierer for eksempel fra 7,5 til 36
prosent. Samtidig har det i perioden 2008–2018
vært en nedgang i andelen utenfor arbeid og

utdanning både i landet som helhet og i analyseområdene. Det er også høyere andeler sosialhjelpsmottakere og personer med trygd i analyseområdene.
At mange beboere har lave inntekter, har trolig sammenheng med boligtilbudet, slik som relativt lave boligpriser eller en høy andel private eller
kommunale utleieboliger. Både boligpriser og
leieandel varerier mye mellom analyseområdene.
Enkelte steder er boligprisene godt under kommunens gjennomsnitt, og en del steder er det
mange utleieboliger.
Analyseområdene skiller seg tydelig fra landsgjennomsnittet med hensyn til andel barnefamilier
som bor trangt og andel barnefamilier som leier
bolig. Generelt er det også mange som flytter inn
og ut av områdene der hvor mange leier. Sammenholdt med høye andeler lavinntektsfamilier tyder
det på vanskelige bo- og oppvekstforhold for
mange barn. Analyseområdene skiller seg imidlertid i liten grad fra landet som helhet med hensyn til
skoleresultater fra grunnskolen og valgdeltakelse.
Også for barnevernstiltak skiller analyseområdene
seg lite fra landsgjennomsnittet. Det er likevel
enkelte områder som har høye andeler barnevernstiltak. Se oppsummering av utvalgte levekårsindikatorer i tabell 3.3 (Aarland og Brattbakk 2020).
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Tabell 3.3 Utvalgte levekårsindikatorer i analyseområdene sammenliknet med landsgjennomsnittet, 2018.

Levekårsindikatorer

Analyseområder vs.
landsgjennomsnitt Vurdering

Variasjon mellom
analyseområdene
Min og maks

Andel barn (0–17 år) med tiltak fra barnevernet

16 prosent høyere
Nasjonalt: 4,2%
Høyere andel

Svært stor
2,3% – 9,1%

Andel leieboere blant barnefamilier

68 prosent høyere Betydelig
Nasjonalt: 14,7%
høyere andel

Svært stor
7,2% – 60%

Trangbodde barnefamilier

127 prosent
høyere
Nasjonalt: 15%

Svært stor
9,5% – 66,1%

Boligpriser (pris per kvadratmeter)

14 prosent høyere
Nasjonalt:
Litt høyere
prisnivå
40 563 kroner

Stor
21 744 –
85 758 kroner

Valgdeltakelse (kvinner ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019)

6 prosent lavere
Nasjonalt: 67,2%

Stor
51,3% – 79,9%

Svært mye
høyere andel

Svakt lavere
andel

Kilde: Aarland og Brattbakk 2020.

3.3.4

Sammenfall mellom
levekårsutfordringer og innvandreres
bosettingsmønster
Andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn i
de analyserte områdene overlapper tydelig med
andel barn i lavinntektsfamilier og andel voksne
utenfor arbeid og utdanning og med lav utdanning. For andel unge uten fullført videregående
opplæring og utenfor arbeid og utdanning er imidlertid sammenfallet med innvandrerbakgrunn
svakt, og særlig er det svakt for ikke fullført skolegang.
Hvordan og i hvilken grad områder med høye
andeler beboere med innvandrerbakgrunn
overlapper med områder med opphoping av levekårsutfordringer, er samtidig ulikt byene imellom.
I Oslo sammenfaller andel med innvandrerbakgrunn og alle de fem levekårsindikatorene i svært
høy grad. I den øvrige «storbykategorien»11 er det
bare en svak overlapping å spore. Det er i denne
kategorien bare en tydelig sammenheng mellom
andel med innvandrerbakgrunn og andel voksne
med lav utdanning, mens det for de andre kategoriene er nærmest ingen sammenheng. Spesielt er
det ingen tydelig sammenheng mellom andel med
innvandrerbakgrunn og indikatorene andel unge
uten fullført skolegang og utenfor arbeid og
utdanning.

For de mellomstore byene12 er det sterkere
sammenfall mellom andel med innvandrerbakgrunn og opphoping av levekårsutfordringer enn
det som viser seg i «storbykategorien». Sammenfallet er likevel svakere enn i Oslo. I de mellomstore byene overlapper særlig tydelig andel med
innvandrerbakgrunn med andel barn i lavinntektsfamilier og også relativt sterkt med andel
voksne uten arbeid og utdanning og med lav
utdanning. Sammenfallet mellom andel med innvandrerbakgrunn og andel unge uten fullført skolegang og uten arbeid og utdanning er relativt
svakt også i disse byene (Aarland 2020).

3.3.5 Utvikling over tid
I løpet av de siste ti årene har andelen barn i
lavinntektsfamilier økt markant i landet som helhet og i de undersøkte byene. Det gir seg også
utslag ved at antallet områder med mange barn i
lavinntektsfamilier har økt. I de 26 kartlagte kommunene steg antallet områder med mer enn 40
prosent barn i lavinntektsfamilier fra 5 til 17 i
årene mellom 2008 og 2018.
For de andre levekårsindikatorene holder
utviklingen seg mer stabil eller viser en nedgang i
antall områder med en konsentrasjon av utfordringer. Antall områder med mer enn 20 prosent unge
utenfor arbeid og utdanning gikk ned fra 36 til 22 i
12

11

Bergen, Trondheim, Stavanger, Sandnes, Kristiansand,
Drammen, Fredrikstad, Lørenskog, Skedsmo, Ullensaker.
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Moss, Sarpsborg, Bærum, Asker, Hamar, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien, Arendal, Haugesund, Karmøy, Ålesund og Bodø.
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Figur 3.3 Median inntekt blant inn- og utflyttere i analyseområder. 2018. kroner.
Kilde: Aarland og Brattbakk 2020.

løpet av den samme tiårsperioden (2008–2018).
For voksne var tilsvarende nedgang fra 32 til 27
områder. Antallet områder med en opphoping av
voksne med lav utdanning og unge uten fullført
skolegang er også relativt stabilt i tiårsperioden
(Aarland 2020).
Situasjonen i analyseområdene i de 11
utvalgte kommunene ser samlet sett ikke ut til å
ha blitt sterkt forverret de siste ti årene. Det
viser en gjennomgang av et bredt sett med indi-

katorer, overlapp mellom indikatorer og
utviklingstrekk de siste ti årene for 88 av de
utvalgte analyseområdene. Utviklingen varierer
riktignok mye mellom analyseområdene, og det
varierer mellom ulike indikatorer. For noen indikatorer har man sett en forbedring (som regel i
tråd med øvrig forbedring i landet og kommunene), mens andre indikatorer viser liten endring eller en forverring.
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2018 Sysselsettingsandel innflyttere

Figur 3.4 Andel sysselsatte blant inn- og utflyttere i analyseområder. 2018. Prosent.
Kilde: Aarland og Brattbakk 2020.
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Figur 3.5 Andel med innvandrerbakgrunn blant inn- og utflyttere i analyseområder. 2018. Prosent.
Kilde: Aarland og Brattbakk 2020.

I enkelte analyseområder er det både opphoping av levekårsutfordringer i utgangspunktet
og en negativ utvikling de siste ti årene. En generell utvikling der andelen barn i lavinntektsfamilier øker, sammen med at innflyttere kan ha flere
levekårsutfordringer enn utflyttere, kan forverre
utfordringene i enkelte områder.
I rundt 10 prosent av analyseområdene kan
man se en opphoping av levekårsutfordringer som
er særlig omfattende, med svært krevende oppvekstforhold for barn og unge. I tillegg har om lag
25 prosent av områdene så store levekårsutfordringer at det er behov for å følge situasjonen
nøye. Det er også behov for å være oppmerksom
på negative utviklingstrekk i ytterligere 10 prosent av områdene. Selv om alle analyseområdene
er valgt ut på bakgrunn av at de skårer dårlig på
levekårsindikatorer, er omfanget av alvorlige levekårsutfordringer relativt begrenset i de øvrige
områdene. Disse utgjør om lag halvparten av analyseområdene.
I en del områder ser man nettopp at opphopingen av levekårsutfordringer blir verre ved at
utflyttere jevnt over hadde høyere inntekt enn innflyttere, se figur 3.3. Dataene for sysselsatte viser
større variasjon: Enkelte områder som skårer lavt
på en rekke levekårsindikatorer, har også en
lavere andel sysselsatte blant dem som flytter dit,
enn blant dem som flytter vekk. Dette gjelder likevel ikke alle områder, og både innflytterne og
utflytterne fra områdene har relativt lav sysselsetting, se figur 3.4.

Andelen inn- og utflyttere med innvandrerbakgrunn varierer sterkt områdene imellom, se figur
3.5. Generelt sett er andelen innflyttere med innvandrerbakgrunn høy i områder der det også er
en høy andel utflyttere med innvandrerbakgrunn.
Samtidig har andelen innvandrere og norskfødte
med innvandrerbakgrunn steget relativt kraftig i
enkelte områder som for ti år siden hadde en lav
andel med innvandrerbakgrunn. Den samme trenden ser man for barn (Aarland og Brattbakk
2020).

3.3.6

Utsatte områder i de skandinaviske
landene

3.3.6.1

Danske kriterier for utsatte områder og
gettoområder
Den danske regjeringen offentliggjør jevnlig en
liste over boligområder som de deler inn i utsatte
boområder, gettoområder og harde gettoområder.
Listen følger opp den danske regjeringens gettoplan.13 Definisjonen av disse områdene tar
utgangspunkt i områder med mer enn 1000 beboere i «almene boliger»14. Og for å klassifisere dem
undersøkes fire sosioøkonomiske indikatorer
(kriterier). Områder som oppfyller minst to av
disse kriteriene, blir definert som utsatte områ13
14
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Ét Danmark uden parallelsamfund.
En bolig som er administrert av en almen boligforening,
underlagt Almenboligloven.
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Boks 3.1 Sammenhengen mellom norske og danske indikatorer
mindre enn 55 prosent av den gjennomsnittDe fire danske sosioøkonomiske indikatorene
som må være til stede for å havne i kategoriene
lige bruttoinntekten for samme gruppe i regiutsatt boområde og getto, er som følger:
onen.
1. Andelen av beboere i alderen 18–64 år som er
utenfor arbeid og utdanning, overstiger 40
Utvalget har samlet inn data for indikatorer som
prosent (gjennomsnittet for de siste to årene
ligger mer eller mindre nært opptil tre av de fire
legges til grunn).
danske kriteriene:
2. Andelen beboere som er dømt for overtre1. Andel beboere i henholdsvis aldergruppene
20–29 år og 30–59 år som er utenfor arbeid og
delse av straffeloven, våpenloven eller lov om
utdanning
euforiserende stoffer, er minst tre ganger
landsgjennomsnittet (gjennomsnittlig andel
2. Andelen beboere 30–59 år som har lav eller
for de siste to årene legges til grunn).
ingen utdanning
3. Andelen beboere i alderen 30–59 år som kun
3. Andelen beboere (enten alle eller barn 0–17
har grunnutdanning, overstiger 60 prosent av
år) som bor i husholdninger med lav inntekt
samtlige beboere i denne aldersgruppa.
(der samlet inntekt per forbruksenhet er
under 60 prosent av den nasjonale median4. Den gjennomsnittlige bruttoinntekten for
inntekten)1
skattepliktige i alderen 15–64 år i området
(eksklusive personer under utdanning) er
Tabell 3.4 Antall norske delområder/delbydeler som tilfredsstiller de danske kriteriene for utsatte
områder og gettoområder.
Antall 2008

Antall 2013

Antall 2018

> 40 prosent 20–59 år er utenfor arbeid og utdanning

0

0

0

> 60 prosent har ingen eller lav utdanning

0

0

0

12

12

13

Andelen personer med innvandrerbakgrunn fra
Afrika, Asia etc. > 50 prosent

6

8

10

Tilfredsstiller kriteriet for utsatt område

0

0

0

Tilfredsstiller kriteriet for getto

0

0

0

Andel i lavinntektshusholdninger er > 1/0,55 ganger
så høy som for kommunen som helhet

Merk at indikatoren for lavinntektshusholdninger avviker
fra den tilsvarende danske indikatoren (andelen vil være
høyere i den norske enn i den danske versjonen). Det er her

brukt kriteriet at andelen i analyseområdet må være 81 prosent høyere enn for kommunen som helhet (1/0,55 ganger
så høy som kommunen som helhet).

Kilde: Aarland og Brattbakk 2020.

der. Områder som oppfyller minst to av kriteriene,
og som i tillegg har en andel personer med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia etc. som overstiger 50 prosent, blir definert som gettoområder.
Områder som i minst fem år har vært definert
som gettoområder, havner i kategorien harde
gettoområder.
I 2020 ble 25 områder kategorisert som utsatte
områder, 15 områder som gettoer og 13 områder
som harde gettoer. De danske indikatorene er
ikke direkte sammenliknbare med de indikato-

rene som utvalget har benyttet for norske forhold.
En gjennomgang med utgangspunkt i de norske
indikatorene tyder imidlertid på at ingen byområder i Norge ville blitt kategorisert som utsatte
områder eller gettoområder etter den danske definisjonen. 13 områder kan sies å oppfylle inntektskriteriet, og 10 områder oppfyller innvandrerkriteriet. Ingen områder oppfyller de to andre sammenliknbare sosioøkonomiske kriteriene. Utvalget har ikke fått tilgang til statistikk over kriminalitet i de undersøkte analyseområdene.
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Den norske undersøkelsen ser ikke på delområder ned mot 1000 innbyggere, noe som kan
utgjøre en forskjell sett opp mot den danske kartleggingen. Det er kun 3 av boligområdene på den
danske listen over utsatte områder/gettoområder
fra 2019 som har mer enn 5000 innbyggere.
Bokonsentrasjonen er gjerne sterkere dess mindre områder som studeres. På den annen side er
majoriteten av de norske analyseområdene relativt langt fra å oppfylle de danske kriteriene. Indikatoren som er brukt til å måle om de norske analyseområdene oppfyller lavinntektskriteriet, er
også noe strengere enn den danske indikatoren.

3.3.6.2

Svenske indikatorer for urbane
utviklingsområder
Den svenske staten har gitt støtte til kommuner
for utviklingen av enkelte byområder. Byområdene ble plukket ut på bakgrunn av en invitasjon
til de største kommunene og på basis av at byområdene hadde over 4000 innbyggere og oppfylte
følgende kriterier:15
– Sysselsettingsgrad lavere enn 52 prosent
– Langvarig sosialhjelp høyere enn 4,8 prosent
– Rett til å gå på gymnasium lavere enn 70 prosent
15 byområder ble valgt ut. Statistiska centralbyrån
publiserer jevnlig utvalgte indikatorer for disse
områdene. Data fra 2018 viste at sysselsettingsgraden i hovedsak ligger mellom 50 og 60 prosent
i de 15 byområdene, mens andelen utenfor arbeid
og utdanning i hovedsak er mellom 25 og 35 prosent. De svenske dataene er ikke direkte sammenliknbare med de norske, men indikatorene kan
likevel gi et bilde av den sosioøkonomiske situasjonen i de norske analyseområdene sammenliknet med de svenske byområdene. Alle de norske
analyseområdene har en sysselsettingsandel for
personer 20–59 år på over 65 prosent, og andelen
utenfor arbeid og utdanning i samme aldergruppe
er på under 25 prosent. Utvalget har ikke norske
data for langvarig sosialhjelp i analyseområdene,
men i 10 av analyseområdene har mer enn 5 prosent av beboerne mottatt over 10 000 kroner i
sosialhjelp i løpet av året.
Andelen leietakere i de svenske utviklingsområdene er mellom 65 og 95 prosent. Det er store
forskjeller i leieandel i de norske analyseområdene. 17 av analyseområdene har leieandel over
40 prosent, men ingen analyseområder har leieandel over 65 prosent.

En undersøkelse fra ett av de urbane utviklingsområdene16 i Sverige viste situasjonen og
utviklingstrekk i løpet av perioden 2002–2014.
Dataene viste at om lag 60 prosent av voksne (20–
64 år) hadde inntekter i de tre nederste inntektsdesilene17, og andelen voksne beboere med under
tolv års utdanning var på 65 prosent. Andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn økte fra 89 til 93
prosent i løpet av tolvårsperioden (Andersson og
Bråmå 2018). Området har om lag 15 000 innbyggere. I de norske analyseområdene er det svært få
områder hvor mer enn 30 prosent lever i lavinntektshusstander, og svært få hvor mer enn 40 prosent har lav eller ingen utdanning. Det er videre et
fåtall områder hvor andelen personer med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia mv. overstiger 50
prosent. Tallene er ikke direkte sammenliknbare,
men indikerer at de sosioøkonomiske levekårene
og innvandrerandelen i de norske analyseområdene skiller seg fra det analyserte svenske boligområdet.

3.4

Tendenser til barnehage- og
skolesegrerering

Når de fleste barn bor og går i barnehage og på
skole i ett og samme område, vil boligsegregering
og skolesegregering henge nøye sammen. Dermed vil man kunne se tendenser til barnehage- og
skolesegregering i alle byer som er økonomisk og
sosialt delt.

3.4.1 Segrerering mellom barnehager
Det er lite systematisk kunnskap fra Norge om
segregering mellom barnehager. Systematisk
kunnskap om sosioøkonomisk segregering og
segregering etter innvandrerbakgrunn finnes kun
fra Oslo (Bråten mfl. 2014, Drange og Telle 2020).
Utvalget har spurt utvalgte kommuner om det
er tendenser til segregering mellom barnehager og
skoler i byen deres. Seks av kommunene som ble
spurt – Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen,
Fredrikstad og Skien – bekrefter at de i noen grad
har segregering mellom barnehager i kommunen.
Noen av kommunene opplyser om at det henger
sammen med bostedssegregering eller tendenser
til det og også med hvor kommunale utleieboliger
er plassert i byen. I alle seks kommuner er det
segregering etter innvandrerbakgrunn mellom
16
17

15
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Rinkeby i Stockholm.
De tre tiendedelene av befolkningen med de laveste inntektene.

56

Kapittel 3

NOU 2020: 16
Levekår i byer

barnehager, og i noen barnehager i enkelte områder av byen er det mange barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Drammen, Stavanger og Skien
bekrefter at de også har noe segregering etter inntekt. Drammen kommune presiserer at segregering etter innvandrerbakgrunn og levekår ofte sammenfaller. Fra Tromsø blir det fortalt at de har
sosial ulikhet i byen, men ikke segregering.
Fra tidligere er det dokumentert at segregeringen etter sosioøkonomisk bakgrunn er sterk i
barnehagene i Oslo, og at segregeringen etter
innvandrerbakgrunn er enda sterkere (Bråten
mfl. 2014, Drange og Telle 2020). I 2011 hadde om
lag 15 prosent av barnehagene ingen barn med
innvandrerbakgrunn. På samme tid var andelen
barn med innvandrerbakgrunn på om lag 80 prosent i den tidelen av barnehagene som hadde flest
barn med innvandrerbakgrunn.
Forskjellen i andel barn med innvandrerbakgrunn mellom barnehager i Oslo er sterkere enn
det man kan forvente ut fra bostedssegregeringen
(Drange og Telle 2020). Foreldrenes valg av barnehager når de søker om barnehageplass, er
hovedårsaken. Dette har igjen sammenheng med
hvor i byen folk bor, men segregeringen skyldes
også at foreldre med og uten innvandrerbakgrunn
søker seg til ulike typer barnehager. Foreldre
med innvandrerbakgrunn søker oftere om plass i
kommunal barnehage enn foreldre uten innvandrerbakgrunn. Foreldre med lav utdanning og
familier der mor får sosialhjelp eller ikke er i jobb,
søker i større grad kommunal barnehageplass
enn privat. En liten andel av barnehagesegregeringen kan også forklares med at private barnehager tar opp litt færre barn med innvandrerbakgrunn enn de som søker (ibid).

3.4.2

Segregering mellom skoler på barneog ungdomsskolenivå
Enkelte skoler i Oslo og i noen andre større byer
har en opphoping av faglige, sosiale og språklige
utfordringer. Videre har en del skoler en høy
andel elever med innvandrerbakgrunn. Skolene
ligger gjerne i levekårsutsatte områder. Skolesegregering henger nøye sammen med boligsegregering, som igjen henger sammen med
familiers økonomiske ressurser (Brattbakk og
Wessel 2009). I tillegg velger en god del foreldre
skoler til barna sine utenfor nabolaget, noe som
kan forsterke tendensen til segregering.

3.4.2.1 Skolesegregering i Oslo
Tendensen til skolesegregering ser ut til å være
klart størst i Oslo. Der samles sosialt «homogene»
grupper i enkelte områder og skolekretser, og det
blir store forskjeller i elevsammensetningen mellom skolene.
Det er svært høy oppslutning om de kommunale skolene i Oslo, og det er stor oppslutning om
nærskolene. 94 prosent av elevene går på nærskolen sin (Abildsnes 2020). Oppslutningen18 varierer imidlertid svært mye mellom skolene, fra 41
til 158 prosent. I den tiendedelen av skolene med
lavest oppslutning (gruppe 1) var oppslutningen
på 41–71 prosent, se figur 3.6. I tiendedelen av
skolene med høyest oppslutning (gruppe 10) var
oppslutningen på 114–158. Skolene med høyest og
lavest oppslutning befinner seg ofte i levekårsutsatte områder på Oslos østkant. Slike skoler omtales som «kontrastpar». Den ene skolen tiltrekker
seg gjerne elever fra den andre skolen i nærområdet. Elevsammensetningen ved de to skolene blir
som konsekvens mer og mer ulik.
Enkelte skoler i Oslo sentrum har svært lav
oppslutning, men disse har ikke naboskoler med
påfallende høy oppslutning. En forklaring kan
være at familier i disse områdene i større grad velger privatskoler. Tilbudet av private skoler er
størst i sentrumsområdene.
Skolene med lav oppslutning i Oslo har en
høyere andel minoritetsspråklige elever, høyere
andel elever som får særskilt norskopplæring og
høyere andel foreldre med lavere utdanningsnivå.
I de vestlige bydelene er ikke forskjellene i oppslutning like stor som i andre deler av byen. Der
ligger den på mellom 90 og 110 prosent (ibid.).
I 2011 hadde 56 av 135 grunnskoler i Oslo en
andel minoritetsspråklige elever på 50 prosent
eller mer. Ved seks skoler utgjorde de mer enn 90
prosent (NOU 2011: 14). Oppdaterte tall fra Oslo
kommune for 2019/2020 viser at minoritetsspråklige utgjør 50 prosent eller mer av elevene ved 59
av 134 grunnskoler.19 Ved ni skoler utgjør de mer
enn 90 prosent. 23 skoler er registrert med mindre enn 10 prosent minoritetsspråklige elever.
Skolene som har henholdsvis høyest og lavest
andel har 97,3 og 2 prosent minoritetsspråklige
elever.
Tallene i tabell 3.5 tyder på at segregeringen
etter innvandrerbakgrunn i Osloskolen har økt de
18

19
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At en skole har oppslutning over 100 prosent, betyr i denne
sammenheng at den tar imot elever fra en eller flere skoler
som «lekker» elever.
Statistikkbanken til Oslo kommune.

57

NOU 2020: 16
Levekår i byer

Kapittel 3

70
60

Prosent

50

Minoritetsspråklige

40

Gj.snitt minoritetsspråklige

30

Særskilt norskopplæring
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Foreldre med lav utdanning
Gruppe 10, 114–158 %
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Gruppe 8, 103–110 %

Gruppe 7, 98–102 %

Gruppe 6, 95–97 %

Gruppe 5, 92–94 %

Gruppe 4, 89–91 %

Gruppe 3, 82–88 %
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Figur 3.6 Andel elever med minoritetsspråklig bakgrunn, særskilt norskopplæring og foreldre med lav
utdanning, etter oppslutningsprosent på skolen.
Kilde: Oslospeilet nr. 2, juni 2020, årgang 30.

Tabell 3.5 Grunnskoler i Oslo med andel minoritetsspråklige elever over 50 og 90 prosent.
Skoler med
andel over 50 %

Skoler med
andel over 90 %

Skoler med
mindre enn 10 %

Totalt antall
skoler

2011

56

6

-

135

2019/2020

59

9

23

134

Kilde: Oslo kommunes statistikkbank og NOU 2011: 14.

siste åtte årene, men ikke veldig sterkt. Dette må
ses i lys av at andelen innvandrere i Oslo har steget i samme periode. Det valgte tidsperspektivet
er uansett relativt kort, og tallene illustrerer ganske tydelig en segregert Osloskole.

3.4.2.2 Skolesegregering i andre byer
De fleste kommunene utvalget har kontaktet,
bekrefter at de også til en viss grad har segregrering mellom skoler. I Trondheim er det i enkelte
skolekretser en høy andel elever med innvandrerbakgrunn. De samme skolene har også en høy
andel familier der foreldrene har lav inntekt og lav
utdanning. Trondheim understreker at det er
sannsynlig at kategoriene overlapper, men at dette
ikke kan bekreftes.
Bergen kommune registrerer hvor mange
elever ved hver enkelt skole som får morsmålsopplæring eller særskilt språkopplæring. Bildet er
ikke entydig, men enkelte skoler skiller seg ut

med en andel opp mot 30 prosent. Disse skolene
ligger i de levekårssonene som kommunen definerer som mest utsatte. I Bergen ser man også at
skolene i sonene med dårligst levekår har flere
barn som trenger spesialpedagogisk hjelp på
grunn av lærevansker, språkvansker og sosiale og
emosjonelle vansker.
Også i Stavanger ligger skolene med høyest
andel minoritetsspråklige elever og flest elever
som får særskilt norskopplæring, i de områdene
som har de største levekårsutfordringene.
I de øvrige byene, Skien, Drammen, Tromsø
og Fredrikstad, er mønstret det samme som for
barnehagene omtalt over. Fredrikstad skriver at
elevene ved noen skoler har større utfordringer
og større behov for tilrettelagt undervisning.

3.4.3 Segregering i videregående skoler
Tendenser til skolesegregering i videregående
opplæring kjenner vi først og fremst fra Oslo.
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Tabell 3.6 Forskjeller i gjennomsnittlig inntakspoeng ved inntak til vg1 (2020/2021) og fravær ved ulike
videregående skoler i Oslo (2019/2020).
Snitt Vg1 2018

Dager
fravær median

Timer
fravær median

Elvebakken videregående skole

50,6

0

3,0

Ullern videregående skole

51,1

2

4,0

Oslo katedralskole

53,5

2

7,0

Lambertseter videregående skole

49,6

2

7,5

Kuben videregående skole

43,3

3

7,0

Hersleb videregående skole

35,3

5

22,0

Etterstad videregående skole

30,5

4

26,5

Ulsrud videregående skole

31,8

6

20,0

Bjørnholt videregående skole

32,0

4

26,0

Stovner videregående skole

30,7

4

23

Karaktersnitt

Gjennomsnittlig inntakspoeng for ordinært inntatte søkere til ordinær videregående trinn 1 (vg1), 1. inntaksrunde, skoleåret
2020/2021.
Medianen for antall dager og timer fravær for elever i videregående opplæring skoleåret 2019/2020 (alle studieprogrammer).
Kilder: Oslo kommunes nettside (inntakspoeng) og Utdanningsdirektoratets statistikk (fravær).

Oslos videregående skoler er segregert både
med hensyn til sosioøkonomi, innvandrerbakgrunn og kjønn. Tabell 3.6 viser forskjeller i gjennomsnittlig inntakspoeng til Vg1 og fravær ved
ulike videregående skoler i Oslo. En studie fra
NTNU oppsummerer forskjellene mellom det de
omtaler som «marginaliserte» og «privilegerte»
skoler (Haugen 2019). De skolene som i studien
blir omtalt som marginalisert, har ofte mange
elever fra hjem med lav utdanning og dårlig råd.
Det er ofte stor overvekt av gutter, elevene har
ofte få sosiale eller organiserte aktiviteter utenom
skolen, og skolene har mange elever med svake
norskkunnskaper som i liten grad identifiserer
seg som norske. De har også flere elever med
lærevansker og svakere ferdigheter. Skolene har
oftere svak økonomi og lite handlingsrom. De
mister oftere de mest skolesterke elevene sine, og
de har ledige skoleplasser.
De mest privilegerte skolene har en høy andel
elever fra hjem med høy sosial status. De har stor
overvekt av jenter, elever som er motivert og
ambisiøse, aktive utenom skolen og som har for-

eldre som engasjerer seg i skolehverdagen deres.
Elevene ved skolene er ofte mer stresset og sliter
psykisk. Disse skolene er populære og blir ofte
omtalt som vinnerskoler eller A-skoler. De har en
mer stabil og forutsigbar økonomi og ofte ventelister (ibid.).
Norske studier peker på at ordningen med
karakterbasert inntak bidrar til segregeringen
(Helland og Serediak 2020, Haugen 2019, Bjordal
2016, Sandsør 2020).
Også tidligere Hordaland fylke praktiserte
karakterbasert inntak til videregående opplæring.
Utvalget har ikke informasjon om tendenser til
skolesegregering i Hordaland, men en undersøkelse om effektene av reformen som gikk fra nærskoleprinsippet til karakterbasert opptak i 2005,
viser at elevsammensetningen ved de videregående skolene har endret seg (Haraldsvik 2014,
Andersland 2017). Høyt presterende elever fikk
flere høyt presterende medelever (Andersland
2017). Det er særlig vist til at sentrumselever med
lavere karaktergrunnlag ble utkonkurrert ved
sentrumsskolene i Bergen.
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Ulikhet i levekår
I internasjonal sammenheng er Norge blant de
landene med minst forskjeller i inntekter og levekår i befolkningen. Samtidig er det forskjeller
også her i landet. Levekår i befolkningen påvirkes
av mange forhold. Noen av de viktigste er arbeidsmarkedet, inntektssikringsordninger og et omfordelende skattesystem. Innbyggernes boligformue, boforhold og helse er andre viktige forhold
som påvirker levekår i befolkningen. Valgdeltakelse og politisk representasjon i byer følger også
noen sosioøkonomiske skillelinjer.

4.1

Tabell 4.1 Sysselsatte (20–66 år), etter
innvandringsbakgrunn og verdensregion.
4. kvartal 2019. Prosentandel i hver gruppe.

Arbeid, inntekt og ulikhet

4.1.1 Arbeidsmarked og økonomisk ulikhet
Andelen av befolkningen i arbeidsfør alder som er
sysselsatt, er relativt høy, og arbeidsinntekt er den
viktigste inntektskilden for de fleste husholdningene. I befolkningen 20–66 år er 76,3 prosent sysselsatte (2019). Det er lavere sysselsetting og høyere arbeidsledighet blant personer med lav formell utdanning, personer med nedsatt arbeidsevne og innvandrere. Det er også påvist fallende
sysselsettingsrater for personer som har vokst
opp i familier som ligger nederst i inntektsfordelingen (Markussen og Røed 2020). Tabell 4.1 viser
andel sysselsatte (20–66 år) etter innvandringsbakgrunn og verdensregion per. 4. kvartal 2019.
Arbeidsledigheten har økt siden pandemiutbruddet og er på 5,4 prosent per 3. kvartal 2020 (i
aldersgruppa 15–74 år) (Arbeidskraftundersøkelsen, SSB).
I internasjonal sammenheng er sysselsettingen
blant innvandrere i Norge omtrent på snittet for
OECD-landene (OECD 2020, tall per 2019). Målt
slik OECD gjør det, er sysselsettingen blant innvandrere i Norge 69,8 prosent. Gjennomsnittet for
alle OECD-landene er 69,3 prosent. En del land har
høyere sysselsetting blant innvandrere enn det
Norge har, slik som Tyskland med 70,8 prosent og
Storbritannia med 74,7 prosent. Danmark og Sverige har lavere sysselsetting blant innvandrere enn
Norge. I Danmark er sysselsettingen blant innvan-

Befolkningen

76,3

Befolkningen eksklusive innvandrere

78,5

Innvandrere i alt

67,1

Norden

79,5

Vest-Europa utenom Norden
og Tyrkia

74,5

EU-land i Øst-Europa

74,9

Øst-Europa utenfor EU

69,4

Nord-Amerika og Oseania

67,1

Asia

59,4

Afrika

54,0

Sør- og Mellom-Amerika

67,9

Kilde: Statistisk sentralbyrå

drere 65,7 prosent, i Sverige er den 65,8 prosent.
Sammenliknet med Sverige og Danmark har
Norge de beste sysselsettingsresultatene over tid
for flyktninger med ingen eller lav utdanning.
Norge har vesentlig høyere sysselsettingsnivå for
flyktningkvinner (Hernes mfl. 2019).
Lønnsforskjellene i Norge er små i internasjonal sammenheng, og få har svært lave lønninger.
Anslag som er gjort på norske lønninger i privat
sektor sett opp mot europeiske minstelønnsordninger, indikerer at mellom 1,3 og 4,6 prosent av
arbeidstakerne ville hatt en lønn under et tilsvarende minstelønnsnivå i Norge (Jordfall og
Nymoen 2016).
Inntektssikringsordningene og skattesystemet
påvirker også inntektsforskjellene. Omfordeling
gjennom skatt og inntektssikring har gjennom
flere tiår bidratt til å redusere Gini-koeffisienten
for inntektsulikhet i Norge med rundt 40 prosent
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(OECD 2011, NOU 2009: 10). Gini-koeffisienten
måler inntektsulikhet innenfor et land eller en
befolkning. Kort forklart måler den hvor mye inntekt og formue det totalt sett finnes i landet, og
deretter hvordan dette er fordelt i befolkningen.
Resultatet er et tall som vil ligge et sted mellom
0 og 1. Dersom et land har Gini-koeffisient på 0,
betyr det at alle i landet har akkurat like mye inntekt og formue. En Gini-koeffisient på 1 betyr at
én enkelt person har all inntekt og formue i landet. Progressiv inntektsskatt er det sentrale virkemidlet for å omfordele inntekt og bidrar til å redusere inntektsulikheten med om lag 10 prosent
(NOU 2009: 10).
Det er et høyt nivå på ytelsene i inntektssikringsordningene i Norge sammenliknet med i
andre nordeuropeiske land (Pedersen mfl. 2019).
Inntektssikringsordningene er også relativt lett tilgjengelige, og Norge har en høyere andel på uføretrygd sammenliknet med nabolandene. I Danmark er det flere på arbeidsledighetstrygd, mens
det i Sverige er flere som får andre trygdeytelser.
Samlet sett mottar om lag 25 prosent av befolkningen (30–54 år) i Norge trygd, 20 prosent i Sverige
og 15 prosent i Danmark (ibid.).
Selv om inntektsulikheten i Norge er lavere
enn i mange andre land, har den økt også her de
siste 30 årene. Fra 1986 til 2017 økte medianinntekten justert for husholdningenes størrelse og
sammensetning med 78 prosent. Gjennomsnittsinntekten etter skatt for de 10 prosentene med
lavest inntekt økte med 56 prosent. Til sammenlikning var inntektsveksten for de 10 prosentene
med høyest inntekt 122 prosent (Meld. St. 13
(2018–2019)).
Den økonomiske ulikheten er også ofte høyere i de store byene enn i landet som helhet. For
Norge som helhet har den tidelen av befolkningen
med høyest inntekt 2,8 ganger høyere inntekt enn
den tidelen med lavest inntekt (P90/P10). I Oslo
er det samme forholdstallet 3,6, mens det er 3,2 i
Stavanger. I Bergen og Trondheim er det på
samme nivå som for landet som helhet.1
Bevegelsen mot større forskjeller kan forklares på flere måter. Arbeidstakernes andel av den
totale verdiskapningen har falt de siste tiårene, og
kapitalinntektene har økt. Kapitalinntekter tilfaller
i stor grad husholdningene på toppen av inntektsfordelingen. Videre har det vært en vekst i antallet
innvandrere, og innvandrere er overrepresentert i
den nedre delen av inntektsfordelingen. I noen
bransjer har høy arbeidsinnvandring presset ned
1

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdningene. Statistisk sentralbyrå.

lønningene. Økt automatisering og endret
næringsstruktur kan også ha påvirket inntektsfordelingen. Videre kan økt etterspørsel etter
arbeidskraft med enten svært høy eller lav kompetanse ha bidratt til større inntektsforskjeller
(NOU 2016: 3, NOU 2019: 7, Meld. St. 13 (2018–
2019)). Arbeidstakere i virksomheter som konkurrerer i bransjer med ulovlige lønns- og arbeidsvilkår, kan oppleve press på opparbeidede rettigheter (NTAES 2017).
Til tross for at inntektsforskjellene øker, kan
lav lønn være en forbigående situasjon for mange.
Flertallet av arbeidstakerne i den laveste lønnsdesilen i privat sektor er unge, og mange i denne
kategorien klatrer trolig høyere i lønnsstigen etter
hvert som de blir eldre. Det ser imidlertid ut som
om personer med innvandrerbakgrunn i større
grad blir værende i den laveste lønnsdesilen også
når de blir eldre, enn det personer uten innvandrerbakgrunn gjør (Jordfall og Nymoen 2016).
Utenlandske arbeidstakere, innvandrere med
kort botid og lav formell kompetanse og unge
ufaglærte kan også være særlig utsatte for dårlige
og ulovlige lønns- og arbeidsvilkår. Sett opp mot
deres andel av befolkningen er innvandrere og
utenlandske arbeidstakere overrepresentert i
næringer med lave lønninger, useriøse virksomheter, kontrakter som ikke gir forutsigbarhet, dårlige arbeidsforhold og høy arbeidsmiljøbelastning
(Elgvin og Svalund 2020). Dårlige og ulovlige
arbeidsforhold kan medføre at arbeidstakere blir
stående uten rettigheter i arbeidslivet, og det kan
øke risikoen for helseproblemer (NTAES 2017).
Dårlig helse kan bidra til at arbeidstakere faller ut
av arbeidslivet. Grupper med lav sosioøkonomisk
status som har helseproblemer, er særlig utsatt.
Helserelatert utstøting fra arbeidsmarkedet rammer derfor sosialt skjevt (Dahl mfl. 2014).
Dårlige arbeidsforhold og svak tilknytning til
arbeidslivet kan henge sammen med forhold på
arbeidsmarkedet, som mangel på jobber med
gode lønns- og arbeidsvilkår. For eksempel kan
innleie gjennom utenlandske bemanningsforetak
eller bruk av enkeltpersonforetak istedenfor
ansettelser gi løsere tilknytning til arbeidslivet.
Det er enkelte indikasjoner på at en del jobber i
liten grad gir mulighet til videre karriere og kompetanseheving, og at arbeidstakere kan bli
værende i usikre og dårlig betalte jobber (Friberg
2016b, NTAES 2017, Friberg og Midtbøen 2018).
Kombinert med arbeidssøkernes situasjon kan
det gjøre enkelte særlig utsatte på arbeidsmarkedet. Det kan handle om at arbeidssøkere er i en
vanskelig økonomisk situasjon, har lite kunnskap
om det norske arbeidslivet og egne rettigheter,
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blir diskriminert eller mangler nettverk. Samtidig
kan det handle også om andre forhold ved
arbeidstakeren, som manglende kompetanse tilpasset norske arbeidsplasser, manglende norskferdigheter og ulikt syn på for eksempel mødres
arbeidsdeltakelse (Elgvin og Svalund 2020).
Det finnes etter hvert mye forskning som
dokumenterer at innvandrere generelt, og innvandrere fra land i Afrika, Asia mv. og muslimer spesielt, er utsatt for diskriminering både i arbeidslivet
og på andre arenaer (Larsen mfl. 2018, Midtbøen
og Rogstad 2012, Quillian mfl. 2017, referert i Elgvin og Svalund 2020). Dette gjelder både i Norge
og i andre land. Dette har blitt dokumentert gjennom ulike typer eksperimenter, med alt fra fiktive
jobbsøknader til sosialpsykologiske spill i laboratoriesettinger. I studier fra Norge er det vist at et
utenlandskklingende navn gjorde det 21-25 prosent mindre sannsynlig at en arbeidssøker fikk
komme på jobbintervju (Midtbøen og Rogstad
2012, Birkelund mfl. 2014). Det er rimelig å anta at
denne diskrimineringen gjør det enda vanskeligere for personer med innvandrerbakgrunn å få
jobber som de er kvalifisert for. Det blir også vanskelig å finne ny jobb hvis de mister sin nåværende jobb, eller å avansere i den jobben de har.
De kan også forbli betydelig overkvalifisert ved å
ta de jobbene de finner (Larsen mfl. 2018, referert
i Elgvin og Svalund 2020). Diskrimineringen kan
også resultere i at de går ut av arbeidslivet tidligere enn de ellers ville gjort. Et oppløftende funn i
Birkelund og kolleger (2020) er at arbeidsgivere
som hadde positive erfaringer med ansatte med
innvandrerbakgrunn ble mer velvillige til å
ansette flere med samme innvandrerbakgrunn.
Høy omstillingstakt i arbeidslivet gir større
risiko for at arbeidstakere støtes ut av arbeidsmarkedet. Lavere sysselsetting hos innvandrere skyldes ikke bare at de ikke kommer inn på arbeidsmarkedet, men også at innvandrere har større
sannsynlighet for å falle ut av arbeidsmarkedet
igjen (NOU 2017: 2). Innvandrere som mister jobben som følge av nedbemanning, har større sannsynlighet for å bli uføretrygdet enn andre i samme
situasjon. Det kan henge sammen med at de har
lavere lønn, men også mer belastende arbeid
(Bratsberg mfl. 2018).

4.1.2

Husholdninger med lavinntekt

De fleste i Norge tilhører husholdninger med relativt god økonomi. Samtidig har andelen i husholdninger med lavinntekt økt. Lavinntekt er ofte forbundet med svak tilknytning til arbeidsmarkedet.
Forekomsten av vedvarende lavinntekt er høyere
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blant yngre som bor alene, enslige forsørgere,
store barnefamilier, personer med innvandrerbakgrunn og aleneboende minstepensjonister enn i
befolkningen for øvrig.
Sammensetningen av lavinntektsgruppa har
endret seg over tid. Endrede familiemønstre, med
stadig flere enslige forsørgere og aleneboende,
har isolert sett bidratt til flere husholdninger med
lavinntekt. Dette handler om at husholdninger
med én inntekt er mer utsatt for lavinntekt enn
husholdninger med to inntekter. Andelen med
lavinntekt har økt blant barnefamilier med små
barn og enslige forsørgere. Forekomsten av
lavinntekt blant ungdom og unge voksne har også
steget.
For hele landet er det totalt sett 11,6 prosent
som bor i lavinntektshusholdninger, mens andelen barn (under 18 år) som bor i en slik husholdning, er noe høyere med 13,2 prosent (EU 60, tall
for 2018).2 Lavinntektshusholdningene måles
også etter om de har hatt vedvarende lavinntekt
over sammenhengende tre år. Andelen barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt er 11,3
prosent for hele landet (EU60). Figur 4.1 viser
andel barn i lavinntektshusholdninger i åtte kommuner og i Norge som helhet for årene 2008, 2013
og 2018 (Aarland og Brattbakk 2020). I landet som
helhet og i de åtte kommunene har andelen barn i
lavinntektshusholdninger økt. Fire av kommunene har høyere andeler barn i lavinntektsfamilier
enn Norge som helhet, fire har lavere. Drammen
og Fredrikstad har høyest andel barn i lavinntektshusholdninger. Oslo har også høy, men der
har veksten i andelen vært marginal i perioden.
Det er kjent fra internasjonale studier at svake
sosiale og økonomiske ressurser tidlig i livet øker
risikoen for å få lavere inntekt, dårligere helse og
lavere kompetanse i voksen alder (UNICEF
2016). Det er en tydelig sammenheng mellom foreldrenes økonomiske posisjon og barnas økonomi
og levekår som voksne. Dette gjelder i særlig stor
grad de aller fattigste familiene (Markussen og
Røed 2020). I Norge er det gjennomgående mindre sammenheng mellom å vokse opp i familier
med lav inntekt og uheldige utfall på de fleste
områder (Hyggen mfl. 2018). Den sosiale mobiliteten for barna er dermed høyere i Norge enn i
mange andre land.
I en kunnskapsoppsummering om barn i
lavinntektsfamilier (Hyggen mfl. 2018) peker forskerne på negative konsekvenser av å vokse opp i
familier med svak økonomi. De vektlegger at foreldre har begrenset mulighet til å investere i ting
2
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Figur 4.1 Andel barn i lavinntektshusholdninger i åtte kommuner og i Norge som helhet (EU60). 2008, 2013
og 2018. Prosent.
Kilde: Aarland og Brattbakk 2020.

som er viktige for barns utvikling og sosiale deltakelse. Mange vokser opp i en utrygg bosituasjon
på leiemarkedet, preget av dårlige boforhold,
frykt for utkastelse og mye flytting. Barn og unge
fra lavinntektsfamilier bor oftere enn andre barn i
områder med mer krevende oppvekstmiljø. For
eksempel kan det være en høyere andel naboer
med utfordringer og dårligere fysisk utemiljø i
disse områdene. Økonomiske bekymringer i familien påvirker også foreldrenes mulighet til å være
gode foreldre (familiestressmodellen). Lav inntekt har ofte sammenheng med dårlig helse eller
andre utfordringer hos foreldrene. Barn i lavinntektsfamilier har dessuten økt risiko for å bli mobbet og utestengt. Det er en sammenheng mellom
det å vokse opp i lavinntektsfamilier og en rekke
utfall knyttet til barn og unges utvikling. Dette
omfatter blant annet kognitiv utvikling, språklig
utvikling, økt risiko for tidlig død og sykdom
(ibid.).
Nyere forskning forsøker å forstå samspillet
mellom de biologiske, atferdsmessige og psykologiske mekanismene som er med på å skape muligheter og hindringer for barn og unge i lavinntektsfamilier over livsløpet (Hyggen mfl. 2018). En
internasjonal studie av Mani og medforfattere
(2013) antyder at materielle mangler og økonomiske bekymringer hemmer folks kognitive funksjoner, ved at de «stjeler oppmerksomheten» fra
andre forhold i livet. Økonomiske bekymringer
fører ikke bare til stress. Fattigdom i seg selv gjør

at folk presterer dårligere (ibid.). Studien er
basert på empiriske undersøkelser blant voksne,
men denne og andre studier viser hvordan økonomiske bekymringer har negative konsekvenser
for hele familier, både voksne og barn. Barns
muligheter til å prestere på skolen og i fritiden
kan også bli påvirket. Det er dokumenterte kumulative effekter av stress relatert til fattigdom, for
eksempel dårlig bokvalitet, usikkerhet om man vil
få nok mat, og omsorgssvikt. Det kan føre til skadelig stress hos barn, som igjen kan føre til
endringer i hjernestruktur og funksjon i spedbarns- og småbarnsalderen (Hyggen mfl. 2018).
Funnene i forskningen er ikke helt entydige på
om det er fattigdom i tidlige barneår eller i ungdomsår som er mest avgjørende. Noen finner det
første, andre det siste (ibid.).

4.1.3

Arbeid og lavinntekt i utsatte områder

4.1.3.1 Arbeid
Andelen utenfor arbeid og utdanning i alderen 30–
59 år er høyere – til dels betydelig høyere – i analyseområdene enn snittet for landet. Samtidig har
det i perioden 2008–2018 vært en nedgang i andelen utenfor arbeid og utdanning både i landet som
helhet og i analyseområdene (Aarland og Brattbakk 2020).
Tabell 4.2 viser andeler som er utenfor arbeid
og utdanning blant menn og kvinner med og uten
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Boks 4.1 Hvordan måles fattigdom?
for eksempel plass i barnehage, lave egenandeEt vanlig mål på fattigdom i Norge og andre rike
land er et relativt fattigdomsmål som tar
ler på helsetjenester og gratis tannlegetjenester
utgangspunkt i et visst nivå av befolkningens
for barn. I en studie fra 2010 anslås det at andeinntekt. Både EU og OECD bruker mål som tar
len med lavinntekt i Norge reduseres med nærutgangspunkt i inntekt relativt til en viss prosent
mere en tredjedel når verdien av offentlige tjeav medianinntekten i landet. Medianinntekten
nester regnes med (Aaberge mfl. 2010).
er den midterste inntekten i inntektsfordelinDet blir brukt flere mål på fattigdom. Et vangen. Medianmålet er også det som i all hovedlig fattigdomsmål som dekker mer enn bare
lavinntekt, er fra Townsend (1979). Han definesak benyttes i Norge. Fattigdomsgrensen
rer en person som fattig dersom vedkommende
(lavinntekt) settes ved 50 eller 60 prosent av
mangler ressurser til å delta i samfunnets aktivimedianinntekten, og justeres for antall personer
(forbruksenheter) i husholdningen, med noe
teter og å opprettholde den levestandarden som
ulik vekting av barn og voksne.
er vanlig i dette samfunnet (ibid., s. 31). Hva
som er vanlig levestandard og rimelig aktivitetsI Norge, der det er mest vanlig å ha to inntekter i husholdninger med hjemmeboende
nivå, er ikke ulike aktører enige om. De er heller
barn, blir det relative fattigdomsmålet for barneikke enige om hvor mye ressurser som trengs
for å opprettholde vanlig levestandard (Fløtten
familier høyt. Medianinntekt etter skatt i 2018
2009). Minimumsbudsjettet til Statens institutt
var for eksempel 787 700 kroner for par med
for forbruksforskning (SIFO) kan ses på som
barn hvor yngste barn var 0–6 år, og 918 600
eksempel på et forbruksbasert fattigdomsmål.
kroner for par med barn hvor yngste barn var 7–
Eksempler på levekårsgoder kan være å ha råd
17 år (ssb.no).
til å reise på ferie, delta i fritidsaktiviteter eller
Et inntektsbasert fattigdomsmål tar ikke
delta i bursdager med gave.
hensyn til at offentlige tjenester er subsidiert,

innvandrerbakgrunn i analyseområdene sammenliknet med landet som helhet. Forskjeller i tilknytning til arbeid og utdanning i analyseområdene
sammenliknet med gjennomsnittet for landet gjelder alle de fire gruppene som er analysert. Men
særlig andelen menn uten innvandrerbakgrunn
utenfor arbeid og utdanning er markant høyere i
analyseområdene. Minst forskjell mellom analyseområdene og landsgjennomsnittet i andelen som
er utenfor arbeid og utdanning, er det for menn
med innvandrerbakgrunn.
Det er samtidig forskjeller mellom analyseområdene. I indre by er det en betydelig høyere
andel utenfor arbeid og utdanning blant innbyggere med innvandrerbakgrunn sammenliknet
med den øvrige befolkningen. I ytre by er fordelingen jevnere mellom innbyggere med og uten innvandrerbakgrunn.
Stort sett alle områdene som har relativt høy
andel utenfor arbeid eller utdanning (30–59 år) for
begge grupper kvinner, befinner seg i Oslo og
Fredrikstad. I de andre byene er andelen kvinner
med innvandrerbakgrunn utenfor arbeid og
utdanning lavere, og særlig lavere for kvinner i
den øvrige befolkningen.

Aarland og Brattbakk (2020) har også sett på
forekomsten av del- og heltid i analyseområdene.
Hvor stor stillingsprosent den enkelte har, kan si
noe om i hvilken grad man kan forsørge seg og
familien med arbeidsinntekten sin. Nesten uten
unntak er det menn uten innvandrerbakgrunn
som har høyest andel heltidsansatte (en avtalt
ukentlig arbeidstid på minst 30 timer). Lavest
andel heltidsansatte er det blant kvinner med innvandrerbakgrunn. I de fleste områdene er andelen heltidsansatte kvinner i den øvrige befolkningen høyere enn blant menn med innvandrerbakgrunn. Andelen av de sysselsatte i områdene som
har tilnærmet fulltidsarbeid, øker i de fleste områdene over tid. Men det er også noen områder der
andelen synker.
I rapporten om erfaringer fra tre utsatte områder forteller ansatte i velferdstjenestene at mange
arbeidsledige er innvandrere (Proba 2020). De
mangler ofte språkferdigheter og oppfyller heller
ikke formelle krav for de jobbene som er ledige.
Noen har hatt jobber i for eksempel renhold og
fått fysiske belastningsskader. For dem med svake
norskkunnskaper, er det vanskelig å finne seg en
annen jobb. Andre brukere av tjenestene har selv-
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Tabell 4.2 Utenfor arbeid og utdanning i analyseområdene sammenliknet med landsgjennomsnittet, 2018.

Levekårsindikatorer

Analyseområder vs.
landsgjennomsnitt

Vurdering

Variasjon mellom
analyseområdene
Min og maks

Andel 30–59 år, kvinner med
innvandrerbakgrunn

21 prosent høyere
Nasjonalt 27,8 %

Betydelig
høyere andel

Svært stor
13,3% – 48,6%

Andel 30–59 år, kvinner uten
innvandrerbakgrunn

19 prosent høyere
Nasjonalt: 14,7%

Høyere andel

Svært stor
8,3% – 38%

Andel 30–59 år, menn med
innvandrerbakgrunn

12 prosent høyere
Nasjonalt: 22,8%

Høyere andel

Svært stor
15,7% – 37%

Andel 30–59 år, menn uten
innvandrerbakgrunn

36 prosent høyere
Nasjonalt: 11,7%

Betydelig
høyere andel

Svært stor
7,5% – 36,8 %

Kilde: Aarland og Brattbakk 2020.

opplevde helseproblemer og smerter. Mange får
dårligere psykisk helse av å være utenfor arbeidslivet. Ansatte i velferdstjenestene opplever at det
er et skille mellom hvilke utfordringer beboerne
med og uten innvandrerbakgrunn har. Den øvrige
befolkningen har oftere psykiske helseproblemer
og sosiale utfordringer som har gått i arv. Det er
også en del rus, både alkohol og narkotika.

4.1.3.2 Lavinntekt
Analysene av data om personer og barn i lavinntektsfamilier viser en svært høy konsentrasjon av
barnefamilier med lavinntekt i mange områder.
Figur 4.2 viser andel barn 0–17 år i lavinntektshusholdninger i 2018 i de 11 kommunene som utvalget analyserer. De tre kommunene Lørenskog,
Skedsmo og Ullensaker er slått sammen. Figuren
viser at i flertallet av analyseområdene er andelen
barn i lavinntektshusholdninger over snittet for
kommunene. Samlet er andelen barn 0–17 år i
lavinntektsfamilier dobbelt så høy i analyseområ-
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Figur 4.2 Andel barn 0–17 år i lavinntektshusholdninger etter analyseområder og kommunegjennomsnitt
(EU60). 2018. Prosent.
Kilde: Aarland og Brattbakk 2020.
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Tabell 4.3 Andel personer i lavinntektshusholdninger, sosialhjelpsmottakere og andel som får minst
halvparten av inntekten fra overføringer i analyseområdene sammenliknet med landsgjennomsnittet, 2018.
Levekårsindikatorer

Analyseområder vs.
landsgjennomsnitt

Vurdering

Variasjon mellom
analyseområdene

Andel personer i
lavinntektshusholdninger

67 prosent høyere
Nasjonalt 11,6 %

Betydelig
høyere andel

Svært stor
8% – 38,7%

Andel sosialhjelpsmottakere

63 prosent høyere
Nasjonalt 1,9 %

Betydelig
høyere andel

Svært stor
1,0% – 6,7%

Andel med minst 50 prosent av
samlet inntekt fra overføringer

44 prosent høyere
Nasjonalt 11,4 %

Betydelig
høyere andel

Svært stor
9,5% – 28,7%

Kilde: Aarland og Brattbakk 2020.

dene sammenliknet med landet som helhet. Det
er særlig i noen sentrumsområder i Oslo og Fredrikstad og i noen drabantbyområder i Oslo at
andelene er spesielt høye. Men også i områder i
Kristiansand, Bergen og Trondheim er det høy
andel barn i lavinntektsfamilier. Samtidig varierer
andelen barn i lavinntektsfamilier i analyseområdene mye, fra 6,2 til 60,2 prosent.
Sammenliknet med landet som helhet og i
byene øker andelen barn i lavinntektsfamilier mer
i en del områder i Oslo, Fredrikstad, Drammen,
Kristiansand, Sandnes og Stavanger. Utviklingen
varierer noe mer i analyseområdene i Bergen og
Trondheim (Aarland og Brattbakk 2020).
I analyseområdene er det betydelig høyere
andeler personer i lavinntektshusholdninger, sosialhjelpsmottakere og personer som får minst halvparten av den samlede inntekten sin fra overførin-

ger sammenliknet med gjennomsnittet for Norge,
se tabell 4.3. Variasjonen mellom områder er derimot svært stor.
Figur 4.3 viser andel barn i lavinntektshusholdninger etter innvandrerbakgrunn i analyseområdene. Av figuren framgår det at barn med
innvandrerbakgrunn er kraftig overrepresentert i
lavinntektsfamilier. I alle analyseområder, bortsett
fra ett, er det stor forskjell i andelen barn i lavinntektsfamilier med og uten innvandrerbakgrunn. I
enkelte områder bor tre av fire barn med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier. Dette gjør
også at det i områdene er store inntektsforskjeller
mellom ulike grupper av barnefamilier. Særlig
tydelig er mønsteret i sentrumsområder. Å ha lite
når andre har mye, kan i seg selv være ekstra
belastende for barna og familiene (Pettersen og
Sletten 2019).

80
70

Prosent

60
50
40
30
20
10
0
Analyseområder
Andel med innvandrerbakgrunn

Andel i den øvrige befolkningen

Figur 4.3 Andel barn i lavinntektshusholdninger etter innvandrerbakgrunn i analyseområder (EU60). 2018.
Prosent.
Kilde: Aarland og Brattbakk 2020.
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Levekårsutfordringer og dårlig økonomi er et
tema i rapporten om erfaringer i utsatte områder
(Proba 2020). Ansatte i tjenestene forteller at det
er dårlig økonomi og materielle mangler i mange
av familiene. En ansatt på en fritidsklubb sier at en
del ungdommer ofte er veldig sultne når de kommer. Ungdommene forteller at de ikke har mat i
kjøleskapet hjemme, og at de heller ikke får penger til mat. Fattigdom oppleves ofte som flaut.
Et annet sted trekkes det fram blant ansatte i
barnehager og frivillige aktører i idrett at bekledning er en utfordring. De opplever at foreldre ikke
har råd til å erstatte klær som er blitt for små, eller
at de kjøper for store klær og sko slik at barna
skal kunne ha dem lenger. Mange familier og
barn bor trangt. Barn mangler opplevelser, som
fritidsaktiviteter og ferier, fordi familien ikke har
råd. En leder for et idrettslag i et utsatt område
forteller at de merker godt at det er lav betalingsevne blant mange av medlemmene, siden mange
ikke betaler kontingenten.

4.2

Boligformue og ulikhet

4.2.1 Utvikling i boligpriser og boligformuer
Formue er mer ulikt fordelt enn inntekt, mens
boligformue har en noe jevnere fordeling enn
annen formue. Boligformue er også den mest sentrale formueskomponenten for norske husstander. Om lag tre av fire av husholdningene i Norge
bor i egen eid bolig, og bolig utgjør 70 prosent av
husholdningenes formue. Den beregnede markedsverdien av primærboliger i Norge er på 6000
milliarder kroner. Gjennom økte boligpriser har
formuene til norske husholdninger blitt større. I
løpet av det siste tiåret har nettoformuen vokst
med nesten 80 prosent.3
Selv om majoriteten av befolkningen eier
bolig, er det utviklingstrekk som tyder på at boligformuen over tid blir skjevere fordelt. De 10 prosentene av befolkningen med størst formue har i
løpet av 30 år økt sin andel fra 45 til 58 prosent av
formuen (Aaberge og Stubhaug 2018). Empiriske
undersøkelser tyder også på at forskjeller i boligformuer setter spor etter seg gjennom flere generasjoner. Hvor besteforeldrene bor eller bodde, og
boligformuen deres, ser ut til å få betydning for
barnebarnas boligformue (Galster og Wessel
2019). Økte boligpriser betyr dessuten at mulighetene til å kjøpe seg bolig kan bli redusert. Mens
eierandelen i befolkningen generelt har holdt seg
3

stabil, er det tendenser til redusert eierandel blant
personer med lav utdanning, lav inntekt og innvandrerbakgrunn (Revold mfl. 2018).
Boligprisveksten har vært ujevnt fordelt, slik
at både mulighetene til å kjøpe bolig og formuesveksten er ulik rundt om i landet. Muligheten for
å kjøpe en bolig med en inntekt på rundt 500 000
ser ut til å være betydelig lavere i Osloregionen
enn i andre deler av landet. Samme inntekt gir
mulighet til å kjøpe rundt 3 prosent av boligene i
Oslo og Follo, om lag 25 prosent av boligene i
Trondheim, Stavanger og Drammen, 30 prosent
av boligene i Bergen, 40 prosent i Fredrikstad og
nær 65 prosent i Skien/Porsgrunn.4 Denne fordelingen er imidlertid ikke stabil. I 2005 var det
mulig å kjøpe anslagsvis 5–10 prosent av boligene
i alle de fire største byene for en gjennomsnittlig
sykepleierlønn. Å ha egenkapital senker terskelen
for å kunne kjøpe seg bolig, og det har sannsynligvis være en økning i økonomisk støtte fra foreldre
til boligetablerere i Norge i løpet av de siste 25
årene (Sandlie 2019).

4.2.2
4.2.2.1

Boligpriser, boligeie og trangboddhet i
utsatte områder
Boligpriser

De største boligprisforskjellene finner vi mellom
by og land, og særlig Oslo skiller seg ut med høye
priser. Kvadratmeterprisen for solgte boliger i
Oslo er på 70 000 kroner, mens landsgjennomsnittet er 40 000 kroner (2018-tall). I andre storbyer
som Trondheim og Bergen er kvadratmeterprisen
nær landsgjennomsnittet, mens den er rundt
30 000 kroner i kommuner som Kristiansand og
Fredrikstad.
Samtidig er det store interne prisforskjeller
innad i byene, ikke minst i Oslo, som vist i figur
4.4. Samlet sett er boligprisene i analyseområdene
i Oslo 84 prosent av kommunegjennomsnittet.
Rundt 20 analyseområder i Oslo har en kvadratmeterpris under 50 000 kroner. Kun 3 av analyseområdene i Oslo har imidlertid gjennomsnittspriser under 40 000 kroner per kvadratmeter. Tallene
viser dermed at boligprisene er høye også i områder med relativt sett lave priser i Oslo sammenliknet med andre deler av landet. Det gir høyere
boutgiftsbelastning for familier med lave inntekter, og bidrar til at mange bor trangt.
4

Inntekts- og formuesstatistikken for husholdninger og
Levekårsundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå.
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Figur 4.4 Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for solgte boliger etter analyseområde. 2018. kroner.
Kilde: Aarland og Brattbakk 2020.

Hvis enkelte områder sakker akterut prismessig, vil beboernes boligformuer øke saktere enn
for boligeiere andre steder. Det kan gjøre det vanskeligere å flytte mellom boligområder. I områder
hvor boligprisene stiger mye, kan det på den
annen side være vanskelig for lavinntektshusholdninger som leier å bli boende, og det kan for
eksempel være vanskelig å få kjøpt seg større
bolig når familien vokser. I Oslo har den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen fordoblet seg i løpet
av de siste ti årene. Den prosentvise prisveksten i
analyseområdene er i hovedsak mellom 60 og 140
prosent i samme periode, med en svak tendens til
høyere prosentvis prisvekst i analyseområder
hvor boligprisene i utgangspunktet var høyere.
Noen av analyseområdene har dermed hatt en
relativt svak prisutvikling sammenliknet med
andre deler av byen. Det gjelder særlig analyseområder med en prisvekst på 60–70 prosent og
hvor prisen i utgangspunktet var relativt lav.
I de fleste andre byene, som Trondheim, Bergen og Drammen, er prisforskjellene mindre.
Enkelte analyseområder har en kvadratmeterpris
som er 10 000–15 000 kroner lavere enn kommunegjennomsnittet, men i hovedsak har ikke analyseområdene i disse byene betydelig lavere boligpriser enn gjennomsnittet for kommunene (Aarland og Brattbakk 2020).

4.2.2.2 Leie av bolig og bostabilitet
I underkant av 25 prosent av husstandene i Norge
og 15 prosent av barnefamiliene leier bolig. I Oslo

leier 30 prosent av husstandene og 20 prosent av
barnefamiliene. Også i enkelte av de andre store
byene er det flere leietakere enn landsgjennomsnittet, mens andre byer har færre leietakere enn
landsgjennomsnittet.
Det varierer stort om det er mange som leier
bolig i analyseområdene. For analyseområdene
er det områder med både betydelig høyere og
betydelig lavere leieandel enn kommunegjennomsnittet, både for husstander generelt og for
barnefamilier. I flere av byene varierer andelen
barnefamilier som leier fra om lag 5 til over 50
prosent. I sju av analyseområdene i Oslo og ni av
analyseområdene i de andre byene leier 40 prosent eller flere av barnefamiliene, som vist i figur
4.5. Generelt er det flere som leier i sentrumsnære analyseområder, men også enkelte områder lenger fra sentrum har høye leieandeler. Alle
de åtte analyserte bydelene i Oslo har analyseområder med leieandeler på 25 prosent eller mer,
som vist i figur 4.6.
Det er en sterk sammenheng mellom hvor
mange som leier bolig i analyseområdene og hvor
mange som har bodd i samme område i minst fem
år (figur 4.7). Dess flere som leier bolig, dess
færre bor fast i nabolaget.
Bostabiliteten er generelt lavere i analyseområdene enn for landet og kommunene. Det er ikke
uvanlig at så mange som én av tre beboere flytter
hvert år i sentrale byområder. I mange blokk- og
rekkehusområder er det færre som flytter, og i eneboligstrøk er folk generelt sett enda mer stabile.
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Figur 4.5 Andel barnefamilier i leid bolig etter analyseområder og kommunegjennomsnitt. 2018. Prosent.
Kilde: Aarland og Brattbakk 2020.

Høy flyttehyppighet gjelder ikke minst for barn i
førskolealder. Mange barnefamilier flytter ut av
områdene før barna starter på skolen. Andelen småbarnsfamilier som flytter ut av analyseområdene er
to til tre ganger høyere enn andelen småbarnsfamilier som flytter ut av områder i andre deler av de 11
kommunene som utvalget studerer. Analyseområdene med lavest bostabilitet er i indre by i de tre
største byene (Aarland og Brattbakk 2020).

4.2.2.3 Trangbodde
Analyseområder hvor mange barnefamilier leier
bolig, har generelt sett også mange barnefamilier
som bor trangt5. Men andelen trangbodde barnefamilier er også høy i noen områder hvor eierandelen er høy. Det gjelder spesielt i noen drabant5

Målt som å ha færre enn ett oppholdsrom per familiemedlem.
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Figur 4.6 Andel som bor i leide boliger etter analyseområder i Oslo. 2018. Prosent.
Kilde: Aarland og Brattbakk 2020.
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Figur 4.7 Sammenhengen mellom andel bofaste i 2019 (bodd i området i minst fem år) og andel leieboere i
2018 etter analyseområder. Prosent.
Kilde: Aarland og Brattbakk 2020.

byer med mange borettslagsboliger i Oslo, og til
dels i Bergen og Trondheim.
15 prosent av barnefamiliene i Norge er trangbodde, og det samme gjelder i overkant av 30 prosent av barnefamiliene i Oslo. I noen få av analyseområdene i Oslo bor over 60 prosent av barnefamiliene trangt, mens i mer enn halvparten av analyseområdene i Oslo bor over 40 prosent av barnefamiliene trangt. I Bergen og Trondheim er også

andelen over 40 prosent i enkelte analyseområder.
Forskjellene mellom analyseområdene er likevel
store, som vist i figur 4.8 (Aarland og Brattbakk
2020).
Inntekt, boligstørrelse og størrelse på husstandene virker inn på trangboddhet. Det er
store forskjeller i boligstørrelser i de utsatte
områdene, men enkelte områder har en høy
andel små boliger. Det kan også være vanskelig å
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Figur 4.8 Andel trangbodde barnefamilier etter analyseområde og kommunegjennomsnitt. 2018. Prosent.
Kilde: Aarland og Brattbakk 2020.
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Boks 4.2 Helsens sosiale determinanter
Forskningen om sosiale helseforskjeller tar
kontroll og trygghet i egen hverdag. Å være
utgangspunkt i perspektivet om helsens sosiale
uten jobb eller ha lav inntekt betyr å være mer
determinanter (Dahl mfl. 2014). Dette perspektiutsatt for stress og uro. Det er funnet at å vokse
opp i familier med lave inntekter kan gi en vedvet framholder at helsen påvirkes av de sosiale
forholdene som omgir oss, der vi fødes og vokvarende økt risiko for dårlig helse senere i livet.
ser opp, jobber, eldes og dør.
At levekår og sosiale forhold gir sosiale helMennesker med ulik sosial bakgrunn tar
seforskjeller, forstås igjen ut fra to perspektiver
ulike livsvalg og har ulik helseatferd. Det kan for
(Elstad 2017):
eksempel gjelde røykevaner, alkoholbruk, kostLivsløpsperspektivet legger vekt på at forskjelhold og fysisk aktivitet. Folk har ulike forutsetler i hva innbyggerne har vært utsatt for av
fysiske og psykiske belastninger over tid, har
ninger for å gjøre gode helsevalg. Videre har de
ført til forskjeller i sykdoms- og dødsrisiko.
ulike muligheter til å investere i helsen sin. ØkoDette kan være faktorer som arbeidsmiljøbelastnomiske og sosiale skjevheter i samfunnet gjenspeiler seg dermed i helsen.
ninger, dårlig luftkvalitet og støy, dårlig kostPersoner med utdanning har oftere gode og
hold, usunne boliger, stress for eksempel som
trygge jobber, trygg inntekt, de bor godt og har
følge av arbeidsledighet m.m. Sosiale ulikheter i
tilgang til gode fritidsaktiviteter. Dette er faktohvilke faktorer man blir utsatt for, kan starte tidrer som i større grad gir overskudd, trygghet og
lig i barneårene. Samlet, og over tid, kan de føre
tro på at man kan påvirke eget liv. Tilgang på
til ulikheter i sykelighet og dødsrisiko.
materielle goder gjør det lettere å ta sunne valg,
Livsstilsperspektivet legger vekt på at det er
velge helsefremmende aktiviteter og gir større
forskjeller i helseatferd1 og personlig livsstil.
mulighet til å bruke private helsetjenester.
Også helseatferd er ulik etter sosial bakgrunn.
Videre legger det til rette for å delta på ulike areSamtidig henger de to perspektivene tett
sammen. For å forstå ulikheter i helseatferd må
naer i samfunnet, noe som øker både den sosiale
man ta i betraktning hva innbyggere har vært
tilhørigheten og mestring. Individets subjektive
utsatt for av både fysiske og psykiske belastninopplevelse av sin sosiale status kan også påvirke
helsen.
ger i livsløpet.
I motsetning til dette kan det å ikke ha jobb
1
Store medisinske leksikon definerer helseatferd som ateller trygg inntekt gi økonomisk stress og lite
ferd og levevaner med særlige helsemessige følger.

finne en stor nok bolig for store husstander. I
Oslo som helhet består om lag 1 prosent av husstandene av seks personer eller flere. I noen av
bydelene som analyseområdene inngår i er
denne andelen omtrent på bygjennomsnittet,
mens den er om lag fire ganger høyere i et par av
bydelene.6 Offentlig ansatte informanter i utsatte
områder viser også til både små boliger, dårlig
økonomi og store husstander som årsaker til at
familier bor trangt (Proba 2020).

4.3

Sosial ulikhet i helse

4.3.1 Helsen i befolkningen
Dødelighet7 og forventet levealder8 er gode indikatorer på helsen i befolkningen. Den forventede
7

Helse og sykdom henger tett sammen med inntekt og utdanning, og sosiale forskjeller gjenspeiles i befolkningens helse. Personer med høy
6

utdanning og god økonomi har færre helseproblemer og lever lenger enn personer med lav utdanning og lave inntekter. Sosiale forskjeller i helse
kan ses både i folks helseatferd og på forekomsten av sykdom og for tidlig død. Målet i folkehelsepolitikken er å redusere sosiale helseforskjeller
uten at noen får det dårligere.

8

Statistikkbanken til Oslo kommune.
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Statistisk sentralbyrå undersøker forskjeller i dødelighet
ved å se på sannsynligheten for å dø innenfor et begrenset
tidsrom.
Forventet levealder er gjennomsnittlig levealder for de som
er født i et spesielt år eller en bestemt periode, såfremt
dødelighetsmønsteret da de ble født ikke forandrer seg
(Elstad 2017).
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levealderen har økt de siste tiårene. Forventet
levealder var i 2017 84,3 år for kvinner og 80,9 år
for menn. Forskjellen mellom kjønnene har minsket gradvis siden 1987. Da var forskjellen på 6,8
år, mens den i 2017 var 3,4 år. Ulikhetene i forventet levealder etter utdanning og inntekt har økt
betydelig i Norge fra 2005–2015 (Kinge mfl. 2019).
Studien gjelder 40-åringer. Blant menn kan de 1
prosent rikeste regne med å leve 14 år lenger enn
de aller fattigste. Blant kvinner er forskjellen noe
mindre, 8,4 års forskjell. Den 1 prosent fattigste
gruppa menn har kortest forventet levealder på
70,6 år. Sykdommer som bidro mest til gapet i
levealder, var dødsfall som følge av hjerte- og karsykdommer og kreft.
Psykiske lidelser er utbredt i den norske
befolkningen (Reneflot mfl. 2018). De vanligste
lidelsene blant voksne er angst, depresjon og lidelser på grunn av rusbruk. Det er ikke holdepunkter for å si at omfanget av psykiske lidelser øker
blant voksne.
Utdanning, inntekt og bosted påvirker risikoen
for å utvikle ulike krefttyper (Kreftregisteret
2019). Utdanning og inntekt har betydning for
menns risiko for kreft. For kvinner påvirker utdanning, men i mindre grad inntekt, kreftrisikoen.
Gruppa av innvandrere er sammensatt, og helsen deres varierer mye mellom landgrupper. Innvandringsårsak og botid påvirker også helsen.
Folkehelseinstituttet oppsummerer kunnskapen
om innvandreres helse og peker på at innvandrere
generelt er mindre syke og bruker helsetjenester
i mindre grad enn befolkningen for øvrig.9 Dødeligheten blant personer med innvandrerbakgrunn
er lavere enn i den øvrige befolkningen (Syse og
Dzamarija 2016). Forskjellen blir mindre når botiden øker. Voksne innvandrere fra konflikt- og
krigsområder, samt barn og voksne med flyktningbakgrunn, rapporterer selv om mer psykiske
helseplager enn befolkningen for øvrig. Til tross
for dette er innvandrere i mindre kontakt med helsetjenesten for sine psykiske plager enn det den
øvrige befolkningen er (Reneflot mfl. 2018).

4.3.2

Sammenhengen mellom nærmiljø og
helse
En studie gjennomført i Oslo sentrum så på forholdet mellom trekk ved nabolagene og beboernes selvrapporterte helse (Ihlebæk mfl. 2020).
Trekkene ved boområdene som blir vurdert i
denne sammenheng, er boligenes lokalisering,
hvor tettbygd bebyggelsen er og avstanden til
9
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grøntområder. Tidligere studier har vist at det å
bo i sentrale deler av Oslo har negative helseeffekter for beboerne. Studien fra 2020 viser imidlertid at det å bo tett på bysentrum gir bedre selvrapportert generell helse, men at det å bo i et tettbygd nabolag gir svakt motsatt effekt. Utover det
dokumenterer studien at det i liten grad er sammenheng mellom trekk ved nabolag og helse.
Den finner for eksempel ingen sammenheng mellom det å bo nær grøntområder og helse.
En annen studie viser at barn som bor nær
grøntområder, er mer aktive, både sosialt og
fysisk (Nordbø 2019). Studien tar for seg hvordan
utformingen av nabolag påvirker norske åtteåringers helse og velvære. Tilgangen til parker og
grøntområder som ligger mindre enn 800 meter
fra hjemmet, øker sjansen for at barn er i minst 60
minutters daglig aktivitet. Barna deltar da mer i
ulike typer aktiviteter og leker mer med jevnaldrende og venner.
Internasjonale undersøkelser tyder på at høyt
støynivå og dårlig tilgang til rekreasjonsarealer i
nærområdet kan virke negativt på beboeres helse,
og at boligområder som legger til rette for fysisk
aktivitet kan ha en positiv effekt på aktivitetsnivået
(Bird mfl. 2018, Twohig-Bennett og Jones 2018).
Det ser også ut til at kvaliteten på boliger og
boområder kan påvirke den psykiske helsen, og at
gode nabolagskvaliteter kan kompensere for
negative effekter av dårlige boliger for den psykiske helsen (Jones-Rounds mfl. 2014). En del forskere peker samtidig på at mange studier ikke
kan si noe om årsakssammenhenger og at det er
behov for flere studier som kan analysere hvordan
bolig- og nærmiljøkvaliteter virker på helse
(Umblijs mfl. 2019, Bird mfl. 2018, Twohig-Bennett og Jones 2018).

4.3.3 Helse i utsatte byområder
Studier og stedsanalyser utvalget har gått gjennom, løfter i liten grad fram helse som et særskilt
tema. Et generelt inntrykk er likevel at områdene
har en del personer som har fysiske og psykiske
helseutfordringer i tillegg til andre levekårsutfordringer, og deler av befolkningen er ensomme og
opplever at de ikke hører til (Proba 2020, Andersen mfl. 2018a, Ruud mfl. 2018 og 2019). Ut fra
kjent kunnskap om sosiale ulikheter i helse er
dette også logisk. Studier indikerer at en relativt
høy og økende andel beboere i noen bydeler sliter
med psykisk uhelse (Proba 2020, Ruud mfl. 2018).
Både voksne og barn har psykiske helseproblemer. Mange barn i områdene vokser opp med for-

Folkehelseinstituttets nettsider.

212

72

Kapittel 4

NOU 2020: 16
Levekår i byer

Boks 4.3 Kommunenes folkehelsearbeid
oppgave å legge til rette for samarbeid med friFolkehelseloven pålegger kommunen et ansvar
for å fremme befolkningens helse, trivsel, gode
villig sektor. I 2017 startet en tiårig satsing
sosiale og miljømessige forhold og bidra til å
(2017–2027) på kommunalt folkehelsearbeid.
forebygge sykdom, skade eller lidelse, bidra til
Denne satsingen skal være med på å langsiktig
utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å
styrke kommunenes arbeid med å fremme
beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha
befolkningens helse og livskvalitet. Arbeidet
negativ innvirkning på helsen.
med å fremme barn og unges livskvalitet og å
skape gode oppvekstmiljøer er blant de prioriKommunen skal fremme folkehelse innen de
oppgavene og med de virkemidlene kommunen
terte områdene. I stor grad dreier dette seg om
har for lokal utvikling og planlegging, forvaltå styrke forhold og kvaliteter i barnehage, skole,
nærmiljø, fritid, kulturliv m.m.
ning og tjenesteyting. Kommunen har også i

eldre som sliter psykisk. Det gir også mange urolige barn.
Noen områder har dessuten mange rusmisbrukere og psykisk syke personer synlig i gatebildet. Det kan skyldes at det finnes mange aktivitets- og behandlingstilbud for disse gruppene i
områdene, eller at det er mange kommunale boliger eller andre rimelige boliger der. Dette kan
være en av årsakene til at barn og unge føler seg
utrygge i nærmiljøet sitt eller på skoleveien
(Brattbakk mfl. 2015 og 2017).
Det er store forskjeller i dødelighet mellom
bydeler i Oslo (Elstad 2017). For menn og kvinner
samlet er det sju års forskjell i forventet levealder
mellom bydelene som skårer høyest og lavest. Tilsvarende geografiske forskjell i Bergen og Stavanger var under tre år og under ett års forskjell i
Trondheim. Bydelsulikhetene i Oslo er større enn
ulikheten mellom bydeler i både Stockholm og
London. Mønstret har stort sett holdt seg stabilt
de siste tiårene selv om innflyttingen har vært stor
og utdannings- og yrkesstrukturen har endret seg
(ibid.).
Levealderen har gått opp de siste årene, særlig
for menn, og forskjellen i levealder mellom bydelene har gått noe ned. Men rangeringen mellom
bydelene er den samme. Forventet levealder i
Oslo er ikke spesielt høy. Mange store, norske
bykommuner hadde høyere forventet levealder
enn Oslo i perioden 2010–2014. Oslo ligger heller
ikke særlig høyt sammenliknet med en del storbyer i andre «rike» land, for eksempel Stockholm,
Sydney og Paris. De sosiale helseforskjellene i
Oslo er særlig høye. Forskjellen i forventet levealder mellom dem med høy og lav utdanning var i
perioden 2010–2014 omkring 8 år mot 6,5 i Bergen og Trondheim og 5 i Tromsø.

Forskjeller mellom bydelene forklares i stor
grad av at det er forskjeller i sosioøkonomiske og
sosiale forhold. Rundt 60 prosent av forskjellene
kan forklares av slike forhold (Elstad 2017). Analyser av dødsfall i 2008–2011 viser at personer
med innvandrerbakgrunn i Oslo har lavere dødelighet enn den øvrige befolkningen. Også bruken
av helsetjenester er lavere. Det er variasjon etter
landbakgrunn, men samlet sett bidrar innvandrere til lavere forskjeller i forventet levealder i
byen. Uten innvandrere ville altså dødeligheten i
Oslo vært høyere, levealderen lavere og forskjellen mellom bydelene større.

4.4
4.4.1

Valgdeltakelse og politisk
representasjon
Valgdeltakelse i utsatte områder

Å stemme ved valg er et av de mest sentrale
målene på politisk deltakelse. Det brukes som mål
på integrering i samfunnet og tillit til det politiske
systemet og til myndigheter sentralt og lokalt.
Valgdeltakelse er også et mål for kollektiv handlekraft10, det vil si evnen befolkningen har til å organisere seg i sammenslutninger om et felles mål. I
kommunestyre- og fylkestingsvalg har innvandrere som har vært registrert bosatt i Norge de
siste tre årene før valgdagen, stemmerett.11 I stortingsvalg er det kun norske statsborgere som har
stemmerett.

10
11
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Kollektiv handlekraft er nærmere omtalt i kapittel 10.
I tillegg har statsborgere i et av de andre nordiske landene
og som er folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. juni
i valgåret, stemmerett.
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Boks 4.4 Politisk representasjon av utsatte områder
Når mandater fordeles til Stortinget, gis det særDet er også et fåtall av representantene som
har innvandrerbakgrunn. Representasjonen av
skilt vekt for valgdistriktenes areal. Det betyr at
politikere med innvandrerbakgrunn har likevel
flere områder med høy innbyggertetthet blir
over tid vært noe sterkere i kommunepolitikken
underrepresentert (NOU 2020: 6). Det kan i sin
enn på nasjonalt nivå. Tidligere undersøkelser
tur gi en underrepresentasjon for flere av byene
tyder på at kandidater med innvandrerbakgrunn
med levekårsutfordringer.
ofte ble nominert til usikre plasser, men ble likeI tillegg kan hvor de enkelte stortingsrepresentantene bor, føre til underrepresentasjon av
vel valgt inn fordi de fikk mange personstemmer
levekårsutsatte områder. For eksempel viste tall
(Bergh og Bjørklund 2010).
fra 2017 at kun 2 av de 19 stortingsrepresentanPolitisk representasjon kan også være viktig
for å øke valgdeltakelsen og følelsen av tilhørigtene fra Oslo for perioden 2017–2021 kom fra de
4 Groruddals-bydelene, og ingen kom fra Sønhet i samfunnet.
dre Nordstrand. De indre østlige bydelene er
Kilder: Oslo kommunes nettside og Vårt Oslo 12. september
sterkere representert, med fem stortingsrepre2017.
sentanter. I Oslo bystyre for perioden 2019–2023
har de fire Groruddals-bydelene 9 av 59 representanter.

Valgdeltakelsen varierer med en rekke bakgrunnsfaktorer i befolkningen. Kvinner stemmer
oftere enn menn ved valg, eldre oftere enn unge.
Men førstegangsvelgere har høy valgdeltakelse.
Innbyggere med høy utdanning og inntekt har
høyere valgdeltakelse enn dem med lav utdanning
og inntekt. De som er utenfor arbeidslivet, som
lever av trygder og andre overføringer, stemmer
sjeldnere enn de som er yrkesaktive. Det er også
solid valgdeltakelse blant personer som har vært i

arbeid, men som har pensjonert seg. Men valgdeltakelsen synker for eldre fra 80-årsalderen.12
Data på valgdeltakelse som utvalget har innhentet fra SSB, viser at det var relativt stor variasjon mellom analyseområdene i valget i 201913, se
figur 4.9. Mellom de elleve kommunene som er
12
13

Statistisk sentralbyrås nettsider.
Valgdeltakelsen for hele landet ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 var på 64,8 prosent. I valget i 2015 var
deltakelsen 60 prosent.

85
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Prosent

75
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45
Analyseområder
Analyseområder, valgdeltakelse 2019, menn

Norge, menn

Analyseområder, valgdeltakelse 2019, kvinner

Norge, kvinner

Figur 4.9 Valgdeltakelse ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 etter kjønn. Rangert etter kvinners
valgdeltakelse.
Kilde: Aarland og Brattbakk 2020.
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analysert, var det 10 prosentpoeng forskjell i andelen som stemte. Oslo og de fire andre storbyene,
Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand,
har høyest valgdeltakelse (65–68 prosent), mens
Ullensaker og Fredrikstad har lavest (57–58 prosent).
Valgdeltakelsen varierer mye mellom analyseområdene (Aarland og Brattbakk 2020). I områdene hvor færrest stemte, var det kun fem av ti
som deltok i valget. I området med høyest valgdeltakelse stemte åtte av ti.
Analysene viser at jo høyere andel med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia mv., jo lavere valgdeltakelse. Er det en høyere andel innbyggere
uten innvandrerbakgrunn, jo høyere valgdeltakelse. Også på områdenivå henger valgdeltakel-

sen sammen med sosioøkonomiske kjennetegn.
Jo flere lavt utdannede i området, jo lavere var
valgdeltakelsen i lokalvalget i 2019. Sammenhengen mellom utdanningsnivå og valgdeltakelse var
sterkere i valget i 2019 enn i 2015.
På områdenivå er det også en relativt klar sammenheng mellom valgdeltakelse og andel husholdninger hvor 50 prosent eller mer av inntekten
kommer fra overføringer fra det offentlige. Jo
flere som har minst halvparten av inntekten dekket av velferdsstaten, jo færre deltar i valg. Denne
sammenhengen gjelder bare for den øvrige
befolkningen. For innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre finner man ikke denne sammenhengen.
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Bo- og nærmiljø
Bo- og nærmiljøet er dagliglivets arenaer. I nærmiljøet omgås folk, og innbyggerne deltar i aktiviteter, fritidstilbud og organisasjoner. Tilbud i og
kvaliteter ved bo- og nærmiljøet påvirker oppvekstmiljøet for barn og unge og innbyggernes
trivsel, tilhørighet og livskvalitet. Møteplasser og
aktiviteter legger til rette for deltakelse og til å
skape relasjoner mellom innbyggerne og til tilhørighet og samhold i lokalsamfunnene.

5.1
5.1.1
5.1.1.1

Bo- og nærmiljøkvaliteter
Utfordringer med bo- og
nærmiljøkvaliteter
Sosiale forskjeller i bo- og
nærmiljøkvaliteter

Boligstrukturen i Norge skiller seg fra strukturene i en rekke andre nordeuropeiske land ved at
vi har en høy andel boligeiere og ikke har store
områder med sosiale utleieboliger. Boligstandarden er generelt sett god. Men det er også folk som
bor trangt og har problemer med blant annet støy,
mangel på dagslys og fukt/råte. Andelen husstander med lav boligstandard er høyere blant leietakere enn blant boligeiere og høyere blant innvandrere enn i befolkningen som helhet. 2 prosent av
boligeierne og 20 prosent av leietakerne bor
trangt.1 Blant innvandrere fra Afrika, Asia mv. er
det 23 prosent som gjør det. Det er også tydelige
forskjeller på hvor mange som sliter med støy,
mangel på dagslys, mangel på rekreasjonsområder og et trafikkfarlig nærmiljø (Revold 2018). Fra
undersøkelser fra Oslo-området vet man at de
fleste har tilgang til utendørs rekreasjonsområder
som kan benyttes daglig, men at innvandrere og
personer med lave inntekter likevel har dårligere
tilgang til slike områder (Suárez mfl. 2020).
Flertallet av dem som bor dårlig i Norge i dag,
klarer å få seg en bedre bosituasjon i løpet av få år.
1

Trangboddhet er definert ved at man har færre enn ett oppholdsrom per familiemedlem.

Dette gjelder særlig blant de yngre. Samtidig har
en andel av befolkningen langvarige problemer
med å skaffe seg en god bolig. Personer med lav
utdanning og innvandrere fra Afrika, Asia mv. er
særlig utsatte for langvarige boligproblemer (von
Simpson og Umblijs 2019).

5.1.1.2

Kvalitetsutfordringer i nybygde
boområder
Nybygging vil påvirke hvordan byene utvikler
seg, og hvor attraktive boligområdene blir i framtiden. I de seneste tiårene har boligbyggingen
endret seg. Der byene før bredte seg utover ved at
det helst foregikk feltutbygging på ubebygd mark,
skjer det nå i større grad en fortetting innenfor
byggegrensen og ved at eiendommer som har
vært brukt til andre formål, bygges om. Dette gjelder særlig i de store kommunene (Barlindhaug
mfl. 2014).
En undersøkelse av 20 nye boligprosjekter i
storbyene konkluderte med at kvaliteten på prosjektene var «god nok». Det var prosjekter med
svake planløsninger og lite lys, men ingen prosjekter hadde bare dårlige løsninger. De fleste prosjektene hadde boliger av ulike størrelser. Utrederne mente at ingen av prosjektene kunne karakteriseres som godt integrert i omgivelsene. Prosjektene ble markedsført med urbane kvaliteter
og nærhet til byen uten selv å tilføre urbane kvaliteter til området (Barlindhaug mfl. 2012). Uterom
i nye boligprosjekter i norske storbyer er også
undersøkt. Utrederne fant her både gode og dårlige kvaliteter i uterommene, men konkluderte
med at mange byboligprosjekter hadde trange og
dårlige uterom. De mente at dette særlig rammet
barn og eldre siden de ofte oppholder seg i nærheten av boligen sin (Guttu og Schmidt 2008). I en
undersøkelse blant barnefamilier som bor i nye
boligprosjekter sentralt i Oslo, mente om lag halvparten at boligene var bygd for tett og hadde for
mye innsyn. 40 prosent mente boligprosjektene
hadde for lite grøntområder. I tillegg mente om
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Figur 5.1 Andel boliger i blokk og småhus etter analyseområde i Oslo. 2018. Prosent.
Kilde: Aarland og Brattbakk 2020.

lag en tredjedel at de hadde for lite lekeareal (Barlindhaug mfl. 2019).

5.1.2

Bomiljøkvaliteter i utsatte områder

Boligene og boområdene i levekårsutsatte byområder er ikke like. Det er en tendens til at opphoping av levekårsproblemer skjer i sentralt beliggende gamle arbeiderbydeler eller i blokkområder fra etterkrigstiden, men funnene er ikke entydige. Også andre byområder kan være levekårsutsatte, og de utsatte områdene består av ulike
boligtyper, både blokker, rekkehus og eneboliger
(Aarland og Brattbakk 2020).
De norske drabantbyene byr ellers på en
større miks av boligtyper enn drabantbyer i en del
andre europeiske land. De er også mindre fysisk
atskilt fra andre boligområder ved at de er lokalisert i eller tett inntil eksisterende rekkehus- og
eneboligområder (Hansen og Brattbakk 2005).
Drabantbyer har for øvrig blitt kritisert for måten
de er utformet på, blant annet på grunn av mye
blokkbebyggelse. Et boligområde kan likevel
være attraktivt for dem som bor der. Beboere i
drabantbyer gir uttrykk for at nærområdet deres
er godt planlagt og at de har gode hjem, selv om
slike boligområder blir kritisert av fagpersoner
(Rørtveit 2015).
Oslo har flere drabantbyer enn de andre norske byene og har flere utsatte områder som
hovedsakelig består av blokkbebyggelse.2 Samtidig er det stor variasjon også i Oslo. I 17 av 51 ana-

lyseområder i Oslo er over 90 prosent av boligene
i blokk, se figur 5.1. I utsatte områder i andre norske byer dominerer småhus og eneboliger ofte
bebyggelsen, se figur 5.2. 36 av 48 analyseområder i de 10 andre analyserte byene bor flere i småhus og eneboliger enn i blokk, og det samme gjelder for 9 analyseområder i Oslo (Aarland og Brattbakk 2020).
Det er få områder i Norge som preges av gjennomgående dårlig boligstandard. Det er heller
ikke noen entydig kopling mellom områder med
levekårsproblemer og dårlig boligstandard.
Stedsanalyser og andre lokale rapporter viser at
områder med opphoping av levekårsproblemer
kan være velholdte og velplanlagt, med god tilgang til møteplasser, grøntområder, kollektivtilbud og butikker (Hansen og Brattbakk 2005,
Ruud og Vestby 2017a, Andersen mfl. 2018). Det
er likevel en del boligområder med konsentrasjon
av levekårsproblemer som har utfordringer som
lav boligstandard, manglende vedlikehold, mange
små boliger, dårlig tilgang til grøntområder og
nærhet til hovedveier. I enkelte områder er levekårsutfordringene konsentrert i små boligområder eller enkeltblokker.
Det er blant annet eksempler på at levekårsproblemer har bygd seg opp i boligkomplek2
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Figur 5.2 Andel boliger i blokk og småhus etter analyseområde utenom Oslo. 2018. Prosent.
Kilde: Aarland og Brattbakk 2020.

ser med en høy andel privat eller kommunal
utleie. Mange drabantbyområder er bygd ut som
borettslag, men i en del av dem er det også en
betydelig andel selveierboliger. Boliger som er
organisert som sameier, eller enkeltstående selveierboliger, er enklere å leie ut enn borettslagsboliger. Noen sameier får en høy andel utleieboliger og har mange leietakere med få valgmuligheter på boligmarkedet. En del leietakere flytter
ofte, og familier med lav inntekt flytter oftere enn
andre familier. Enkelte stedsanalyser tyder på at
flyttehyppigheten er høy i en del områder hvor
mange leier bolig og har lav inntekt (Johannesen
og Kvinge 2011, Gabrielsen 2014, Ruud og Vestby
2017a, Ruud og Vestby 2017b, Bydel Bjerke 2017,
Proba 2020).
I noen områder har det også vært rapportert
om en økende tendens til at boenheter i sameier
deles opp i flere hybler, og at dette gjøres i et så
stort omfang at det har negative effekter på bomiljøet. Tilsvarende gjelder også i enkelte områder
med småhus. Beboere forteller at det fører til at
eiendommer forfaller, at det blir mer trafikk og
parkeringsproblemer, og at det følger en utrygghet med all inn- og utflyttingen. Brannsikkerhet
kan også være en utfordring (Andersen mfl.
2018b, Ruud 2019a, Oslo kommune 20193, Proba
2020).

3

Høringsuttalelse fra Oslo kommune til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 16.09.2019.

Selv om norske boliger generelt er velholdte,
er det også enkelte boliger eller boområder som
bærer preg av manglende vedlikehold. Spesielt
ser dette ut til å være en utfordring i områder hvor
mange leier bolig og har lav inntekt. Forskjellsbehandling og seleksjon på leiemarkedet kan gjøre
det vanskelig for en del leietakere å skaffe en god
bolig (Søholt og Astrup 2009, Røed Larsen og
Sommervoll 2011, Borsch mfl. 2015). Det kan gi
en uheldig form for dynamikk: Leietakere ser seg
nødt til å godta dårlige boliger fordi de har få valg,
og utleiere kan på sin side utnytte situasjonen ved
å tilby dårlige boliger.
I en del tilfeller har trolig utleiere mindre
interesse av å vedlikeholde boligene enn de som
bor i egen eid bolig. Samtidig er det også eksempler på at områder hvor folk bor i egen bolig, preges av manglende vedlikehold. Det kan blant
annet skyldes at folk med lave inntekter har kjøpt
rimelige boliger med oppussingsbehov, men ikke
hatt råd til å pusse opp (Proba 2020).
Det er også enkelte rapporter om at private
uteområder som tilhører borettslag og sameier, er
lite vedlikeholdt eller oppgradert. Blant annet er
det eksempler på at det ikke er lagt til rette for fritidsbruk i uteområdene, som i stedet er fylt med
parkeringsplasser (Bergen kommune 2017). Det
er et kjent fenomen fra andre land at det ikke alltid
er planlagt slik at uteområdene rundt boligblokker inviterer til bruk. Det kan også være uklare
grenser mellom private og offentlige utearealer,
eller uklart hvem som kan bruke utearealene. Det
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Figur 5.3 Andel beboere som har trygg tilgang til rekreasjonsområder etter analyseområde. 2018. Prosent.
Kilde: Aarland og Brattbakk 2020.

kan svekke beboernes vilje til å ta ansvar for fellesarealer (Bolt 2018, Bech-Danielsen og Mechlenborg 2017).

5.1.3

Tilbud, kvaliteter og opplevelse av
nærmiljø

Tilgangen til gode møteplasser, rekreasjons- og
grøntområder og urørt natur varierer. Mange
områder er planlagt med god tilgang til møteplasser og friområder. Her er folk fornøyde med tilbudet av møteplasser og treffsteder. I andre områder
rapporterer beboere om mangel på møteplasser
eller lite vedlikeholdte uteområder (Andersen mfl.
2018a og b, Proba 2020, Rambøll 2018, Ruud mfl.
2018 og 2019a). Data fra analyseområdene viser
de store forskjellene når det gjelder rekreasjonsområder i ulike utsatte områder, se figur 5.3. I om
lag en fjerdedel av analyseområdene har 30 prosent eller færre beboere trygg tilgang til rekreasjonsområder. Samtidig er det flere analyseområder hvor alle har trygg tilgang til rekreasjonsområder – i nesten en tredjedel av områdene gjelder
dette 70 prosent eller flere av beboerne. Til sammenlikning har 50–60 prosent av beboerne trygg
tilgang til rekreasjonsområder i de fleste av de
analyserte kommunene (Aarland og Brattbakk
2020).
Det er ulik kvalitet på rekreasjonsområdene
og kan være behov for ulike tilbud. Intervjuede
beboere ser blant annet behov for flere aktivitetstilbud til barn og unge og flere og bedre lekeplas-

ser som gir barn anledning til å utfolde seg. De
mener videre det er behov for steder hvor ungdom kan være, møteplasser for eldre og møteplasser hvor lokalbefolkningen treffes på tvers av
alder og andre skillelinjer (Proba 2020). I drabantbyer er de voksne oftere mindre fornøyde med tilbudet av møteplasser og treffsteder, mens man er
mer fornøyd med tilbudet til barn og unge (Proba
2002, Rambøll 2018, Ruud og Vestby 2017a og b).
Andre steder er det infrastrukturen som er
problemet. Noen av områdene har en ugunstig
nærhet til hovedveier. Det gir støy og forurensning, gjør områdene mer usikre for barn og skaper barrierer mellom boligområder (Ruud mfl.
2016, Bydel Bjerke 2017, Ruud og Vestby 2017b,
Proba 2020). Utfordringer med støy gjelder særlig
for enkelte områder i Oslo. I gjennomsnitt er 45
prosent av Oslos befolkning utsatt for høy trafikkstøy.4 I åtte analyseområder i Oslo er over 60 prosent av beboerne utsatt for høy trafikkstøy, og
flere av områdene som er mest utsatt for støy, ligger ikke i de sentrale bystrøkene. I de andre
byene er dette i mindre grad en utfordring, men
flere byer har analyseområder hvor over halvparten av beboerne er utsatt for høy trafikkstøy (Aarland og Brattbakk 2020).
Enkelte stedsanalyser har rapportert om relativt store offentlige arealer, i tillegg til offentlig
eide bygninger, som ikke er utnyttet godt og heller ikke godt vedlikeholdt (Ruud og Vestby 2017a,
4

219

Minst 55 Lden.

NOU 2020: 16
Levekår i byer

Rambøll 2018). Hvis kommunen tar vare på og
vedlikeholder områdene sine, kan det gjøre at
beboere i større grad opplever at de blir sett, og at
kommunen satser på området (Proba 2020).
Hvor godt de lokale butikksentrene fungerer,
varierer også sterkt mellom ulike boligområder.
Mange av drabantbyområdene ble planlagt med
egne lokale butikksentre, men sentrenes utvikling
har gått i ulike retninger. Enkelte sentre har utvidet og blitt større regionale sentre, mens andre
sliter med å fylle lokalene (Gabrielsen 2014, Ruud
og Vestby 2017a). En del sentre kan karakteriseres som slitne og er i liten grad blitt vedlikeholdt
og oppgradert, men noen av dem blir likevel aktivt
brukt av lokalsamfunnet, selv om de altså trenger
rehabilitering (Andersen mfl. 2018). I enkelte tilfeller blir det også rettet kritikk mot at sentre er
innadvendte ved at de har møteplasser på innelukkede torg, og i liten grad inviterer til aktivitet på
gater og plasser på utsiden av sentrene (Rambøll
2018, Ruud mfl. 2019a). Det kan være ønskelig å
bidra til mer aktivitet ute i gatene blant annet for å
forebygge kriminalitet (Marcus 2007).

5.1.4

Fritidstilbud for barn og unge i utsatte
byområder
I drabantbyområder og områder i ytre by er
hovedinntrykket at de fleste stedene har et relativt bredt og variert fritidstilbud for barn. Tilbudene til ungdom er det ofte ikke like mange av,
selv om det mange steder er fritidsklubber og/
eller ungdomsklubber (Andersen mfl. 2018a,

Boks 5.1 Åpen hall på Storhaug i
Stavanger
Hver fredag kveld er det åpent i Storhaughallen. Det er særidrettslagene i Brodd med
Brodd Fotball i spissen som står for tilbudet.
Tilbudet er for ungdom på Storhaug og andre
Stavanger-ungdommer, og det er gratis. Her
kan jenter og gutter drive med innebandy, fotball, håndball, klatring – eller bare treffe venner, spille musikk og handle i kiosken. Klubben ønsker alle velkommen, spesielt de som
ikke normalt driver med idrett i Brodd. Brodd
Fotball sier de vil være en viktig miljøskaper i
nærmiljøet på Storhaug og en pådriver for
gode aktiviteter og holdninger hos bydelens
barn og unge.
Kilde: Nettsidene til Brodd Fotball Stavanger
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Enjolras mfl. 2012, Proba 2020, Rambøll 2018,
Ruud og Vestby 2017a, Ruud og Vestby 2017b,
Skogheim mfl. 2019). I indre byområder er det
gjerne mer tettbygd. Følgelig er det færre friarealer og andre uteområder. Lokaler og haller for
organiserte fritidstilbud er det også færre av. Slik
blir det ofte for få aktivitetstilbud til barn og unge
(Brattbakk mfl. 2015, Brattbakk 2016, Brattbakk
mfl. 2017, Proba 2020). Mange av tilbudene og
aktivitetene for barn og unge i utsatte byområder
kjennetegnes av å være lavterskeltilbud. Noen steder rapporteres det at det ikke er mangel på tilbud
som er en utfordring, men at de tilbudene som er,
brukes for lite.
NOVA har på vegne av utvalget undersøkt
hvor fornøyde barn og unge er med nærmiljøet
(Andersen og Bakken 2020). Forskerne finner
markante forskjeller. Det er tydelig færre som er
fornøyde i utsatte områder: Elever fra skoler i
utsatte områder er noe mindre fornøyde med
idrettsanlegg, kultur- og kollektivtilbudet sammenliknet med elever fra andre skoler. Når de blir
spurt om lokaler til å treffe andre unge på fritiden,
er det motsatt. Dette mønstret skyldes i hovedsak
at Oslo skiller seg ut. Blant elevene på ungdomsskolen fra Oslo finner forskerne større forskjeller
enn i de øvrige byene. Og i noen tilfeller, som i
Fredrikstad og Kristiansand, er det for eksempel
elevene fra skoler i utsatte områder som er mest
fornøyde med kulturtilbudet. Blant elever på videregående i Oslo finner forskerne et liknende mønster som for ungdomsskolen generelt, bare at forskjellene er mer markante. De som bor i delbydeler med utsatte områder, er mer fornøyde med
lokaler for å møte andre, men sjeldnere fornøyde
med idrettsanleggene og kulturtilbudet, sammenliknet med dem som bor i delbydeler uten utsatte
områder.

5.1.5 Sosiale relasjoner i utsatte områder
Sosiale bånd handler om de private båndene mellom mennesker, men også om relasjonene som
binder sammen innbyggerne i et samfunn, også
de som ikke kjenner hverandre. Sosiale relasjoner
er viktige for å forstå betingelser for samarbeid i
nabolag og mindre geografiske områder. Innbyggere som trives på stedet de bor, oppsøker trolig
naboer og arenaer i lokalmiljøet. Dette vil igjen
påvirke den sosiale kohesjonen – «limet» – i et
område (Christensen mfl. 2019b).
I utsatte områder er det ofte færre som er
aktive i nærmiljøet, og det kan være vanskelig å
rekruttere folk til verv og frivillig innsats. Noen
steder blir det de samme som stiller opp hver
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gang (Proba 2020, Ruud mfl. 2019a, Skogheim
mfl. 2019, Ødegård 2011). Ekstra utfordringer for
lokalmiljøet kan det bli i områder med mye inn- og
utflytting. Enkelte opplever at det er vanskeligere
å danne lokale nettverk og få i gang lokale aktiviteter i områder med høy flyttehyppighet (Gabrielsen 2014, Grødem og Sandbæk 2013, Proba 2020,
Ruud og Vestby 2017b).
I noen av områdene er det observert at ulike
innvandrergrupper og øvrige innbyggere har nettverkene sine side om side, men at de i liten grad
samhandler på tvers (Andersen mfl. 2018b, Ruud
mfl. 2019a). Men det er også observert at brobyggende relasjoner eksisterer (Ruud mfl. 2019a).
Det er også eksempler på at mangfold framheves som særlig positivt og en plussfaktor for barns
oppvekst (Paulsen mfl. 2012, Proba 2020). Informanter trekker fram at barna har godt av å vokse
opp med barn med ulik bakgrunn.

5.2

Trivsel og trygghet

Gode nærmiljøer kan karakteriseres ved at de
som bor der, opplever trivsel, trygghet, tilhørighet, deltakelse og gode sosiale relasjoner (Proba
2020). For å trives og ha det bra er det viktig med
sosial kontakt i form av familie- og vennenettverk.
Også forhold og kjennetegn ved området man bor
i, kan påvirke den enkeltes trivsel. Å føle seg
trygg er viktig for å føle seg hjemme i området
der man bor (Christensen mfl. 2019b).

5.2.1 Trivsel, livskvalitet og trygghet
Livskvalitet og trivsel handler både om de materielle levekårene og hvordan livet oppleves, og
omfatter dermed både objektive og subjektive
sider ved livet.5 For den enkelte er livskvalitet en
subjektiv opplevelse av det livet man lever, og vil
være påvirket av hvor godt man trives, og av hvor
fornøyd man er med livet sitt. Livskvalitet vil også
være knyttet til følelsen av å være nyttig og til opplevelsen av mestring og mening (Bakken 2020).
Den objektive livskvaliteten handler om hvor god
livssituasjon man har. Det kan dreie seg om helsetilstand, funksjonsevne og materielle levekår.6
I en undersøkelse om livskvalitet i Norge svarer de fleste at de er tilfredse med livet. 26 prosent
av befolkningen oppgir at de har høy tilfredshet
med livet (svarer 9 eller 10 på en skala fra 0 til 10),
mens 22 prosent svarer at de har lav tilfredshet
5
6

Folkehelseinstituttets nettside.
Ibid.

med livet (svarer mellom 0 og 5 på skalaen). Personer med lavere utdanning og lavere inntekt er
mindre tilfredse enn de med høyere utdanning og
inntekt. De yngre er mindre tilfredse enn eldre.
Folks livskvalitet varierer etter livssituasjonen.
Personer som er arbeidsledige, har lav inntekt og
utdanning, er uføre eller har helseutfordringer, er
mindre tilfredse. Innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre skårer dårligere på mange av
indikatorene for livskvalitet (Støren mfl. 2020).
Trygghet og utrygghet er langt på vei personavhengig (Aas mfl. 2010). Det som kan gjøre
noen utrygge, påvirker i liten grad andre. Faktorer som kan virke inn på i hvilken grad man opplever seg som utrygg og håndterer utrygghet, er
personlighet, kjønn, alder, sosioøkonomisk status,
oppveksterfaringer og eventuelle erfaringer som
å ha vært offer for vold eller kriminalitet.
Om man opplever området man bor i som
trygt, avhenger imidlertid av flere forhold. Det
kan handle om beboernes normer og verdier,
beboernes livssituasjon og om det er sosialt samhold og tillit mellom beboerne. Det kan også
handle om fysiske forhold som manglende renhold og vedlikehold. For eksempel kan knuste
vinduer, søppel i gatene og graffiti få beboere til å
føle seg utrygge. Overgrodde og uoversiktlige
områder og dårlig belysning kan også gjøre at
beboere føler seg utrygge. Andre faktorer som
påvirker, er områdets rykte eller omdømme, bildet mediene presenterer av området, eller at
beboere mangler kunnskap, for eksempel om
hverandres måter å leve på (Christensen mfl.
2019b).
Studier fra utsatte områder i Danmark viser at
beboere som er utrygge og ikke trives, kan slite
med å mestre helt grunnleggende deler av hverdagen, at hverdagen ikke er forutsigbar, at de
ikke har tilstrekkelig økonomisk sikkerhet, og at
de ikke forstår hvordan samfunnet fungerer
(Christensen mfl. 2019b). Dette er en form for en
allerede iboende utrygghet og mistrivsel som har
med det enkelte menneskets forutsetninger og
erfaringer å gjøre. Den kommer til uttrykk gjennom at folk opplever at livskvaliteten deres ikke er
god nok, at de ikke er fornøyde med området de
bor i, eller at de mangler evnen til å mobilisere
ressurser til å skape positive forandringer i eget
liv (ibid.).
Der det råder en generalisert utrygghet og
mistrivsel, er den mer et resultat av erfaringer
med for eksempel normbrytende atferd, salg av
narkotika, hærverk i områdene eller mørke og
uoversiktlige uteområder. Opplevelsene kan være
historiske eller opplevd nylig. Hvis et område har

221

NOU 2020: 16
Levekår i byer

en historie med stort omfang av normbrytende
atferd og det oppstår en ny hendelse, kan det aktivere beboernes utrygghet og mistrivsel (Christensen mfl. 2019b).
Det å føle seg trygg og ha frihet til å bevege
seg ute er viktige kvaliteter i et boområde og kan
være en forutsetning for å oppleve de andre kvalitetene i området (Paulsen mfl. 2012). Trygghet i
et bomiljø kan også påvirkes av nabolaget. Barns
bevegelsesfrihet vil påvirkes av om de selv føler
seg trygge, men også av om foreldrene opplever
boområdet som trygt. Foreldrenes trygghet kan
påvirkes av for eksempel hvor mange voksne som
oppholder seg ute i nærområdet, og om de ivaretar barna. Foreldres oppfatning av og tillit til
naboer påvirker barnas bevegelsesfrihet.

5.2.2

Beboernes trivsel og trygghet i utsatte
områder
Mange av innbyggerne i utsatte områder trives og
synes at stedet er et godt sted å bo. Flere steder
framheves det at bomiljøet er godt, og at folk trives med naboene. Noen steder beskrives relativt
tette bomiljøer der naboene kjenner hverandre,
folk hilser på dem de treffer og folk møtes og hjelper hverandre med små oppgaver. Folk sier at de
har tillit til at naboene vil hjelpe barna deres i uteområdene dersom det skulle være behov for det.
Det fortelles om samhold og fellesskap og nærhet
til familie og venner. En del har sterk tilhørighet
til stedet der de bor. Det store flertallet av beboere
føler seg trygge (Jonvik mfl. 2018, Paulsen mfl.
2012, Proba 2020, Rambøll 2018, Rørtveit 2015).
Selv om mange trives og det store flertallet av
beboerne føler seg trygge, er trivselen og den
opplevde tryggheten blant innbyggere i utsatte
områder likevel litt lavere enn i andre deler av
byene. I tillegg er færre fornøyde med nærmiljøet.
Noen forteller at de ikke kjenner noen i blokka
der de bor, og at de ikke vet hvem naboene er.
Færre mener at områdene er gode steder å vokse
opp på (Proba 2020, Ruud mfl. 2019a).
Utviklingen over tid varierer noe. Noen steder
har man sett at tryggheten generelt har økt de
siste årene (Ruud og Vestby 2017b, Ruud mfl.
2016). Men svarene er ikke entydige. På den ene
siden er det færre som melder at de aldri føler seg
utrygge. På den andre siden er det flere som sjelden føler seg utrygge, og færre som ofte føler seg
utrygge (Ruud mfl. 2016).
Når beboere rapporterer at de føler seg
utrygge, gjelder det ofte konkrete områder, for
eksempel områder uten belysning og områder
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med mange kommunale boliger (Proba 2020,
Ruud mfl. 2016, Ruud mfl. 2019a). Det kan gjelde
bomiljøer der det bor mange personer med alvorlige rus- og psykiatriproblemer. Enkelte beboere
har uforutsigbar atferd og oppleves som truende
og skremmende.
I enkelte utsatte områder er det noen færre
som opplever stedet som et godt oppvekststed for
barn (Andersen mfl. 2018a, Proba 2020). De
bekymringene som beboere forteller om, gjelder
barns oppvekstvilkår eller frykt for at de skal
havne i dårlige miljøer (Andersen mfl. 2018b,
Proba 2020, Rambøll 2018, Ruud mfl. 2018). Flere
steder oppgis nærmiljøet som svært godt for
yngre barn, men foreldre er mer skeptiske eller
usikre med tanke på hvordan eldre barn og ungdom vil påvirkes av ungdomsmiljøet.
Et generelt trekk er at de som bor i utsatte
områder, mener områdene har et ufortjent dårlig
rykte. De kjenner seg ikke igjen i omtalen i mediene og opplever at området bare blir omtalt når
det er noe negativt som skjer. Noen steder mener
beboerne at det dårlige omdømmet er koplet til
tidligere tider, og at det ikke lenger reflekterer
situasjonen i områdene (Andersen mfl. 2018b,
Brattbakk mfl. 2017, Paulsen mfl. 2012, Proba
2020, Rambøll 2018).

5.2.3 Barn og unges trivsel
Mange barn og unge opplever stedet de bor på
som et godt sted å vokse opp. Slik er det også i
utsatte områder (Brattbakk mfl. 2015, Jonvik mfl.
2018, Rambøll 2018). Samholdet og miljøet er bra.
Ungdommer forteller at de synes mangfoldet er
noe av det beste ved stedet de bor. Å vokse opp i
et miljø der folk har ulik bakgrunn bidrar til å
skape forståelse for andre mennesker (Andersen
mfl. 2018a og 2018b, Rambøll 2018, Ruud mfl.
2018). Andre steder opplever de stedet som fint
(Jonvik mfl. 2018) eller som et sted der de ikke vil
forandre på noe (Brattbakk mfl. 2015).
Barn og unge i utsatte områder kan fortelle at
de i all hovedsak føler seg trygge i nærområdet
sitt og i de nærområdene hvor de ferdes (Paulsen
mfl. 2012, Proba 2020, Rambøll 2018). Men i de
utsatte områdene er det noen flere barn og unge
som føler seg utrygge der de bor. Forskjellen mellom gruppene øker fra barneskolealder til videregående. For elever på videregående skole i Oslo
er det klart færre i utsatte områder sammenliknet
med unge i andre områder av byen som kjenner
seg trygge når de ferdes ute om kvelden (Andersen og Bakken 2020).
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Barn, unge og oppvekst
I Norge har de aller fleste barn en god og trygg
oppvekst, uavhengig av hvor de bor. Hvordan
familien har det sosialt og økonomisk betyr aller
mest for barns oppvekstvilkår. Barn trenger gode
oppvekstvilkår både for å oppleve en god og trygg
barndom og for senere å bli voksne som deltar i
samfunnet og har et godt liv. Stedet hvor barn vokser opp, kan bety noe for livet deres her og nå og
hvilke muligheter og hvilke livssjanser de får på
lengre sikt.

6.1

Betydningen av foreldre og familie

Familien, og særlig foreldrene, er de viktigste
omsorgsgiverne i et barns liv. Familiene er de
beste til å ivareta følelsesmessige behov samt
utvikle barn og unges ferdigheter i å bygge relasjoner. Foreldrene spiller en særegen rolle i barnas liv. Det er deres ansvar å skape en trygg
ramme for barnas oppvekst. Trygge foreldre gir
trygge barn og skaper tilhørighet.

6.1.1 Foreldrerollen
Baumrind (1967) skiller mellom tre foreldrestiler:
den autoritære, den ettergivende og den autoritative. I en autoritær foreldrestil vet foreldrene best.
Barn må innrette seg etter definerte regler og
grenser, og brudd på reglene fører til straff. I den
ettergivende foreldrestilen setter ikke foreldrene
tydelige grenser eller forsøker å forme barnet. I
den autoritative foreldrestilen setter foreldrene
både tydelige grenser og gir grenseløst med kjærlighet. Det er en foreldrestil der forelderen har
kontroll og makt, men dette kombineres med
varme og dialog.
I skandinavisk sammenheng er det gjerne den
autoritative foreldrestilen som beskrives som den
ideelle (Smette og Rosten 2019). En autoritær foreldrestil kjennetegnes av foreldreidealer der foreldre ses som overordnet barn i et hierarki, og der
barn forventes å være lydige. Den autoritære foreldrestilen koples gjerne til kollektivistiske sosia-

liserings- og familieformer med tydelige kjønnsog aldershierarkier (Bredal 2006, referert i
Smette og Rosten 2019).
Det er høye krav til foreldre om at de skal engasjere seg i barnas liv også utenfor familien (Thoresen 2019). De skal følge opp og være engasjert i
barnas skolehverdag og fritid. Noen vil hevde at de
høye kravene som stilles til foreldre, også vil kunne
forsterke de sosiale ulikhetene som allerede finnes
for barn på ulike arenaer (Øia 2013).
Å være foreldre i et land man selv ikke har
vokst opp i, kan være utfordrende. Mange innvandrede foreldre opplever en grunnleggende usikkerhet i møte med det norske samfunnet (Friberg
og Bjørnset 2019). De har selv gjerne vokst opp i
et samfunn der eldre har makt og autoritet, mens
de som ungdommer måtte adlyde. Nå skal de oppdra barn i et samfunn som dyrker ungdommen og
deres frihet og selvrealisering. Som foreldre er de
forventet både å ta ansvar og å hjelpe barna sine
fram. Der de selv vokste opp, er ofte oppdragelse
ansett å være et kollektivt anliggende. Mange
føler seg derfor alene og savner et større kollektiv
å støtte seg på.
Nabolag og nærmiljøer er viktige i barn og
unges oppvekst, men er også viktige arenaer for
foreldre (Smette og Rosten 2019). For foreldre som
er født i et annet land, handler det å bli en del av det
norske samfunnet mye om å bli en del av lokalsamfunnet sitt. Foreldrerollen beskrives ofte med
utgangspunkt i den daglige oppfølgingen av barnas
aktiviteter i nærmiljøet. Gjennom skolen knyttes
kontakter som skal til for å oppleve tilhørighet
lokalt og til et større fellesskap som foreldre.
Mange foreldre inngår i gjensidig forpliktende, lokalt forankrede foreldrefellesskap som
orienterer seg rundt barna og deres oppvekstsituasjon (ibid.). Innenfor fellesskapene utveksles det
gjensidig omsorg, praktisk hjelp og moralsk støtte
i hverdagen. Her diskuteres også barneoppdragelse, for eksempel hva som er fornuftige innetider, og hva slags aktiviteter som anses som passende eller upassende for barna. Det kan trygge
foreldrene i foreldrerollen.
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De fleste foreldre mestrer rollen sin på en tilfredsstillende måte, uansett hvilken familiekonstellasjon de lever i, og uavhengig av hvilken bakgrunn de har. Den nasjonale Ungdata-undersøkelsen viser at nærmere 84 prosent av ungdommene
er fornøyde med foreldrene sine, og så mange
som 94 prosent opplever at foreldrene er svært
interessert i livet deres (Bakken 2020). De fleste
opplever at foreldrene har oversikt over hvor ungdommene befinner seg i hverdagen, og hvem de
er sammen med. Det er lite som tyder på at dette
har endret seg vesentlig de siste ti årene. Det ser
heller ikke ut til å være store forskjeller mellom
jenter og gutter eller mellom ungdom i ulike
aldre.
Noen foreldre har problemer som kan få alvorlige konsekvenser for barna. Foreldre som har
alvorlige psykiske lidelser, eller som misbruker
rusmidler, gjør barna ekstra utsatte (Hughes mfl.
2016). Andre alvorlige risikofaktorer er når barna
opplever vold, misbruk og et høyt konfliktnivå i
familien.

6.1.2 Foreldrerollen og sosial kontroll
Begrepet «sosial kontroll» brukes for å beskrive
de prosessene som får medlemmene av et samfunn til å innrette seg etter bestemte normer for
«normal oppførsel» (Nils 1975, Ugelvik 2019, referert i Smette og Rosten 2019). Som foreldre utøver man sosial kontroll overfor barna sine. Samtidig blir man som forelder selv utsatt for omfattende sosial kontroll av måten man fyller foreldrerollen på. Kontrollen kommer fra ulike kanter
samtidig, utøves direkte og indirekte og gjennom
både formelle og uformelle kanaler.
Å utøve og bli utsatt for sosial kontroll handler
i bunn og grunn om å tilpasse seg gjensidig
(Smette og Rosten 2019). Sosial kontroll kan oppleves som noe positivt, som når man får skryt og
anerkjennelse for å gjøre det omgivelsene mener
er det rette. Personer med innvandrerbakgrunn
kan imidlertid bli utsatt for motstridende sosial
kontroll. Den kommer fra flere hold, både fra
majoritetssamfunnet og fra egen minoritetsgruppe.
Noen unge i Norge er utsatt for negativ sosial
kontroll i oppveksten. Negativ sosial kontroll er
ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang
som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i
tråd med familiens eller gruppens normer. Kontrollen kjennetegnes ved at den er systematisk og
kan bryte med den enkeltes rettigheter i henhold
til blant annet barnekonvensjonen og norsk lov.1
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Dette kan gjelde unge fra ulike miljøer, for
eksempel ulike lukkede trossamfunn.
Tidligere forskning viser at det at barn av innvandrere gjør det godt i utdanningssystemet, kan
ha sammenheng med kulturell orientering og
streng familiekultur (Reisel mfl. 2018, referert i
Strand og Kindt 2019). Barna, særlig jentene, gjør
i større grad det foreldrene ber om. De er mer
hjemme og bruker mer tid på skolearbeid. Sosial
kontroll og strenge familierestriksjoner kan også
gjøre at barna i liten grad deltar i organiserte fritidsaktiviteter (Friberg og Bjørnset 2019, Strand
og Kindt 2019).
Det er lite forskning på omfanget av negativ
sosial kontroll og annen tvang som tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Det er mest kjent at
jenter med innvandrerbakgrunn er utsatt, men
også gutter og voksne kvinner og menn kan være
det. Konsekvensene for dem som blir utsatt, kan
være store, blant annet psykiske helseproblemer
og traumer (Justis- og beredskapsdepartementet
2017).
Friberg og Bjørnset (2019) presenterer et
bredt og generelt perspektiv på foreldreskap og
sosial kontroll blant innvandrere fra Pakistan,
Somalia og Sri Lanka. Selv om disse foreldregruppene har langt mer konservative holdninger i
spørsmål om kjønn, seksualitet og relasjoner enn
den øvrige befolkningen, rapporterer bare et lite
mindretall av ungdommene om alvorlige foreldrerestriksjoner som at de sjelden får være sammen
med venner eller med det motsatte kjønn. Reaksjonene overfor ungdommene er tett knyttet til
familiens kulturelle og religiøse verdiorientering,
men også til sosioøkonomiske forhold. Foreldrene selv føler seg grunnleggende usikre i møtet
med det norske samfunnet og dets syn på oppdragelse. Individualisme og liberale holdninger til for
eksempel rus og seksualitet kan virke truende. En
del foreldre opplever at deres religion, identitet og
kultur er under press. For de unge kan det oppleves som å stå mellom barken og veden. Konflikten
mellom ulike former for sosial organisering kan
for mange foreldre være internalisert som en personlig, indre verdi- og lojalitetskonflikt. Analysene
viser imidlertid en sosial endring i retning av
færre foreldrerestriksjoner og mer liberale familiepraksiser. Endringene henger i stor grad
sammen med sosioøkonomisk integrering. Videre
ser lengre botid ut til å peke i retning av mer
grunnleggende kulturelle endringer (Friberg og
Bjørnset 2019).
1
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6.1.3 Foreldreskap i utsatte områder
Det ser ut til å være få forskjeller mellom barn i
ulike typer områder i barne- og ungdomsskolealder når det gjelder relasjoner til foreldre (Andersen og Bakken 2020). I videregående er det en
viss forskjell. Blant elever i videregående rapporterer færre elever i utsatte områder enn i andre
områder at foreldrene har god oversikt over venner og fritid (4 prosentpoeng). Videre er det noen
færre enn i andre områder som er fornøyde med
foreldrene (6 prosentpoeng).
I studier kommer det fram at mange barnefamilier i utsatte områder strever i hverdagen.
Utfordringene påvirker trivsel og kan også
påvirke omsorgsrollen og relasjonen mellom foreldre og barn (Ruud mfl. 2018).
Det kan være store forventninger til det å være
foreldre i Norge (Ruud mfl. 2019a). De skal følge
opp både lek, læring og oppdragelse. I andre deler
av verden skjer lek og læring hovedsakelig utenfor
hjemmet, mens hjemmet har ansvaret for å oppdra
barna. Ikke alle forstår foreldrerollen slik den praktiseres her. Dette er noe tjenestene i ulike områder
er særlig oppmerksomme på, og det tilbys i noen
sammenhenger kurs om det å være foreldre og hva
som forventes (Ruud mfl. 2019a).
Opphoping av sosiale utfordringer og fattigdomsproblematikk i nabolaget kan bidra til at foreldre med innvandrerbakgrunn bekymrer seg for
barnas oppvekstsituasjon (Smette og Rosten
2019). Særlig bekymrer de seg for om de lokale
skolene er gode nok (Kindt 2012). Samtidig er det
eksempler på at foreldre trekker fram skolen som
en svært positiv institusjon og det som blir familiens anker i et utsatt nabolag (Smette og Rosten
2019).
6.1.4 Sosial kontroll i utsatte områder
I tillegg til den sosiale kontrollen som skjer i relasjonen til dem man omgås i det daglige, foregår
sosial kontroll i møte med personer man står i
løsere relasjoner til (Smette og Rosten 2019). Det
kan være et hevet øyenbryn fra en irritert medpassasjer på bussen eller som et velment råd om
barneoppdragelse fra en ansatt på helsestasjonen.
De verdier og idealer som ligger til grunn for hva
som er rett handlemåte, er imidlertid ikke alltid
de samme mellom partene som møtes.
Det ser ut til å finnes lite kunnskap om sosial
kontroll i utsatte byområder, både om omfanget
og om hvordan slik kontroll rammer individer og
lokalsamfunn. Få stedsanalyser belyser sosial
kontroll som fenomen, selv om noen av dem viser

til at det eksisterer. I enkelte av studiene har ungdommer, særlig jenter, fortalt at de opplever sosial
kontroll. De forteller for eksempel at de opplever
et press om hvilke klær de skal ha på seg, eller
hvordan de skal oppføre seg ut fra enkelte religiøse og kulturelle normer, helt uavhengig av hvilken kultur eller religion de selv er en del av. Noen
opplever press fra egen familie, mens andre opplever å få uønsket negativ oppmerksomhet fra andre
ungdommer, enten fra gutter eller fra andre jenter
hvis de for eksempel går kledd på en spesiell
måte. Noen informanter forteller om ekstrem
sosial kontroll der jenter i alle aldre ikke får gå ut
av huset etter skoletid fordi de har mange plikter
hjemme (Andersen mfl. 2018b, Rambøll 2018).
Også blant personer i tjenesteapparatet nevnes
temaet. En representant fra politiet forteller at
politiet av og til får høre triste historier om sosial
kontroll av ungdommer (Andersen mfl. 2018a).
En kilde i barnevernet sier at de ser en generell
økning i vold i nære relasjoner, men også i æresrelatert vold. Barn og unge blir holdt under streng
kontroll og får liten frihet hjemme (Brattbakk mfl.
2017). Det er også vist til at enkelte barn er blitt
sendt til foreldrenes opprinnelsesland mot sin vilje
(Brattbakk mfl. 2017).
En rapport fra Oslo politidistrikt viser til at
politifolk møter tilfeller der eldre familiemedlemmer holder oppsyn med småsøsken og søskenbarn og krever at de følger strenge normer om
for eksempel seksualitet og kropp. Politiet mangler undersøkelser som systematisk ser på sammenhengen mellom sosial kontroll og lovbrudd
som vold og tvang, men det regnes å være store
mørketall på området. Problemene er ikke
koblet til konkrete områder i byen, men til
enkelte grupper med bakgrunn fra enkelte land
(Sætre mfl. 2018). De kan derfor antas å forekomme oftere i områder med en høy andel innvandrere med slik bakgrunn.
Det har særlig vært vanskelig å dokumentere
hvordan sosial kontroll virker i konkrete områder.
Det ser ut til å være lite kunnskap om dette. Brattbakk mfl. (2017) viser imidlertid til diskusjonen
om moralpolitiet på Grønland som pågikk for
noen år siden. Mediene rapporterte da at folk som
bevegde seg i det offentlige rom opplevde å få
reaksjoner fra andre fordi de ikke oppførte seg
eller kledde seg på en «akseptabel» måte for det
såkalte moralpolitiet. Folks atferd ble forsøkt kontrollert. Særlig var jenter og homofile utsatt. Det
ble også vist til at enkelte unngikk byrommet for å
slippe unna slike reaksjoner. Brattbakk mfl. viser
til at tilstedeværelsen av et slikt moralpoliti, eller
forestillingen om at det finnes, dermed begrenset
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bruken av byrom, og påvirket på den måten
byrommets demokratiske potensial negativt.
Noen stedsanalyser legger mer vekt på mangelen på positiv sosial kontroll. Det kan handle om
at det for eksempel mangler voksne som holder
oppsyn med hverandres barn når de er ute, og at
det i bomiljøene generelt er lav tillit og i liten grad
sosial samhandling, sosialt lim og samhørighet
mellom beboerne (Ruud mfl. 2018). Samtidig finnes også eksempler på at foreldre bevisst utøver
sosial kontroll i områder, blant annet for å sikre at
narkomane ikke bruker lekeplasser til å ruse seg
(Proba 2020).

6.2

Barnehage

Barnehagen anses i dag som en frivillig del av
utdanningsløpet (Meld. St. 19 (2015–2016)). 92,2
prosent av alle barn i alderen ett–fem år har barnehageplass. Det innebærer at nesten alle barn i
Norge har gått i barnehagen før de begynner på
skolen. Av barn med plass i barnehage har 96,6
prosent heltidsplass (Kunnskapsdepartementet
2020, tall per 2019). Andelen med heltidsplass har
økt gradvis de siste årene.
Det er kjent at det er sosioøkonomiske forskjeller i bruken av barnehage. I hovedsak handler det om at barn i lavinntektsfamilier og barn
med innvandrerbakgrunn starter senere og dermed får færre år i barnehagen før skolestart
(Moafi 2017, Drange og Telle 2020). Blant fire- og
femåringer er andelen minoritetsspråklige barn
som går i barnehage, nesten like høy som for
andre barn. Mens for ett- og toåringer er andelen
betydelig lavere, særlig for ettåringene. I studier
av barnehagedeltakelse i Oslo er det vist at de
barna som starter senest i barnehagen, er barn
som har en mor som ikke er i arbeid, barn som
har innvandrerbakgrunn, og barn som bor i familier som får sosialhjelp (Drange og Telle 2020).

6.2.1

Barnehagens rolle i å kompensere for
sosiale forskjeller
At barnehagen har mye å si for barns utvikling og
læring, er godt dokumentert i internasjonal og
norsk forskning. Barn med minoritetsspråklig
bakgrunn har stor nytte av å gå i barnehage. Jo
tidligere minoritetsspråklige barn begynner i barnehage, desto bedre språkutvikling har de, og de
får bedre resultater på skolen (Bråten mfl. 2014,
Drange og Telle 2017, Drange 2018).
Barns språkferdigheter har stor betydning for
barnas trivsel og følelse av mestring i hverdagen.
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Denne sammenhengen er tydelig allerede før
barna er tre år (Meld. St. 6 (2019–2020)).
Språksterke barn har gode forutsetninger for
samspill med andre og for å delta i lek og for
læring, og de er ofte aktive i lek og sosiale aktiviteter. Både barn som strever med språkutviklingen,
og flerspråklige barn, faller oftere utenfor barnefellesskapet (ibid., Stangeland 2017).
Kvaliteten i barnehagetilbudet i Norge er ikke
god nok (Bjørnestad og Os 2018, Bjørnestad mfl.
2019, Bjørnestad 2019). Forskere i forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN)
fant at den samlede kvalitetsskåren i barnegruppenes omsorgs-, leke- og læringsmiljøer var
på et for lavt nivå. Småbarnsgruppene skårer 3,9,
og storbarnsgruppene skårer 4,2 på en skala fra 1
til 7.2 Bare litt over halvparten av de ansatte hadde
et positivt samspill med barna gjennom dagen.
Dessuten hadde bare halvparten av gruppene et
godt og stimulerende språkmiljø (ibid.).
Resultater fra et forskningsprosjekt i Agder
viser at det er store forskjeller mellom barnehager
når det gjelder i hvilken grad de bidrar til å utvikle
barnas språk, matematikkferdigheter og evne til
selvregulering (Rege mfl. 2018). Forskerne sammenliknet barna som gikk i barnehagene med
mest læring, med dem som gikk i barnehagene
med minst læring, og fant at det i gjennomsnitt var
fem måneders forskjell i barnas utvikling når de
kontrollerte for familiebakgrunn. De undersøkte
også om barn av foreldre med høy utdanning
selekteres inn i barnehager med høyere kvalitet,
men de fant at dette kun skjer i begrenset omfang.
Bråten og medforfattere (2014) undersøkte
om barnehager med mange minoritetsspråklige
barn i Oslo har et pedagogisk språkopplegg som
er så godt at det kompenserer for at de minoritetsspråklige barna omgis av få eller ingen barn med
norskspråklig bakgrunn. De fant at barnehagene
ikke klarer dette. Barnehager med mange barn
med innvandrerbakgrunn preges av å ha mange
ansatte med innvandrerbakgrunn. Jo høyere
andel barn og ansatte med innvandrerbakgrunn i
barnehagen, jo større andel av barna skårer
bekymringsfullt på prøven i lesing etter at de har
begynt på skolen (ibid.). En senere studie fra
noen av de samme forskerne og med flere mål på
barnehagekvalitet finner at barnehager i Oslo
med en høy andel barn med innvandrerbakgrunn
skårer dårligere på det de omtaler som strukturell
2
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GoBaN (Gode barnehager for barn i Norge) har benyttet
seg av kvalitetsskalaene kalt ITERS-R, ECERS-R og CIP. På
skalaen er 1 regnet som «utilstrekkelig», 3 er «minimal», 5
er «god» og 7 er «utmerket».
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kvalitet. Blant målene de bruker, er resultater på
kartleggingsprøver etter at barna har begynt på
skolen (Drange og Telle 2020). Forskerne presiserer imidlertid at funnene deres ikke er entydige.

6.2.2 Barnehage i utsatte områder
At det er sosioøkonomiske forskjeller i bruken av
barnehage, bekreftes i stedsanalysene. Noen barn
begynner først i barnehagen fra treårsalderen,
andre først det siste året før skolestart (Ruud mfl.
2018, Ruud mfl. 2019a). Det betyr at barna får
færre år i barnehagen før de begynner på skolen.
Områder med mange minoritetsspråklige barn og
barn i lavinntektsfamilier vil dermed ha en lavere
andel barn i barnehage og den aller laveste andelen for de minste barna.
Årsaker til at barnehagedeltakelsen er lavere,
kan være pris, avstanden til barnehagen eller at
foreldrene foretrekker å være hjemme med barnet framfor å sende det i barnehage.3 Et annet
funn er at selv om barna har barnehageplass, blir
de levert sent på dagen. Dette gjør at det blir for
lite tid i barnehagen til at barna «rekker å lære
seg godt nok norsk», som intervjuede barnehageansatte uttrykker det.
Det er også slik at noen foreldre trenger mer
hjelp til det praktiske rundt barnehagen. Barn kan
bli hentet av eldre søsken, eller foreldrene forstår
ikke norsk (Andersen mfl. 2018b, Ruud mfl.
2019a). Dette gjør daglig foreldrekontakt vanskelig. I flere områder meldes det også om at det er
svært vanskelig å engasjere foreldre til å delta på
foreldremøter, i samarbeidsutvalg og i andre aktiviteter i barnehagene (Andersen mfl. 2018b, Brattbakk mfl. 2017, Ruud mfl. 2019a). Dessuten leier
mange familier bolig med korte kontrakter. Flytting og bytte av barnehage kan gjøre at det blir lite
stabilitet i barnegruppene (Andersen mfl. 2018a,
Brattbakk mfl. 2017). I noen områder er det også
svært få barn uten innvandrerbakgrunn blant
barna i barnehagene (Andersen mfl. 2018, Ruud
mfl. 2018). Det kan prege språkmiljøet i barnehagene. Også blant personalet i barnehagene har
mange et annet morsmål enn norsk, og noen steder rapporteres det om at norskkunnskapene
blant de ansatte er svake. Dette nevnes som problematisk for barnas språkutvikling. Samtidig
pekes det på at mangfoldet i personalgruppa er en
ressurs for barna i barnehagen (Ruud mfl. 2018).
I analysen utvalget har bestilt om ressursbruk
i levekårsutsatte områder, finner forskerne at bar3

Statistikkbanken til Oslo kommune.

nehager i analyseområder i Oslo har høyere
enhetskostnader og en betydelig høyere andel
barn (i gjennomsnitt 40 prosentpoeng høyere)
som får ekstra ressurser til et tilrettelagt barnehagetilbud (Iversen mfl. 2020). Forskerne finner
også, basert på funn fra alle de fire kommunene i
studien, noen tegn til at voksentettheten er høyere
i barnehager som ligger i analyseområdene. Den
ekstra bemanningen ser imidlertid ut til å bestå av
ansatte med annen kompetanse enn den barnehagelærere eller pedagogiske ledere har. Samtidig
finner de at barnehagene i analyseområdene ser
ut til å oppfylle pedagognormen i større grad enn
barnehager utenfor analyseområdene.

6.3

Skolen

Skolen er en viktig del av barn og unges liv og
skal bidra til at ethvert barn får virkeliggjort de
mulighetene de har (Thoresen 2019). Skolen skaper både sosiale og faglige fellesskap og skal lære
barna å ta ansvar både for andre og seg selv.

6.3.1 Skolen og sosiale forskjeller
Utdanningsforskningen viser at sosial bakgrunn
betyr mye for hvor godt elevene gjør det i skolen
(Markussen mfl. 2020, Steffensen mfl. 2017, Beck
2012, Ekren 2014, Grøgaard 2012). Det hjemmet
man kommer fra, målt med foreldrenes utdanning
og sosiale posisjon i arbeidslivet, er helt avgjørende og legger sterke føringer for hvordan det
går i utdanning og arbeid (Markussen mfl. 2020).
Mens sosial bakgrunn påvirker karakterene i ungdomsskolen direkte, påvirkes kompetanseoppnåelsen i videregående både direkte og indirekte
gjennom elevenes skoleengasjement (fravær) og
kunnskapsgrunnlag (Markussen og Grøgaard
2020).
Sandbæk og Pedersen (2010) finner signifikante karakterforskjeller mellom elever fra familier med lav inntekt og andre elever i ungdomsskolen i flere fag. Elevenes sosiale bakgrunn kan
påvirke skoleresultater og i hvilken grad de gjennomfører videregående skole, men kan også bety
noe for valg av videre opplæring og framtidig yrke
(Beck 2012).
Skolen har en svært viktig rolle i å kompensere for sosial ulikhet, og den anses ofte som det
som betyr mest for elevene etter familien. Nasjonale planer og lovverk forutsetter at barnehage og
skole bygger på verdier som likestilling, likeverd,
sosial rettferdighet og medvirkning. At skolen
skal bygge på likeverd, betyr i praksis at skoler
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skal arbeide for å kompensere for forskjeller.
Dette kan være forskjeller som skyldes sosial bakgrunn, innvandrerbakgrunn eller kjønn.
Barn fra familier med lav sosioøkonomisk status trives dårligere på skolen, de har oftere
fysiske og psykiske helseplager, de blir oftere
mobbet, og de er mer pessimistiske med tanke på
framtiden (Bakken mfl. 2016). Disse ungdommene opplever sjeldnere enn ungdommer flest at
de passer inn blant elevene på skolen. Ungdommene opplever likevel at lærerne bryr seg like
mye om dem som de bryr seg om ungdom i familier med høy sosioøkonomisk status. Flere elever
fra de utsatte familiene trenger spesialundervisning og særskilt oppfølging på andre områder
(Sandbæk og Pedersen 2010). Elever som fikk
spesialundervisning, hadde, sammenliknet med
andre elever, i større grad fått hjelp fra andre tjenester som barnevern og barne- og ungdomspsykiatri. Disse barna trenger ekstra oppfølging også
hjemme.
Studier viser at andelen med innvandrerbakgrunn i seg selv ikke er et problem for skoleresultater, prestasjonsutvikling og frafall (Birkelund
mfl. 2010, Hermansen og Birkelund 2015). Det er
imidlertid en høy korrelasjon mellom andel elever
med innvandrerbakgrunn og foreldres gjennomsnittlige utdanning og inntekt (Grøgaard 2012,
Birkelund mfl. 2010).
En studie basert på registerdata i Norge
undersøker i hvilken grad boligforholdene påvirker barnas skoleresultater (nasjonale prøver)
(von Simson og Umblijs 2020). Studien ser på om
det å bo trangt, å bo i leid bolig, å bli utsatt for støy
og å flytte hyppig gir dårligere skoleresultater. De
finner en negativ sammenheng, og den er sterkest
for eldre barn. Sammenhengen mellom leie av
bolig og trangboddhet og skoleresultater er ikke
like tydelig når det er kontrollert for andre variabler. Men hyppig flytting og støy forårsaker trolig
dårligere resultater.

6.3.2 Skole–hjem-samarbeid
Skolen vil gjerne ha engasjerte foreldre. Foreldre
er forventet å engasjere seg og delta aktivt i
læringsprosessen ved å lese for barna, hjelpe med
lekser og kontrollere at leksene er gjort. Læring
er blitt et felles prosjekt mellom barna, skolen og
foreldrene (Thoresen 2019).
Undersøkelser viser at foreldres skoleengasjement påvirker barnas motivasjon og læring
(Drugli og Nordahl 2016, Hattie 2009). Foreldre
som engasjerer seg i barnas skolearbeid og på
skolens arenaer, signaliserer for barna sine at
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skole og utdanning er viktig. Foreldrenes holdninger til læring og utdanning betyr også mye for
elevens læringsutbytte. Det har noe å si hvordan
foreldrene snakker med barna om skolen, lekser
og framtidig skolegang. Foreldre som har et godt
samspill med barna sine og kommuniserer positive holdninger om skolen, bidrar til å fremme det
samme hos barna (Drugli og Nordahl 2016).
På skoler med mange sosiale utfordringer kan
det være utfordrende å engasjere foreldre. Det
kan skyldes at mange av foreldrene generelt sliter
med å få hverdagen til å gå rundt og dermed ikke
har ressurser og overskudd til å engasjere seg i
barna. Ofte er det foreldre til de av barna som klarer seg best, som også engasjerer seg mest i barnas skolearbeid. Samarbeidet mellom skole og
hjem fungerer i mange sammenhenger dårligst
for elevene som trenger det mest. Ungdata-undersøkelsen bekrefter bildet (Bakken mfl. 2016).
Ungdom i familier med høy sosioøkonomisk status opplever langt oftere at foreldrene hjelper dem
med skolearbeidet, snakker med dem om skolen,
viser større grad av interesse for skolehverdagen
deres og roser dem for skolearbeidet.

6.3.3 Fullføring av videregående opplæring
Å fullføre videregående skole anses ofte å være den
mest avgjørende faktoren for å oppnå stabil tilknytning til arbeidsmarkedet og å ha positive effekter
på senere inntekt, familiedannelse og helse.
Forskning viser at å legge til rette for at flest mulig
fullfører videregående skole, også er et av de viktigste tiltakene for å forebygge kriminalitet (Kindt og
Strand 2019). Selv om det å stå utenfor arbeid og
utdanning i ungdomstiden øker risikoen for problemer senere i livet, er det et poeng at mange klarer
seg relativt godt (Sletten og Hyggen 2013).
Statistisk sentralbyrå (SSB) måler andel
elever som har fullført full studie- eller yrkeskompetanse fem år etter at elevene startet i videregående skole. Andelen som fullfører, har økt
de senere årene. Tidlig på 2000-tallet fullførte om
lag 70 prosent av elevene. I dag fullfører mer enn
tre av fire elever innen fem år. Flere jenter enn
gutter fullfører, henholdsvis 82 prosent og 74
prosent. På studieforberedende studieprogram
fullfører 88 prosent av elevene, på yrkesfaglig
studieprogram fullfører 68 prosent. En positiv
utvikling er at andelen elever med dårlige karakterer fra grunnskolen som så fullfører videregående opplæring, har økt sterkt. Flere elever med
lavt utdannede foreldre fullfører enn før, men det
er fortsatt store forskjeller etter foreldrenes
utdanningsbakgrunn. Andelen innvandrere og
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Elever med innvandrerbakgrunn i
skolesystemet
I skoleresultater (nasjonale prøver og grunnskolepoeng) ser man grovt sett en tredeling. Elever
som selv har innvandret, skårer svakest, øvrige
elever skårer best. Norskfødte med innvandrerforeldre ligger mellom disse gruppene, men nærmest elever fra den øvrige befolkningen. Selv om
elever med innvandrerbakgrunn generelt sett har
dårligere skoleresultater enn øvrige elever i skolen, er det positive tendenser. Siden 2009 har
grunnskolepoengene økt for alle elever, men aller

mest for innvandrerelever. Dermed er forskjellene
mellom gruppene redusert noe.5
Færre elever fikk morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring og tilrettelagt opplæring i 2019
sammenliknet med i 2008. I 2008 fikk vel 22 000
slik opplæring, mens det tilsvarende tallet i 2019
var 11 600. Antallet som fikk særskilt norskopplæring, har variert. I 2008 fikk 41 000 elever særskilt
norskopplæring, i 2016 hadde tallet steget til 45
300. Økningen i 2016 kan ha sammenheng med at
det kom mange flyktninger til Norge fra høsten
2015. I 2019 var antallet igjen på 41 000.
Ser man på andelen med fullført videregående
opplæring for hver av de tre gruppene elever, er
det en større andel innvandrede elever som slutter underveis. Deles gruppene inn etter kjønn, er
det slik at i alle gruppene slutter flere gutter enn
jenter uten å oppnå studie- eller yrkeskompetanse.
Videre slutter innvandrerguttene i større grad enn
gutter fra de andre gruppene. Om lag en av tre
innvandrergutter (32 prosent) som startet i videregående opplæring høsten 2013, oppnådde verken studie- eller yrkeskompetanse og sluttet
underveis uten å fullføre løpet innen fem år. Blant
norskfødte gutter med innvandrerforeldre og
øvrige gutter sluttet 15 prosent.6
Jenter fullfører i større grad enn gutter. Fem
år etter at de startet, hadde mellom 82 og 84 prosent av de norskfødte jentene med innvandrerforeldre og de øvrige jentene fullført, mens 70 prosent av innvandrerjentene hadde fullført.
Man kan også se på gruppene inndelt etter foreldrenes utdanningsnivå. Hovedfunnet er at de norskfødte elevene med innvandrerbakgrunn som har
foreldre med grunnskole som høyeste utdanning,
oppnådde bedre resultater enn de øvrige elevene i
samme situasjon (Kirkeberg mfl. 2019). Norskfødte
med innvandrerforeldre deltar dessuten i større
grad i høyere utdanning etter videregående enn den
øvrige befolkningen. Blant norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 25–39 år har nær 1 av 4 utdanning på grunnskolenivå, mens nesten halvparten
har utdanning på universitets- og høgskolenivå. Det
er omtrent som i den øvrige befolkningen.
Forskning viser at elever med innvandrerbakgrunn ofte er innstilt på å gjøre det godt på skolen
og å satse på utdanning. Grøgaard (2012) peker
på at elever med innvandrerbakgrunn, til tross for
at de gjennomsnittlig presterer betydelig lavere
enn elever uten innvandrerbakgrunn, har et «prestasjonsdriv». De har en bedre prestasjonsutvikling enn andre elever (når alt annet er likt). De ser

4
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norskfødte med innvandrerforeldre som fullfører, har også blitt større.4
Enkelt sagt dominerer to perspektiver i
forskningen når det gjelder årsaker til frafall fra
videregående opplæring. Det ene legger vekt på
individuelle kjennetegn, som familiefaktorer, individuelle ressurser og motivasjon. Det andre legger vekt på aspekter ved opplæringsinstitusjonen
eller systemet (Hyggen 2015).
Det er klar sammenheng mellom elevenes
karakterer i tiendeklasse og frafall i videregående
skole (Markussen mfl. 2020). Det er videre en
tydelig sammenheng mellom fravær i grunnskolen og det å slutte i videregående opplæring (Markussen mfl. 2008). De som slutter tidligst, har det
definitivt høyeste fraværet med seg fra grunnskolen. De som fullfører, har det klart laveste fraværet. I tillegg er det en indirekte sammenheng mellom risikofaktorer for fravær i grunnskolen og for
frafall i videregående skole.
Skoler og PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) rapporterer om at skolefraværet øker
(Havik 2018). Elever som er borte fra skolen eller
faller ut av skolen, er en mangeartet gruppe.
Grunnene til fravær er ofte komplekse. Barn og
unge som vokser opp i familier med lav inntekt,
har omtrent dobbelt så høyt skolefravær på grunn
av sykdom som andre barn og unge (Hyggen mfl.
2018). Andre årsaker til fravær er mobbing og/
eller skolemiljø. Når problemer varer over tid,
øker kompleksiteten.
Markussen og medforfattere (2020) legger
vekt på at det er behov for ytterligere innsats i
hele grunnskolen, og særlig på ungdomstrinnet,
for å løfte de faglig svakeste elevene. Videre
mener de at det trengs innsats gjennom å arbeide
med årsakene til elevenes fravær slik at flere opplever skolen som en arena for læring og trivsel.

6.3.4

Gjennomføring i videregående opplæring, 2013–2019. Statistisk sentralbyrås nettside.
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også ut til å mobilisere mer kraft og energi hjemmefra og fra nærmiljøet som forbedrer prestasjonsnivået deres, sammenliknet med det andre
grupper i barneskolen klarer.
Begrepet «innvandrerdriv» brukes av flere for å
forklare hvorfor så mange innvandrere og barna
deres lykkes godt i opplæringssystemet, til tross
for at mange har foreldre med lav utdanning (Leirvik 2010, Kindt og Hegna 2017). Mange foreldre
motiverer barna sine i skolearbeidet og til å ta høyere utdanning. De er opptatt av å gi barna og familien et bedre liv enn de ville hatt om de ikke hadde
flyttet til Norge.
Friberg (2016a) viser til at elever med innvandrerbakgrunn er langt mer orientert mot familieforpliktelser enn andre elever. En stor andel av
disse elevene vil gjøre foreldrene sine stolte. Barn
av innvandrere har høye ambisjoner, gjør mye lekser og gjør det dermed bedre i utdanningssystemet enn bakgrunnen skulle tilsi. Friberg peker
videre på at normer som i noen tilfeller bidrar til å
begrense særlig jenters frihet og utfoldelse, er
nært forbundet med normene som bidrar til at de
gjør mer lekser og dermed kan gjøre en klassereise gjennom utdanningssystemet. Flere aspekter kan forklare de unges utdanningsatferd. For
eksempel kan de se utdanningen sin som et symbol på takknemligheten overfor foreldrene som
ved å flytte til Norge har gitt dem denne muligheten. Videre har de unge skjønt at utdanningen
deres speiler tilbake på foreldrene og gir dem
anseelse (Leirvik 2010).
Foreldrenes ambisjoner og deres sterke bånd
til barna kan virke motiverende og gi et driv, men
kan også oppleves som tyngende for noen av
barna (ibid.). Dersom de unge ikke kan innfri foreldrenes ønsker, enten fordi karakterene ikke er
gode nok eller foreldrene ikke senker ambisjonene til et mer realistisk nivå, kan motivasjonen
påvirkes i negativ retning. Foreldrenes forventninger og press virker belastende. De unges
ønsker om å innfri forventningene kan gjøre
denne belastningen sterkere.

6.3.5 Skolefritidsordningen
SFO er den største fritidsarenaen for mange barn.
Sammen med skolen og deltakelse i frivillige organisasjoner er SFO den viktigste arenaen for barn i
småskolealder for å knytte vennskap og oppleve fellesskap. På første og andre trinn går om lag fire av
fem barn i SFO. På tredje trinn går andelen ned til
tre av fem. De fleste slutter mellom tredje og fjerde
trinn. På 4. trinn er det kun tre av ti barn som går i
SFO. Til sammen gikk nesten 157 000 barn i SFO i

89

Kapittel 6

Boks 6.1 «Fritidshem» i Sverige
Det svenske «fritidshem» (eller «fritids» i dagligtale) tilsvarer den norske skolefritidsordningen. Kommunen skal tilby fritidshjem fram
til barna er 13 år. Fra barna er ti år, kan kommunen i stedet tilby det de kaller «öppen fritidsverksamhet», som i norsk sammenheng
likner mer på fritidsklubber.
Fritidshjem og «öppen fritidsverksamhet»
er regulert i lov og skal være en pedagogisk
virksomhet som skal supplere opplæringen i
skolen. Fra formålene med fritidshjem framgår det at de skal stimulere elevenes utvikling
og læring og være et tilbud om en meningsfull
fritid. Fritidshjemmene skal også fremme allsidige kontakter og sosiale fellesskap.
I Sverige er det en læreplan for fritidshjemmene. Kommunen kan kreve foreldrebetaling
for tilbudet.

skoleåret 2019/2020 (Kunnskapsdepartementet
2020). Minoritetsspråklige barn har lavere deltakelse i SFO/aktivitetsskolen, selv om det har vært
en økning i andelen over tid (Wendelborg mfl.
2018). På steder med kraftig subsidiert SFO eller
gratistilbud går deltakelsen opp (Proba 2017).
SFO har potensial til å spille en sentral rolle i
arbeidet med integrering og språkopplæring. Det
finnes imidlertid lite systematisk kunnskap om
hvilken effekt SFO har på minoritetsspråklige deltakeres integrering, språkkunnskaper og læring,
og hvordan SFO kan brukes aktivt som en inkluderingsarena (Wendelborg mfl. 2018). Det har også
så langt vært vanskelig å konkludere om ordningen har direkte positive læringseffekter (Proba
2017). Wendelborg og kolleger (2018) mente at den
viktigste inkluderingen, sosialiseringen og språkopplæringen i SFO ikke foregikk gjennom formell
opplæring, men ble oppnådd gjennom daglig lek og
samhandling mellom forskjellige barn ved SFO.
Drammen kommune har gjennomført et prøveprosjekt der de har innført Aktivitetsskole
(AKS) i perioden 2016–2020. Det er blant annet
lagd friplasser for lavinntektsgrupper og en felles
rammeplan. Prosjektet er følgeevaluert (Rasmussen mfl. 2019). Resultatene fra forsøket viser at
innføringen av AKS bidrar til å øke deltakelsen og
da særlig fra lavinntekts- og innvandrergrupper.
Foresatte gir uttrykk for at et bedre innhold i AKS
gir et større læringsutbytte enn SFO, og de er
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gjennomgående mer tilfredse med AKS-tilbudet
enn med SFO-tilbudet. AKS-ansatte har hatt nytte
av kommunens kompetansetiltak. Skolene bekrefter at de arbeider på en annen og bedre måte etter
innføringen av AKS, og at dette gir positive effekter. Resultatene viser at lavinntektsgrupper og
barn med innvandrerbakgrunn har størst utbytte
av å gå på AKS. Det er også disse gruppene som
har økt deltakelsen gjennom prøveperioden.
Som i Drammen kalles SFO i Oslo Aktivitetsskolen. Alle førsteklassinger i Oslo får gratis deltidsplass i Aktivitetsskolen. I tillegg er det gratis
deltidsplass til alle elever mellom andre og fjerde
trinn på skoler i åtte bydeler: Alna, Bjerke, Gamle
Oslo, Grorud, Grünerløkka, Sagene, Stovner og
Søndre Nordstrand. En rammeplan styrer innholdet i AKS i Oslo. Rammeplanen beskriver blant
annet pedagogiske prinsipper, metoder og grunnleggende ferdigheter som skal være gjelde for
aktivitetene.
Også Stavanger har fra august 2020 innført
gratis SFO for alle elever på første trinn.

6.3.6 Skolen i utsatte områder
Situasjonen i skolen og beboeres og offentlige
ansattes syn på skolene i utsatte områder er et
tema som ofte får mye plass i ulike studier og
stedsanalyser. Hvis man skal oppsummere en del
trekk som går igjen i flere av dem, er inntrykket at
skolene i områdene i stor grad sliter med en del
utfordringer som er generelle og helt uavhengige
av hvor skolen ligger. Det handler for eksempel
om at elevgruppa i de enkelte klassene har ulik
sosial bakgrunn og svært ulike behov. Dette gjør
det vanskelig å legge til rette for at undervisningen ivaretar alle. Ved flere skoler understrekes
det også at de aller fleste elevene klarer seg godt,
og at utfordringer som nevnes, ofte bare gjelder
en andel av elevene. Det er ellers et fellestrekk at
skolene som omtales, har en høy andel minoritetsspråklige elever. Ved enkelte skoler i Oslo er
andelen nær 100 prosent, og ved flere skoler er
andelen over 50 prosent.
Mellom skoler i samme byområder er det store
variasjoner, både når det gjelder elevsammensetning, resultater, læringsmiljø og sosialt miljø. Det
er likevel noen temaer som ser ut til å gå igjen ved
flere skoler i områdene utvalget har sett på.
6.3.6.1

De fleste er fornøyde med og trives på
skolen

Det er ganske gjennomgående, om enn med noen
variasjoner, at mange beboere er fornøyde med

skolene i områdene de bor i. Det gjelder både foreldre og barn. Barna trives godt på skolen (Brattbakk mfl. 2015, Ruud mfl. 2018). I tillegg rapporteres det generelt sett om et godt sosialt miljø, lite
vold og få mobbesaker (Andersen mfl. 2018a).
At både elever og foreldre er svært eller ganske godt fornøyde med skolene, ser ut til å holde
seg over tid (Ruud og Johannessen 2014, Ruud og
Vestby 2017b).
I noen områder har ulike personer høyst ulike
erfaringer fra samme skole (Andersen mfl.
2018a). Flere steder ser det ut til at flest er fornøyde med skoletilbudet i tidlig skolealder. Andelen som er fornøyd, faller gradvis opp til videregående skole (Ruud mfl. 2019a).
Det er nesten ingen forskjeller mellom elever i
områder med levekårsopphoping og elever i
andre områder på barne- og ungdomstrinnet når
det gjelder trivsel på skolen (Andersen og Bakken
2020). Blant elevene på videregående skole kommer elevene fra utsatte byområder gjennomgående noe dårligere ut. Det er noen færre blant
disse som trives på skolen (5 prosentpoeng), og
noen færre som føler at de passer inn blant elevene (5 prosentpoeng). Flere av dem kjeder seg på
skolen (5 prosentpoeng) og gruer seg til skolen (3
prosentpoeng) sammenliknet med elever fra
andre områder.

6.3.6.2 Læringsmiljø og skoleresultater
Et dårlig læringsmiljø kan påvirke skoleresultatene negativt. Kvalitative studier og analyser vurderer ikke systematisk skolenes kvalitet eller
læringsmiljø, men mange av dem oppsummerer
erfaringer fra ulike aktører. Det kommer i liten
grad kritikk av innsatsen til skolens ansatte (Brattbakk mfl. 2015), men flere foreldre er opptatt av at
mange av elevene har sosiale og språklige utfordringer. De oppfatter særlig ressurssituasjonen og
elevsammensetningen ved skolene som utfordrende for læringsmiljøet (Brattbakk mfl. 2015).
Ved enkelte skoler trekkes det fram at læringsmiljøet for elevene er svært dårlig (Ruud mfl. 2018),
og at skolen ikke får ut det potensialet fra elevene
som de ønsker.
En måte å vurdere om elevene får ut potensialet på, er ved å se på elevenes grunnskolepoeng7.
Det gjennomsnittlige antallet grunnskolepoeng
har gått opp for landet som helhet fra 39,66 i 2008
til 41,38 i 2018. Av åtte kommuner utvalget har
7
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Figur 6.1 Gjennomsnittlig antall grunnskolepoeng for landet og åtte kommuner. 2008, 2013 og 2018.
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Figur 6.2 Gjennomsnittlig grunnskolepoeng etter analyseområde og kommunegjennomsnitt. 2018.
Kilde: Aarland og Brattbakk 2020.

sett på, hadde seks et kommunegjennomsnitt over
landsgjennomsnittet i 2018, se figur 6.1.
Utviklingen i mange av analyseområdene
utvalget har sett på, følger i all hovedsak den
nasjonale utviklingen hvor gjennomsnittlig antall
grunnskolepoeng går opp (Aarland og Brattbakk
2020). Noen få områder skiller seg imidlertid ut
ved at utviklingen er negativ. I 2018 lå ingen av
analyseområdene i Trondheim, Bergen og Stavanger over sine respektive kommunegjennomsnitt. I
de andre byene lå ett eller flere av analyseom-

rådene over snittet. I de fleste av kommunene lå
samtidig ett eller flere analyseområder langt
under snittet for sin kommune, se figur 6.2.
Foreldrenes syn på hvordan elevsammensetningen påvirker skolens kvalitet og læringsmiljø,
varierer. Studiene viser at noen foreldre (både
med og uten innvandrerbakgrunn) er opptatt av at
mange minoritetsspråklige elever ved skolene kan
påvirke læringsmiljøet negativt (Proba 2020,
Brattbakk mfl. 2017, Andersen mfl. 2018a). Andre
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mener dette er overdrevet og får for mye oppmerksomhet (Andersen mfl. 2018a).
Rektorer og lærere forteller at det er utfordrende å gi tilpasset opplæring til alle fordi behovene varierer sterkt (Proba 2020, Andersen mfl.
2018a). Ved noen skoler har mange barn dårlige
språkferdigheter når de starter på skolen (Ruud
mfl. 2018). I Oslo er en høy andel elever så svake i
norsk at de ikke kan følge ordinær undervisning. I
2019 fikk 19,7 prosent av elevene særskilt
norskopplæring.8 At andelen som trenger særskilt
språkopplæring, er høy, kommer tydelig fram i
flere av stedsanalysene. Det kommer også fram at
behovet for særskilt språkopplæring kan være
høyt blant elever som kommer fra hjem hvor foreldrene har høy utdanning og inntekt. Videre rapporterer flere skoler om at de får inn relativt
mange nyankomne elever i klassene i løpet av skoleåret (Andersen mfl. 2018a, Brattbakk mfl. 2015).
Dette er utfordrende for skolene.
Av de barna som ikke har gått i barnehage før
de begynner på skolen, har de fleste minoritetsspråklig bakgrunn. Skoleansatte viser til at selv
om barna «på papiret» har gått i barnehagen, har
en del vært lite til stede. Skolene jobber derfor
mye med begrepslæring helt fra elevene begynner på skolen, og skolene gjør det de kan for å
løfte dem (Ruud mfl. 2018). Erfaringen er likevel
den at skolen ikke fullt ut klarer å kompensere for
det elevene mangler. Noen skoleansatte viser
også til at det er et problem at enkelte elever reiser til familiens opprinnelsesland og dermed får
brudd i undervisningen (Brattbakk mfl. 2017).
Språkutfordringer gjør at en del elever strever
faglig (Proba 2020), og det kan også bidra til å øke
konfliktnivået mellom elever i klasserommet og i
friminuttet. Om man ikke forstår hverandre, kan
det skape konflikter (Ruud mfl. 2018).

6.3.6.3

Mange av familiene i områdene har dårlig
økonomi, og elever bor trangt
Sosiale og økonomiske faktorer trekkes fram for å
forklare situasjonen ved skolene. En del av elevene har foreldre med begrensede økonomiske
ressurser, og ved noen skoler bor en høy andel
elever i kommunale boliger eller rimelige utleieboliger.
Foreldre og lærere forteller at de er bekymret
for hvordan dårlige boforhold og det at familier
bor trangt, påvirker barnas livskvalitet. De mener
det gir helseproblemer og begrenser barnas
muligheter til å gjøre lekser og ha med venner
8

Statistikkbanken, Oslo kommune.

hjem (Proba 2020, Brattbakk mfl. 2015 og 2017,
Andersen mfl. 2018a og b, Rambøll 2018, Hansen
og Lescher-Nuland 2011, Grødem og Sandbæk
2013). Noen peker også på at barna ikke får nok
søvn fordi de bor trangt, og dermed er uopplagte
og lite mottakelige for læring på skolen (Rambøll
2018, Brattbakk mfl. 2015).
Selv om mange elever bor trangt og har
begrensede muligheter til å gjøre lekser, viser studien som har sammenliknet unge i utsatte områder med unge i andre områder at noen flere elever
i utsatte områder bruker mye tid på lekser
(Andersen og Bakken 2020). Blant dem som går
på barne- og ungdomsskolen, er det mellom 2 til 3
prosentpoeng flere i utsatte områder som bruker
én time eller mer på lekser per dag. På videregående er forskjellen enda større: 8 prosentpoeng
flere av ungdommene fra utsatte områder bruker
så mye tid på lekser.

6.3.6.4

Skole–hjem-samarbeid og oppfølging i
hjemmet

I studier rapporterer skoleansatte om at det er
vanskelig å få en del foreldre til å være aktive aktører i barnas skolearbeid og skolesituasjon (Proba
2020, Andersen mfl. 2018a og b, Ruud mfl. 2018).
Det kan være at de ikke kan hjelpe barn med lekser, at de ikke følger med på barnets skolehverdag og hvilke utfordringer barnet deres har, og at
de ikke møter på foreldremøter eller bidrar i foreldrearbeid som dugnader, ulike arrangementer og
foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU).
I Oslo har det ved flere skoler vært utfordrende å rekruttere representanter med innvandrerbakgrunn til FAU. Noen skoler har hatt utfordringer med å få FAU til å stå på egne bein (Brattbakk mfl. 2015). Andre skoler rapporterer at de
har godt fungerende og sterke FAU, men at de
ikke representerer mangfoldet som er i foreldregruppa ved skolene (Proba 2020).
Noen foreldre med innvandrerbakgrunn er
ikke kjent med at den norske skolen legger sterk
vekt på, og forventer, at foreldre engasjerer seg.
Noen kan selv ha liten skoleerfaring og forstår
ikke hvordan de kan bidra. Svake språkkunnskaper og usikkerhet kan også være hindre.
Fraværende omsorgspersoner trekkes noen
ganger fram som en av grunnene til at ungdom
faller ut av skolen. Det å ha voksne med på laget
for å motvirke frafall blir sett på som essensielt,
men mange av elevene mangler foresatte de kan
støtte seg på i hverdagen. Flere familier har en
vanskelig livssituasjon, og foreldrene har ofte selv
ikke mye skolegang (Ruud mfl. 2018). Og selv om
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foreldrene ønsker at barna skal få utdanning, har
de i noen tilfeller for liten kunnskap om hva kontakten mellom skolen og hjemmet betyr.
Det er likevel viktig å understreke at det også
på dette området er store forskjeller mellom skolene. Noen steder rapporteres det om at foreldreengasjementet er bra, og at foreldrene stiller opp
(Ruud mfl. 2018, Proba 2020).

6.3.6.5 Skolemiljø
Klasse- og skolemiljøet påvirkes av sosiale utfordringer ved skolene. Omfanget av mobbing er
dobbelt så høyt i enkelte bydeler i Oslo som i
andre. Videre er det betydelige forskjeller mellom
bydelene i omfanget av kriminalitet og vold (Bakken 2018).
De aller fleste skoler har elever med atferdsproblemer, uavhengig av hvor i landet de ligger.
Også i utsatte byområder varierer det i hvilken
grad skoler rapporterer om særlige utfordringer
med atferd i skolen. En del av skolene forteller at
slike problemer er utfordrende og av relativt stort
omfang. Noen ytterst få rapporterer at de har
svært omfattende og krevende utfordringer.
Blant foreldre har en del av dem hørt eller lest
om utfordringer ved barnas skole, men mange har
i liten grad opplevd dette selv (Andersen mfl.
2018a).
I mediene er det med jevne mellomrom
artikler om vold og trusler ved utsatte skoler i
Oslo. I en artikkelserie om vold i skolen i 2017
avdekket Dagsavisen at Osloskolen underrapporterer problemene, både internt og til Arbeidstilsynet. Tall fra Utdanningsetatens årsrapporter de
siste årene har vist at det har vært en økning i
antallet volds- og trusselhendelser mot lærere i
Osloskolen siden 2015. Rapporten fra 2018 viser at
de fleste volds- og trusselhendelser mot lærere og
elever skjer ved spesialskoler. Blant ordinære skoler med mange trusselhendelser, er det ofte noen
svært få elever som står for de fleste av truslene.
Disse elevene er ofte svært unge, og de aller fleste
som enten utøver eller blir utsatt for volden, er
gutter (Oslo kommune 2018).
Politiets forebyggende enhet på Manglerud og
Stovner rapporterer at det generelt er mer vold og
flere trusler blant skoleungdom nå enn før.9
Yngre elever er involvert i voldsepisoder, og volden som utøves, er grovere. Geografisk var andelen av vold og trusler høyest ved skoler i Alna og
Stovner. Flere voldstilfeller i Oslos videregående
skoler skjedde ved skoler med lave inntakskarak9

Dagsavisen 22. juni 2017.
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terer.10 Oslo politidistrikt viser til at antallet voldshendelser ved skoler økte etter 2016, og at økningen først og fremst skjedde ved et relativt lavt
antall skoler i Oslo øst. At skolene retter mer oppmerksomhet mot både problematikken og anmeldelsespraksisen, kan ha bidratt til at tallene går
opp (Sætre 2018).
Rektor ved en skole i Groruddalen har varslet
offentlig om et svært krevende skolemiljø (Ruud
mfl. 2018). Fryktkulturen dominerer i nærmiljøet
og på skolen, og skolen er åpen om at den har
mye mobbing og sosiale problemer. Det er mye
bråk i klassene, og de må være to lærere i hver
klasse. Alle lærerne bærer gule vester i skoletiden, både ute og inne. Det skal være tydelig for
elevene hvor det befinner seg voksenpersoner
dersom det skjer noe lærerne raskt må gripe inn i.
De gule vestene er et trygghetstiltak.
På tiende trinn er mange elever ved skolen
involvert i rus og kriminalitet, og de har gjort det
dårlig på tester. Mange elever har ikke ambisjoner
for egen framtid. Det påvirker også de flinke elevene, som ifølge rektoren er blitt utydelige og
stille. De som ønsker et videre utdanningsløp, flytter ut. Skolen forstår at de velger å bytte skole,
men mener samtidig det er kritisk for skolemiljøet. Tidligere utgjorde de flinke elevene en motkultur. «Nå er disse borte, og miljøet på skolen i
fri flyt.» (Ruud mfl. 2018:114).
Noen skoler etterlyser mer samarbeid med
politiet. De ønsker at politiet er mer til stede på
skolen (Ruud mfl. 2018, Andersen mfl. 2018b).
Det samme gjør elever. Ledelsen ved noen skoler
ønsker at politiet skal komme innom oftere og
være synlig til stede i skoletiden, men opplever at
det skjer sjeldnere og sjeldnere.

6.3.6.6 Mange flytter eller bytter skole
Studiene utvalget har gått gjennom, bekrefter at
det i mange av områdene er relativt høy mobilitet i
befolkningen, noe som også påvirker skolene.
Mobiliteten har flere årsaker.
En del områder har en relativt høy andel rimelige boliger og utleieboliger (Proba 2020, Andersen mfl. 2018a, Brattbakk mfl. 2015), og noen barn
flytter ofte på grunn av ustabile boforhold. Skoler i
disse områdene opplever at en stor andel av elevmassen skiftes ut i løpet av et skoleår. Skoleansatte forteller at skolene ikke vet hvor mange
eller hvilke elever de får før skolestart, og at det
gjør det vanskelig å planlegge lærerressurser og å
organisere skoleklasser. Flere melder også at det
10
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kommer nyankomne barn som ikke snakker
norsk, inn i løpet av skoleåret.
I flere av stedsanalysene fra Oslo kommer det
fram at foreldre velger skoler for barna i andre
områder enn der de bor (Andersen mfl. 2018a,
Brattbakk mfl. 2015, Brattbakk mfl. 2017, Ruud
mfl. 2018). For mange er nærskolen ikke et alternativ. Hovedgrunnene som oppgis, er særlig at
ressurssituasjonen ved skolene er for dårlig til å
håndtere utfordringene skolene har, og at sammensetningen av elever ved skolene er skjev.
Noen velger å sende barna til en annen skole ved
skolestart, andre bytter underveis i skoleløpet. De
ønsker gjerne et bedre skole- og språkmiljø
(Brattbakk mfl. 2015 og 2017). Også foreldre med
innvandrerbakgrunn rapporterer at de ønsker at
barna skal gå på skoler med et bedre språkmiljø.
Foreldrenes vurderinger kan dermed føre
både til skole- og nabolagssegregering. I Oslo
varierer oppslutningen om nærskolen svært mye
mellom skolene (fra 41 til 158 prosent). Skolene
med lavest oppslutning befinner seg i levekårsutsatte områder øst i Oslo. De ligger også ofte tett
ved skoler som er svært populære. Skolene med
lav oppslutning har høyere andel elever med innvandrerbakgrunn, høyere andel med særskilt
norskopplæring og lavere utdanningsnivå blant
foreldrene.
Enkelte skoler rapporterer om at de sliter med
å skape et godt, sosialt miljø fordi mange flytter til
og fra og elevmassen skiftes jevnlig ut (Brattbakk
mfl. 2017).

6.3.6.7

Skoleansatte ønsker flere lærere og andre
ressurspersoner i skolene
En analyse av ressursbruken i levekårsutsatte
områder i Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen
viser at på skolene som ligger i slike områder, går
en høyere andel av årstimene med til andre formål
enn ordinær undervisning sammenliknet med
resten av byene (Iversen mfl. 2020). Sammensetningen av voksenpersonell er også annerledes ved
skolene i analyseområdene enn i andre områder.
Det er for eksempel flere assistenter sammenliknet med lærere. Dessuten går en større del av
undervisningen til spesialundervisning og særskilt norskundervisning. Det er videre noen tegn
til at skoler i analyseområdene har større utgifter
til administrasjon og sosialpedagogiske rådgivere
enn i andre områder. Analysene er gjort på skolenivå, og de blir bekreftet av analyser på bydelsnivå/kommunenivå. Områder med mange enslige forsørgere, høy innvandrerandel, lavt utdanningsnivå og mange lavinntektshusholdninger er

kjennetegnet ved en høyere og annerledes ressursbruk.
I tillegg til at ressursbruken er høyere, er
lærerkvaliteten i områdene lavere (ibid.). Lærerkvaliteten er i denne sammenheng målt med
andelen lærere som har godkjent kompetanse.
Skoler med en mer «gunstig» elevsammensetning
har lavere ressursbruk, lavere andel til annet enn
ordinær undervisning og bedre lærerkvalitet.
Fra de kvalitative studiene kommer det fram at
flere skoler mener det er behov for flere lærerressurser. Skoler i Probas undersøkelse uttrykker at
lærernormen ikke strekker til. I tillegg er det
behov for flere ansatte som har annen kompetanse, for eksempel om traumebevisst omsorg og
norsk som andrespråk (Proba 2020). Det finnes
eksempler på at skoler med store utfordringer har
ansatt miljøterapeuter og miljøarbeidere for å
jobbe forebyggende (f.eks. Ruud mfl. 2018). En
konsekvens av mye uro er at mye tid går med til
brannslukking.
Noen skoler erfarer at det er utfordrende å
rekruttere lærere. Særlig ved skoler som opplever
å ha et utfordrende lærings- og skolemiljø og
mange elever med både sosiale og språklige problemer, etterlyses det mer ressurser for å kunne
gi elevene et tilbud som ivaretar behovene de har
(Brattbakk mfl. 2017, Ruud mfl. 2018, Andersen
mfl. 2018b). Det oppgis at det ofte er en forholdsvis liten elevgruppe som trenger ekstra mye oppfølging (Ruud mfl. 2018). Dette kan føre til at
elever som kanskje kun trenger et lite ekstra løft,
ikke får den hjelpen de skulle hatt, siden «alle ressursene går til de som sliter mest» (Ruud mfl.
2018:116).

6.3.6.8

Skolen som sosial arena i lokalmiljøer

I flere områder blir det etterlyst væresteder og
aktiviteter for de unge på ettermiddags- og kveldstid (Proba 2020, Andersen mfl. 2018a og b, Ruud
mfl. 2018, Brattbakk mfl. 2015, Rambøll 2018).
Nærmiljøsentre som legger til rette for at ulike
aktører kan bruke skolearealene, vil kunne styrke
det lokale fritidstilbudet og tilbudet fra frivillige
organisasjoner i områdene. Noen steder trekkes
det fram at et tilbud om åpen skole etter skoletid
kan være både det beste og rimeligste alternativet
for fritidstilbud. Det kan for eksempel legges til
rette for at de unge kan gjøre lekser, drive fysisk
aktivitet, lage musikk og delta i andre fritidsaktiviteter (Ruud mfl. 2018). Ved å legge fritidsaktivitetene til skolen vil mange flere kunne delta. Særlig
for noen jenter vil det være lettere å få lov til å
delta i aktiviteter ved skolen enn ved en ungdoms-
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Boks 6.2 Skolen som arena i nærmiljøet
Ny-Krohnborg – barnehage, skole og bydelssenter i
Bergen

Fredrikstad

Ny-Krohnborg i Bergen er et eksempel på et
bydelssenter, selv om hjelpetjenester som barnevern og forebyggende politi ikke er fast til
stede på sentret. Ny-Krohnborg åpnet i 2012 og
har barnehage, skole, idrettshall og kulturhus.
På dagtid disponeres idrettshallen av skolen, på
ettermiddagen og om kvelden av ulike faste
idrettslag og andre aktører i lokalmiljøet. Det er
også en kantine i anlegget som brukes av skolen
på dagtid, og som kan leies etter skoletid. Kulturdelen av bygget består av en kultursal, kulturverksteder, øvingsrom, dansesal, møterom,
forenings- og lagskontor og selvbetjent garderobe. Kulturlokalene er først og fremst beregnet
til kulturaktivitet for barn og unge og aktivitet i
regi av frivillige lag/organisasjoner. Lag/organisasjoner fra nærmiljøet blir prioritert. Tilsynsvakter er til stede i anlegget så lenge det er aktivitet der.

klubb lokalisert et annet sted. Det ville videre
kunne gi elevene en eierskapsfølelse til skolen sin
eller styrke den elevene allerede har. En slik positiv stedsidentifikasjon er noe enkelte opplever at
elevene ikke har i dag (Andersen mfl. 2018b).
Proba (2020) viser til at skoler i områdene de
har undersøkt, har gode erfaringer med å ha skolen som møteplass for mange aktiviteter. Terskelen for å oppsøke aktiviteter på skolen, er lav. I
noen lokalmiljøer med høy flyttehyppighet opplever beboerne at det er vanskelig å danne lokale
nettverk og få i gang lokale aktiviteter (bl.a. Proba
2020, Brattbakk mfl. 2015). Også i en slik sammenheng kan skolen være en viktig arena. Skolen
er ikke bare viktig som utdanningsinstitusjon,
men også som en sosial møteplass i lokalmiljøer
(Andersen mfl. 2018a).
I områder med få uterom som er åpne for alle,
kan skolegården gjøre tjeneste som et mulig treffsted (Andersen mfl. 2018a). Hvordan skolene er
utformet (både byggene og utearealene), kan
påvirke skole- og læringsmiljøet. Utformingen kan
også påvirke om skolen blir brukt etter skoletid,
for eksempel som nærmiljøarena for elever og foreldre.

Cicignon, Nøkleby og Trara skoler i Fredrikstad
er åpne på ettermiddagstid. På skolens område
tilbys gratis fritidsaktiviteter, som fotball,
taekwondo, svømming, innebandy, karate, bueskyting, boksing osv. I tillegg til å være et lavterskeltilbud kan aktivitetene også fungere som en
rekrutteringskanal for idrettslagene.
Sarpsborg
På Alvimhaugen barneskole i Sarpsborg er det
tilbud om gratis aktiviteter etter skoletid for
elevene. Skolen samarbeider blant annet med
idrettsrådet og lag og foreninger.
Etter skoletid er det tilbud om allidrett og et
måltid én dag i uka for tredje til sjuende trinn,
allidrett i skolens gymsal for første til fjerde
trinn på fredager, deltakelse på kulturarrangementer i Sarpsborg og omegn, gitarkurs, folkedansgruppe og ski og skøyter til utlån.

Det er pekt på at skolebyggene fungerer som
en påminning for beboerne om hvor høyt myndighetene prioriterer området (Andersen mfl. 2018a).
En flott skole som er en attraksjon i nærmiljøet,
kan gjøre beboerne stolte.

6.3.6.9 Frafall i videregående opplæring
Den statistiske analysen bestilt av utvalget ser på
andelen unge11 i analyseområder som ikke har
fullført videregående opplæring innen fem år.
Andelen som ikke har fullført, varierer fra 11 til 51
prosent i analyseområdene i alle kommunene. I
perioden 2008–2018 falt andelen som ikke fullførte i de fleste delbydelene i Oslo. I Oslo har det
med noen få unntak vært en nedgang i andelen
blant både kvinner og menn. I de øvrige byene
varierer det mer mellom områdene om andelen
går opp eller ned. Det samme gjelder andelen
etter kjønn (Aarland og Brattbakk 2020).
I 2008 hadde tolv analyseområder en andel på
over 45 prosent som ikke fullførte. Av disse var
seks i Oslo. Både i 2013 og i 2018 var 13 analyseområder i kategorien med en andel over 45 pro11
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Figur 6.3 Andel 21–29 år som ikke har fullført videregående opplæring innen fem år. Kommuner og hele
landet. 2008, 2013 og 2018.
Kilde: Aarland og Brattbakk 2020.

sent. Ett av disse områdene befant seg i Oslo.
Områder i hovedstaden blir altså mindre dominerende over tid.
Figur 6.3 viser andelen 21–29 år som ikke har
fullført videregående opplæring innen fem år i
elleve kommuner og hele landet. I 2018 var andelen som ikke har fullført videregående opplæring
innen fem år, lavest for både menn og kvinner i
Oslo. I 2008 var den imidlertid lavest for begge
grupper i Trondheim. Mens andelene for begge
kjønn har falt klart fra 2008 til 2018 i områder i
Oslo, er ikke nedgangen over tid like framtredende i områder i verken Trondheim, Bergen
eller Stavanger. Fredrikstad er den eneste kommunen i utvalget der andelen som ikke har fullført
videregående opplæring innen fem år, økte fra
2008 til 2018 for begge kjønn. I alle analyseområdene i kommunene, utenom Oslo, er det flere
menn enn kvinner som ikke fullfører.
Fredrikstad kommune skriver i et innspill til
utvalget at kommunen ser en negativ utvikling i
andelen som ikke fullfører videregående skole i
flere egendefinerte levekårssoner.
Erfaringer fra stedsanalysene gir et variert
bilde. I noen områder rapporteres det om at frafallet fra videregående opplæring er svært høyt, og
at dette henger tett sammen med sosiale problemer. Særlig henger det sammen med dårlig sosialt
og psykososialt miljø i hjemmet, i nabolaget og på
skolen (Ruud mfl. 2018, Andersen mfl. 2018b,
Rambøll 2018). Sannsynligheten for å falle fra er
høyere for de elevene som også slet på barne- og

ungdomsskolen (Ruud mfl. 2018). Enkelte steder
rapporteres det om at prestasjonene har falt i skolen, og at noen har så svake skoleresultater at de
ikke vil kunne klare å fullføre videregående skole.
Andre skoler melder om at de har svært lite frafall.

6.4
6.4.1

Deltakelse i fritidstilbud for barn
og unge
Betydningen av fritidsaktiviteter

Å være med i organiserte fritidsaktiviteter ser ut
til å være positivt for elevers trivsel, selvfølelse
og kognitive evner (Strand og Kindt 2019). Å
delta er viktig for dem som er med, men også
samfunnet som helhet kan tjene på en høy grad
av organisert aktivitet. Fritidsaktiviteter, fritidsklubber og andre organisasjoner kan forstås som
sentrale institusjoner som kan forebygge at ungdom opplever å være utenfor og marginalisert
(ibid.). En studie av hvordan ungdoms livstilfredshet og subjektive livskvalitet ble påvirket av
skolestenging og sosiale restriksjoner under
covid-19-pandemien, tyder på at ungdom i familier med høy sosioøkonomisk status ble mer
negativt påvirket av stengingen. Forskerne
mener at det kan skyldes at disse ungdommene
til vanlig deltar mer i organisert idrett og andre
stimulerende fritidsaktiviteter og dermed opplevde en større endring i tilværelsen sin enn det
andre unge gjorde (von Soest mfl. 2020).
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Nesten 90 prosent av barn og unge har vært
med i en organisasjon, klubb eller et lag før de
fylte ti år (Bakken 2020). Idrett er det flest er med
i. Det er sosioøkonomiske forskjeller i deltakelsen
i organiserte fritidsaktiviteter (ibid.). Dette gjelder i særlig grad idretten. Den sosiale profilen er
jevnere i organiserte fritidsaktiviteter som i fritidsklubber, kor og korps, trossamfunn og samfunnsrettede organisasjoner (Ødegård og Fladmoe
2017). Med andre ord har foreldre som har lavere
utdanning og dårligere økonomi, sjeldnere barn
som er aktive i idretten (Ødegård mfl. 2016). Forklaringer som er trukket fram, er mangel på økonomiske ressurser, manglende motivasjon og/
eller manglende støtte eller oppmuntring hjemmefra (Eriksen og Frøyland 2017). Ødegård og Fladmoe (2017) viser at det er større sannsynlighet for
at unge er med i frivillige organisasjoner dersom
foreldrene deres også er med i en organisasjon.
Ødegård og Fladmoe (2020) har vist at det er
en sammenheng mellom unges deltakelse i frivillige organisasjoner og politisk engasjement, uavhengig av typen frivillig organisasjon man er med
i. Denne sammenhengen er klart sterkest blant
ungdom med innvandrerbakgrunn. Forskerne
vurderer at unge med innvandrerbakgrunn i
større grad utnytter organisasjonene som arena
for demokratiskolering og bruker arenaen for å
kople seg til andre nettverk.
Unge med innvandrerbakgrunn rekrutteres
sjeldnere enn ungdom uten innvandrerbakgrunn
til organisert idrett. Dette gjelder særlig jenter
med innvandrerbakgrunn, som er underrepresentert i idretten (Ødegård mfl. 2016). Forskerne finner ikke tilsvarende skjevheter i andre typer organisasjoner (Ødegård og Fladmoe 2017). Ser man
nærmere på idretten, er det flere faktorer i spill. I
en studie av idrettsdeltakelse i Oslo viser forskerne at skjevfordelt rekruttering til idretten
påvirkes av
– individuelle faktorer som kjønn, innvandrerbakgrunn, alder, sosioøkonomiske faktorer og
andre familieressurser som er sentrale for deltakelse i idretts- og treningsaktiviteter
– kontekstuelle faktorer som geografisk bosted,
foreldres opprinnelsesland og religiøs tilhørighet
– subjektive betingelser som unges interesser og
motivasjon for å delta eller ikke delta i organisert idrett og andre treningsformer (Ødegård
mfl. 2016.)
Fritids- og kulturtilbudet varierer mellom ulike
lokalsamfunn og nabolag. I tillegg til å skape identitet og tilhørighet i et lokalmiljø påvirker tilbudet
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av organisasjoner, fritids- og kulturtilbud og møteplasser den individuelle utfoldelsen. «Etnisk» tilhørighet blir en viktigere dimensjon for mange i
ungdomstiden, og det er tegn på at det skjer en
større grad av etnisk gruppedannelse i denne
tiden i livet (Eriksen 2017, Prier 2004, Frøyland og
Gjerustad 2012, referert i Eriksen og Frøyland
2017). En studie av flerkulturelle barne- og ungdomsorganisasjoner viser at slike organisasjoner
er svært viktige for medlemmenes identitetsdannelse og sosiale integrering i majoritetssamfunnet, hvilket også ligger til grunn for politisk integrering (Eimhjellen og Ødegård 2016).
Mange fritidstilbud avhenger av den frivillige
innsatsen som legges ned. Norge befinner seg da
også på toppen internasjonalt når det gjelder frivillig deltakelse. I en spørreundersøkelse fra 2017
svarte hele seks av ti (63 prosent) at de hadde deltatt i frivillig arbeid i løpet av det siste året (Fladmoe mfl. 2018). Det er ellers et betydelig innslag
av foreldrefrivillighet i Norge, et trekk som landet
vårt deler med de andre skandinaviske landene.
Særlig i idretten er frivilligheten blant foreldre
helt sentral. Dersom foreldre av ulike årsaker
ikke engasjerer seg i fritiden til barna, kan dette
føre til at barna ikke deltar i det hele tatt (Meld.
St. 10 (2018–2019)). Studier viser at foreldre som
selv er aktive, også har aktive barn.

6.4.2

Deltakelse i fritidsaktiviteter i utsatte
områder

6.4.2.1 Organiserte fritidstilbud
Andersen og Bakken (2020) har undersøkt flere
variabler som sier noe om deltakelse i organisert
fritid. Spesielt blant femte- til sjuendeklassinger i
Oslo er det store forskjeller. Barneskoleelever i
utsatte områder er langt mindre aktive enn barn
andre steder. Mens 11 prosent av elevene på skoler i utsatte områder ikke har vært med i faste fritidsaktiviteter, gjelder det kun 3 prosent av elevene på andre skoler. Andelene som er aktive én
eller flere ganger i uka, og som er med i sport
eller idrett, er markant høyere blant barn som
ikke er fra utsatte områder. Med fritidsklubb er
det motsatt. Her er elevene i utsatte områder mest
aktive. 43 prosent har vært på klubb, mens det
kun gjelder 14 prosent av elevene på andre skoler.
På ungdomstrinnet er det flere av dem som
går på skoler i utsatte områder, som ikke har deltatt i organiserte fritidsaktiviteter. Videre er det
færre som har deltatt i idrettsaktiviteter, og flere
som har vært på fritidsklubb, sammenliknet med
elever på andre skoler. Særlig jentene i utsatte
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Boks 6.3 Ungt medborgerskap
del av fagfornyelsen inngå som et tverrfaglig
Å være medborger kan forstås som en subjektiv
tema. Men de unge kvalifiseres også på arenaer
opplevelse av identitet, lojalitet, tillit og vilje til å
utenfor skolen. Familien, vennemiljøet, aktivitedelta i samfunnet (Brochmann 2002).
Å legge til rette for ungt medborgerskap
ter og organisasjoner sosialiserer unge til å bli
handler på den ene siden om å mektiggjøre de
samfunnsmedlemmer og bidrar til at de kan
unge ved at de får lære om, forstå og erfare de
utøve medborgerskap i praksis lenge før de blir
strukturene og demokratiske prosessene som
myndige og får stemmerett (Hegna mfl. 2018). Å
de opererer innenfor, både i lokalmiljøet sitt og i
styrke de unges tro på egen evne til å delta skjer
storsamfunnet. På den annen side handler det
ikke først og fremst gjennom opplæring i for
om å legge til rette for at de blir myndiggjort ved
eksempel skolen, men vel så mye ved at de har
at de bruker denne kunnskapen for å få innflymulighetene til å delta på andre arenaer. Som
medborgere i samfunnet kan barn og unge blant
telse. Det kan de gjøre ved å bli aktivt handlende
annet gjennom frivillige organisasjoner virke i
borgere som medvirker, påvirker, setter spørstillit og fellesskap med andre, der ansvarsfølelse,
målstegn og protesterer.
identitetsutvikling og interesseformidling står
Å kvalifisere elever til demokrati og medborsentralt (NOU 2006: 13).
gerskap ligger i skolens mandat og skal som en

områder deltar lite. Når det gjelder religiøse aktiviteter og kulturskole, er det ikke så markante forskjeller. Et funn er at det er tydelig flere fra skoler
i utsatte områder i Oslo som har deltatt i en religiøs forening. I Kristiansand er dette motsatt. Her
er det flest av elevene på andre skoler som har
vært aktive i en religiøs forening.
På videregående i Oslo er det færre fra utsatte
områder som er aktive i en fritidsorganisasjon, og
som trener regelmessig i et idrettslag. Flere har
vært med i fritidsklubb og i religiøs forening
(Andersen og Bakken 2020).
I begge boområdene er det tydelige kjønnsforskjeller når det gjelder aktivitet i en fritidsorganisasjon og i idrettsaktiviteter. Det er også gjennomgående forskjeller etter sosioøkonomisk status.
Flere med høy sosioøkonomisk status er aktive og
driver med idrett og kulturskole. Færre med lav
sosioøkonomisk status gjør det samme. Med fritidsklubb og religiøse foreninger er det motsatt
(ibid.).
En annen rapport utarbeidet for utvalget
bekrefter funnene om lavere deltakelse i noen
utsatte områder (Proba 2020). Det er ikke nødvendigvis slik at det er mangel på tilbud som gjør at
færre barn og unge deltar i fritidsaktiviteter i
utsatte områder, men at de tilbudene som er, i
mindre grad brukes. I noen tilfeller er det et
spørsmål om hva foreldrene kjenner til, og om de
har råd. I en del områder er det etablert fritids- og
aktivitetstilbud på skoler som barna deltar på.
Noen steder er det tegn til at barn «kamuflerer»
familiens svake økonomi ved å si at de ikke har

lyst til å delta i idrettsaktiviteter som koster penger (ibid.).
Fra stedsanalyser trekkes det noen steder
fram at det er vanskelig å få foreldre til å stille opp
i dugnadsaktiviteter. Foreldre herfra følger i mindre grad opp barn og unges fritidsaktiviteter enn
det som ofte er vanlig andre steder. For eksempel
er det færre foreldre som følger barna på kamper
eller er til stede på treninger. Mangel på frivillige
som stiller opp i lag og foreninger, kan føre til at
de få som bidrar, slites ut. Det gjør i sin tur ellers
velfungerende fritidstilbud svært sårbare. Dersom ildsjeler slutter, vil dette gå utover tilbudet til
barn og unge. At det skorter på kunnskap om
hvordan man kan inkludere barn og foreldre med
innvandrerbakgrunn, er én årsak til at det rekrutteres færre til idretten i utsatte områder (Ødegard
mfl. 2014).

6.4.2.2 Uorganiserte fritidstilbud
Andersen og Bakken (2020) har undersøkt uorganiserte fritidsaktiviteter blant femte- til sjuendeklassinger i Oslo. De finner flere forskjeller.
Langt færre barn i utsatte områder har med venner hjem, 47 prosent mot 70 prosent av barna
andre steder. I utsatte områder er det flere som
henger ute med venner (7 prosentpoeng flere).
Samtidig er det noen flere fra de utsatte områdene som gjør noe med familien, hjelper til
hjemme og slapper av for seg selv. Flere elever
fra skoler herfra driver med digitale aktiviteter.
Andelene som ser på serier, spiller dataspill, og
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som har høy skjermtid (mer enn tre timer daglig
foran en skjerm), er en del høyere i denne
gruppa.
På ungdomstrinnet, der forskerne har data fra
flere byer, finner de ikke like markante forskjeller
med tanke på hvor mange som er hjemme med
venner, som er ute størsteparten av kvelden, som
spiller onlinespill og har mye skjermtid. Tendensen likner den på barnetrinnet ved at det er noen
forskjeller mellom elever på skoler i utsatte områder og elever på andre skoler. For elever i videregående opplæring finner forskerne at i bydelene
utenfor utsatte områder er det 11 prosentpoeng
flere som er hjemme med venner minst to ganger
i uka. Det er ikke noe som skiller de to panelene
med tanke på onlinespill og skjermtid (Andersen
og Bakken 2020).
I Proba-rapporten om erfaringer i utsatte
områder finner utrederne noe av det samme mønstret (Proba 2020). Enkelte steder er det begrensede muligheter for uorganiserte aktiviteter for
barn og unge. Andre steder henger ungdommer
mye ute.

6.5

Boks 6.4 Líf laga – ungdomskraft på
Stovner
Organisasjonen Líf laga oppsto etter en ide fra
en ungdomsarbeider og lokal ildsjel i 2011.
Ungdom på Stovner har siden da plukket tonnevis av epler i lokale hager i bydelen i samarbeid med asylmottak, skoler, idrettslag og
andre lokale ildsjeler. Eplene blir presset til
eplemost og solgt på flasker i eksklusive butikker og restauranter.
Gjennom Líf laga kan lokal ungdom få
sommerjobb og etter hvert bli arbeidsledere.
Líf laga samarbeider med Stovner videregående skole og ungdomsskolene i bydelene, og
flere ungdomsbedrifter bidrar til epleprosjektet på ulike måter. Skolehagen på Stovner videregående skole er blant annet vekket til liv i
form av en eplehage med mange sorter epletrær.
Líf laga fikk i 2020 blant annet støtte fra
Anthonstiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB
til å kjøpe en ny, mobil eplepressemaskin –
Yggdrasil. Eplepressen er Norges største
mobile eplepresse. Den veier 3 tonn og kan
lage 1000 liter eplemost i timen. Ungdommene
kan dermed stå for hele produksjonen selv.
Overskuddet fra salget av eplemosten går
tilbake til lokal ungdom. Prosjektet presenteres som et folkehelseprosjekt med ungdom og
ungdomskraft i sentrum.

Barns helse

Internasjonalt viser forskning at barn i familier
med lav inntekt, fra fødsel til myndighetsalder, i
større grad har risiko for tidlig død og sykdom
enn det barn som kommer fra mer velstående
familier, har (Hyggen mfl. 2018). Spørreundersøkelser viser at i familier med lav sosioøkonomisk
status er det en høyere andel barn og unge som
sier at de har dårlig helse, enn i andre familier
(Elstad og Pedersen 2012).

6.5.1 Sosial ulikhet i helse starter tidlig
De sosiale forskjellene i helse starter tidlig. I
grupper med kort utdanning er spedbarnsdødeligheten og risikoen for tidlig fødsel høyere og
barnas fødselsvekt lavere (Dahl mfl. 2014).
Overvekt og fedme i barneårene kan ha alvorlige konsekvenser for barns helse og er en risikofaktor for sykelighet i voksen alder.12 En betydelig
andel barn med overvekt, fedme og bukfedme
vokser opp i familier med lav sosioøkonomiske
status. Forekomsten av overvekt og fedme var 30
prosent høyere, og bukfedme var 80 prosent høyere, blant barn av lavt utdannede mødre enn blant
barn som hadde høyt utdannede mødre. Utviklin12

Folkehelseinstituttets nettside.
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gen av overvekt og fedme i deler av barnebefolkningen vil kunne bidra til å opprettholde og øke
sosiale helseforskjeller framover.
Barn kan få alvorlige fysiske og psykiske skader hvis mor bruker rusmidler i svangerskapet
(Mørch-Johnsen mfl. 2015). Mange mødre med
rusproblemer har ofte store livsutfordringer. De
har gjerne lite eller dårlig nettverk, stram økonomi og lav utdanning, og de flytter mye.
Forskning viser at barn som vokser opp hos
rusavhengige mødre, jevnt over skårer dårlig på
en rekke tester, og de vil i større grad enn andre
barn få behov for støttetiltak.
En rapport som ser på den psykiske helsen i
befolkningen, viser at blant barn og unge er angst,
atferdsforstyrrelser og affektive lidelser vanligst
(Reneflot 2018). Den trekker også fram en bekymringsfull økning i andelen unge jenter som rappor-
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terer om et høyt nivå av psykiske plager, og som
oppsøker helsetjenester for disse plagene. Det er
imidlertid ikke kjent om omfanget av psykiske
lidelser i gruppa øker.
De fleste barn som får psykiske lidelser, kommer fra familier uten spesielle risikofaktorer (Bufdir 2012). Det er normalt å oppleve psykiske
belastninger i oppveksten, og de går over. Men
noen barn er likevel spesielt utsatt for å få store
vansker som varer over tid. Barn av foreldre som
selv har psykiske problemer, som er rusavhengige eller bruker vold, har en særlig risiko. Det
samme har barn av flyktninger som har traumatiske tapsopplevelser bak seg. Forekomsten av
psykiske plager er høyere blant barn med innvandrerbakgrunn enn i den øvrige befolkningen. Det
er store forskjeller etter landbakgrunn.

6.5.2

Barn og unges opplevelse av egen
helse

Nasjonalt viser Ungdata-undersøkelsen at den
generelle livskvaliteten blant norske ungdommer
er høy (Bakken 2020). Ni av ti mener de har alt de
ønsker seg i livet. De fleste ungdommer rapporterer at de har en hverdag som er preget av glede
og energi. Mange opplever mestringsfølelse og
føler seg nyttige – de er optimistiske med tanke på
framtiden.
Ungdata-undersøkelsen viser videre at 67 prosent av ungdommer er fornøyde med sin egen
helse (Bakken 2020). Det er samtidig mange som
sliter med ulike former for helseplager. 15 prosent
av elevene på ungdomsskolen og 21 prosent av
elevene på videregående rapporterer å ha hatt
mange milde psykiske helseplager den siste uka.
Andelen som er mye plaget, øker gjennom ungdomsårene for begge kjønn. Tallene viser at jenter
generelt er mer rammet enn gutter. Jenter opplever også mer press enn gutter, og flere jenter enn
gutter føler at de ikke klarer å takle dette presset.
Generelt er det presset om å gjøre det godt på
skolen som er sterkest. Andelen som rapporterer
om mange psykiske plager, har gått en god del
opp de siste tiårene, særlig blant jenter (Bakken
2020).
Ungdommer fra hjem med foreldre med høy
og stabil inntekt og høy utdanning rapporterer
oftere om høyere livskvalitet, bedre helse og mindre psykiske plager enn det ungdommer fra hjem
med lav sosioøkonomisk status gjør. Forskjellene
er spesielt tydelige hos jenter.

6.5.3
6.5.3.1

Barns selvbilde, framtidstro og helse i
utsatte områder
Barn og unges selvbilde, sosiale relasjoner
og tanker om framtiden

NOVA finner at uansett om barn og unge bor i
utsatte områder eller ikke, er det store flertallet
fornøyd med seg selv (Andersen og Bakken
2020). Dette gjelder både gutter og jenter og barn
og unge med ulik sosioøkonomisk bakgrunn.
Men to avvik fra dette hovedfunnet er det verdt å
merke seg: Blant elevene på barnetrinnet i Oslo er
det flere i de mest utsatte områdene som er enige
i utsagnene «jeg har alt jeg ønsker meg i livet» og
«jeg liker meg selv slik jeg er».
På videregående i Oslo er det påfallende at det
ikke er forskjeller mellom boområdene når man
ser på hvor mange som synes at «det de driver
med i livet, er meningsfullt». I delbydelene med
utsatte områder er det 66 prosent av elevene med
minst ressurser som er enige i utsagnet, mot 62
prosent blant dem med mest ressurser. I delbydelene uten utsatte områder er sammenhengen motsatt. 59 prosent av dem med minst ressurser sier
seg enige i dette, mens 65 prosent av dem med
mest ressurser er enige. Det betyr at sosioøkonomiske ressurser slår ulikt ut på svarene i de to
områdetypene.
På spørsmålet om det er ulike tanker om framtiden mellom utsatte områder og andre områder,
finner forskerne at det på ungdomstrinnet er
nokså likt. Det som skiller, er at det er 6 prosentpoeng færre elever fra skoler i utsatte områder
som tror de vil ta høyere utdanning. På videregående er det 10 prosentpoeng færre. I aldersgruppa på videregående skole er det dessuten 6
prosentpoeng færre som tror de vil få et godt og
lykkelig liv.
Når det gjelder barn og unges sosiale relasjoner, ser man på barne- og ungdomsskolen relativt
små forskjeller mellom områdene, mens det på
videregående i Oslo er en viss forskjell. På videregående skoler i utsatte områder i Oslo er det noen
færre elever som er fornøyde med vennene (6
prosentpoeng), og noen færre som har fortrolige
venner (5 prosentpoeng), enn i de øvrige områdene. Det er et gjennomgående funn at ungdom
med lavest sosioøkonomisk status kommer noe
dårligere ut med tanke på sosiale relasjoner.

6.5.3.2 Barns helse
Barns helse er i liten grad et tema i studiene utvalget har gått gjennom. Som omtalt andre steder i
rapporten, trives barn og unge der de bor og på
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skolen de går på. De trives og føler seg i all hovedsak trygge i nærmiljøet sitt.
Bergen kommune har gjennomført en egen
levekårsundersøkelse for barn. Undersøkelsen
tyder på at det er store forskjeller i barn og
unges helse. Det er en tendens til at de av levekårssonene som har mange voksne med utfordringer, også har mange barn med utfordringer,
men funnene er ikke entydige. Når det gjelder
tannhelse blant femåringer, er det store forskjeller mellom levekårssonene. Barn i sonene med
størst levekårsproblemer, har dårligst tannhelse.
Videre er det flest åttendeklassinger som har
psykiske plager i de mest utsatte levekårssonene. Ungdommer i de samme sonene skårer
høyt på indikatoren «bekymringer for noe
hjemme». Også når det gjelder barn som ved
skolestart har foreldre som røyker, ser noen av
sonene med størst levekårsutfordringer ut til å
skåre høyest. Andelen barn med røykende foreldre har imidlertid gått mye ned i alle områdene
siden forrige levekårsundersøkelse i 2016 (Bergen kommune 2019). På enkelte andre indikatorer er det geografiske mønsteret ikke så tydelig.
Andre studier bekrefter bildet av at barns
fysiske helse er dårligere i noen utsatte byområder. Det gjelder for eksempel målbare indikatorer
som motorikk, vekt og tannhelse (Ruud mfl.
2019a). Folkehelseinstituttet presenterer indikatorer på ungdoms helse på bydelsnivå i noen av de
største byene. Bildet som kommer fram er ikke
entydig, men viser store interne forskjeller mellom ulike områder.
Noen stedsstudier viser at helsestasjoner og
helsesykepleiere i økende grad får besøk av familier eller unge som sliter psykisk (Ruud mfl. 2018
og 2019a, Andersen mfl. 2018a). De sliter med
sosial angst, depresjon, ensomhet, redsel, forventningspress og dårlige relasjoner til venner og
familie. En av gruppene som øker, er jenter i tenårene. For noen kan det i tillegg til psykiske vansker handle om språkvansker og mangel på voksenkontakt. For en del unge gjør fattigdom i familien at de føler seg stigmatisert og utenfor samfunnet. Dette føyer seg inn i en generell trend om
særlig unge jenters psykiske helse, og det er vanskelig å si om situasjonen i områdene skiller seg
fra situasjonen andre steder. En del foreldre er
selv syke. Det er også mange urolige barn. Helsestasjonen tilbyr hjelp og kan henvise videre ved
behov (Ruud mfl. 2018).
Noen barn opplever en opphoping av utfordringer (ibid.). De vokser opp i familier med lav
inntekt og med foreldre som sliter med dårlig
fysisk og psykisk helse, noen opplever vold i nære
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relasjoner, de sliter selv med fysiske og psykiske
helseplager og med språkutfordringer både i skolen, utdanning og i samfunnet ellers. Alle slike forhold er med på å redusere barnas livskvalitet.

6.6

Tjenester til barn og unge i utsatte
områder

Det er ofte vanskelig å få til samarbeid på tvers av
profesjons- og etatsgrenser. Samtidig har utsatte
barn og unge behov for tjenester fra flere ulike
instanser. Da er det en forutsetning – og et krav –
at tjenestene klarer å samarbeide og samordne
hjelpen som tilbys.

6.6.1

Møtet mellom unge og tjenester i
utsatte områder

Kindt og Strand (2020) har studert ungdom som
vokser opp i såkalte utsatte boområder i Oslo,
Drammen og Bergen, og som opplever at de faller
utenfor. Forskerne har sett på de unges erfaringer
og behov for tjenester og hvordan behovene samsvarer med hjelpeapparatets tilbud til unge i
utsatte boområder i norske storbyer.
De unge opplever at behovene deres er grunnleggende og relativt beskjedne. De ønsker seg en
skole å gå til, et fritidstilbud å delta i, venner å
være med og aller helst å tjene litt penger. For
egen framtid ønsker de å bestå og fullføre videregående opplæring og få seg en jobb og et eget
sted å bo. Her og nå trenger de å oppleve en form
for mestring og trygghet – de ønsker seg trening i
livsmestring. For å få til dette trenger de et voksent menneske som er på lag med dem. Det kan
være en ungdomsarbeider eller en miljøarbeider,
men det bør være en som samtidig kjenner tjenestene så godt at hun eller han vet akkurat hvem
som skal kontaktes når ungdommen trenger hjelp
(ibid.).
Ansatte i tjenestene kopler de unges utfordringer til boforhold, levekår og hjemmeforhold.
Samtidig er de bekymret for at miljøene og gjengene flere av ungdommene tilhører, potensielt
kan rekruttere til kriminell aktivitet. Ansatte i tjenestene er også opptatt av at det er begrensninger i tjenestene. Dette handler om tverretatlig
samarbeid og ressurser. Fordi utfordringene til
de unge er sammensatte og må møtes av flere
ulike tjenester, mener de ansatte at tjenester må
samarbeide og koordinere seg bedre. Flere
ansatte fortalte at de selv samarbeider mye, og at
samarbeid på tvers er blitt høyere prioritert over
tid. Enkelte etatsledere etterlyste en sterkere
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bevissthet om systematikk, profesjonalisering,
relevant fagkompetanse, metodebruk og ITsystemer for å forbedre det tverretatlige arbeidet. På den positive siden mente de ansatte at de
hadde klart å finne løsninger på enkelte juridiske
og organisatoriske barrierer som tidligere hindret samarbeid på tvers av etater, for eksempel
taushetsplikt (ibid.).
De unge selv og tjenestene er enige i at de
unge trenger å oppleve mestring, trygghet og tilhørighet. Det viktigste misforholdet mellom de
unge og tjenesteaktørene er at der de unge ser på
seg selv som enhetlige individer, ser tjenesteaktører på dem som individer med gjenstridige eller
sammensatte utfordringer. De unges ønske om en
person som ser dem som et helt menneske, blir
ikke alltid oppfylt. Tjenestene ser ikke alltid hvor
viktig det oppleves for de unge å få dekket dette
behovet. Fordi tjenesteapparatet per definisjon er
spesialisert, vil de unge ofte oppleve å møte et delt
tjenesteapparat hvis hjelp ikke alltid føles relevant
(ibid.).

6.6.2 Det vanskelige samarbeidet på tvers
I en rapport bestilt av 0–24-samarbeidet kommer
det fram at det er utbredt å samarbeide på tvers av
sektorer om utsatte barn og unge, både på individog systemnivå (Ipsos 2018). De ulike tjenestene
som retter seg mot barn og unge, mener likevel at
det er behov for å samarbeide bedre på tvers. De
gir gjennomgående uttrykk for at deres egen sektor er mest åpen for et slikt samarbeid, og de sier
at egen sektor oftest tar initiativet til å samarbeide.
De mener videre at det er andre sektorer enn
deres egen som ikke prioriterer å samarbeide.
Flertallet av tjenestene hevder også at de selv har
bedre kjennskap til og innsikt i andre sektorers
tjenester enn motsatt.
I undersøkelsen Proba (2020) har gjort for
utvalget, mener informanter at tjenester som
politi, barnevern, helse og skole må vite mer om
hverandre og jobbe sammen. Spesielt trekker
undersøkelsen fram at ansatte ved noen skoler
med store utfordringer rapporterer at de samarbeider mye med andre offentlige tjenester som
blant annet barnevern og PPT. Det kommer også
fram at skolene ønsker å kunne jobbe mer forebyggende sammen med andre tjenester. Ellers
forteller flere at de nå i større grad samarbeider
med andre tjenester som er til stede på skolen, og
det ønsker noen mer av. Stedsanalyser viser at
flere aktører, for eksempel politi og skoler, opplever at det er vanskelig å få til et godt samarbeid
med barnevernet. For eksempel vil ikke ungdom-

mer snakke med barnevernet. Det blir sagt at
dette kunne vært annerledes hvis barnevernet
hadde en annen tilnærming enn i dag og var mer
til stede på skolen (Proba 2020).

6.6.3

Innvandreres møte med barnevernet
– mangel på tillit
Barn med innvandrerbakgrunn er noe overrepresentert når det gjelder hjelpetiltak fra barnevernet. 28 prosent av barn i aldersgruppa 0–22 år
som fikk tiltak fra barnevernet i løpet av 2019,
hadde innvandrerbakgrunn.13 Når det gjelder
andelen omsorgsovertakelser, er det så å si ingen
forskjell mellom barn med innvandrerbakgrunn
og barn i resten av befolkningen.
Barnevernet er avhengig av høy tillit både i
familiene de skal hjelpe, og hos befolkningen for
øvrig for å kunne gjøre en kvalitativt god jobb. En
rapport fra Ipsos (2017) dokumenterer at personer med innvandrerbakgrunn har lavere tillit og
er mer skeptiske til å kontakte barnevernet enn
befolkningen samlet. De som har hatt direkte kontakt med barnevernet, er mindre skeptiske og har
bedre inntrykk av tjenesten enn de som har hatt
indirekte erfaring med tjenesten, det vil si at de
kjenner tjenesten gjennom slekt, venner og
bekjentes erfaringer. Norskfødte med innvandrerforeldre har mindre tillit til barneverntjenesten
enn de som selv har innvandret.
En studie gjennomført av NOVA går gjennom
barneverntjenesten og fylkesnemndas håndtering av saker om omsorgsovertakelser i familier
med innvandrerbakgrunn (Aarset og Bredal
2018). Studien peker på en rekke utfordringer i
barnevernets håndtering av sakene og samhandlingen med foreldre underveis. En gjennomgang
av litteratur om innvandreres møte med barnevernet viser at møtet kan være utfordrende, både for
brukeren og for tjenesteyteren (Paulsen mfl.
2014). Dette kan forklares med språk- og kulturforskjeller, ulik forståelse av barneoppdragelse og
manglende felles referanserammer. Forskere
advarer imidlertid mot å la kulturforklaringer få
for mye vekt. Både levekår og kulturforskjeller
kan påvirke møtet mellom barnevern og foreldre
med innvandrerbakgrunn. Møtet må forstås som
noe relasjonelt, og da må man se etter forklaringer
på begge sider. For eksempel kan barnevernets
organisering og måter å jobbe på påvirke hvordan
relasjonen utvikler seg. Tillit er viktig i alle barnevernssaker, men kan være ekstra utfordrende i
13
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saker der familien har en annen oppdragelsesform enn det som er vanlig i Norge. Blant temaer
som går igjen i litteraturen, er hindre for god kommunikasjon. Det samme gjør bruk av tolk.
Personer med innvandrerbakgrunn opplever
barnevernet på ulike måter (Smette og Rosten
2019). Barn kan oppfatte hjelpeapparatet, inkludert barnevernet, som en alliert og hjelper som
kan bidra til å få realisert sentrale rettigheter. Det
kan dreie seg om retten til ikke å bli utsatt for vold
eller til å leve et liv uten sterk sosial kontroll. Kontakten med barnevernet kan også fra barns side
oppleves å ha en kostnad fordi den truer båndet
mellom foreldre og barn.
Også foreldre kan oppfatte hjelpeapparatet
som en alliansepartner når de opplever strev og er
bekymret for barna sine. Noen foreldre har tillit til
systemer generelt og til sine egne evner som foreldre. Det senker terskelen for å ta kontakt med
ulike hjelpetjenester, for eksempel barnevern.
Men foreldre kan også oppleve barnevernet som
en motstander. Opplevelsen kan forsterkes når en
forelder ikke forstår hva som skjer. Noen opplever
også at barna kommer i en maktposisjon overfor
foreldrene i kraft av deres allianse med hjelpeapparatet. Det gjør oppdragerrollen for foreldrene
særlig vanskelig (Smette og Rosten 2019).
Når ressurspersoner og nettverk i ulike miljøer
sprer kunnskap om hjelpeapparatet, for eksempel
blant innvandrede foreldre, kan det bidra til å øke
tilliten og til å dempe foreldres frykt. Slikt arbeid
kan utgjøre en viktig støtte i foreldrenes hverdag
(Smette og Rosten 2019).

6.7

Barn og unge i utsatte situasjoner
og posisjoner

I barne- og ungdomsårene utvikler barn normer,
verdier, atferd og interesser som de tar med seg
inn i voksenlivet (Berg mfl. 2020). Videre går de
gjennom stor følelsesmessig og sosial utvikling,
de løsriver seg fra foreldrene, og de søker egen
identitet og selvstendighet. Ungdomsrollen i samfunnet kan ses som en form for marginalitet (Øia
2013). Som verken barn eller voksen er ungdommene plassert litt på sidelinja, og de er generelt
sett i en utsatt og sårbar posisjon. De kan trå feil,
mislykkes, lide nederlag eller havne i marginaliserte situasjoner. Noen ungdommer er særlig
utsatte for sosial utstøting og sosiale problemer.
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6.7.1 Utviklingstrekk i ungdomsmiljøer
Den nasjonale Ungdata-undersøkelsen 2020
bekrefter at det står bra til med norsk ungdom.
Flertallet har gode oppvekstvilkår og god livskvalitet (Bakken 2020). Dagens unge er trolig en god
del skikkeligere og på mange måter mer veltilpasset enn mange tidligere ungdomsgenerasjoner.
De aller fleste norske ungdommer oppfører seg
pent. Men rapporten dokumenterer samtidig at
noen trender går i negativ retning.
Rapporten viser at 7 prosent er systematisk
utsatt for mobbing fra jevnaldrende. I tillegg har
dobbelt så mange opplevd ulike former for seksuell trakassering. En av fem har blitt utsatt for trusler eller direkte vold fra jevnaldrende. 4 prosent
har opplevd å bli slått av en voksen i familien.
Utviklingen de siste årene har gått i negativ
retning når det gjelder regelbrudd som nasking
og hærverk. Det samme gjelder cannabisbruk. I
tillegg er flere ungdommer blitt mindre framtidsoptimistiske, og færre opplever at de er trygge
når de går ut om kvelden. Denne utviklingen ser
imidlertid ut til å flate ut.
Ungdata 2020 viser også at de aller fleste
elever – ni av ti – trives på skolen. Dagens ungdomsgenerasjon er utdanningsorientert. De aller
fleste vil fortsette å studere framover. Men når det
gjelder skole, er det også en negativ utvikling på
flere områder. Rapporten viser at stadig færre
ungdommer trives på skolen, at flere synes skolen
er kjedelig, og at færre bruker mye tid på lekser.
Andelen som skulker, stiger.
6.7.2 Ungdom og rus
Bruken av rusmidler øker markant gjennom tenårene (Bakken 2019:3). Blant ungdomsskoleelever er det relativt uvanlig å ha drukket seg
beruset, men blant elevene på videregående har
flertallet gjort det. Det samme gjelder hasjrøyking. På ungdomstrinnet er ungdom fra hjem med
svakere sosioøkonomiske ressurser overrepresentert blant unge som røyker sigaretter og bruker cannabis. Når de har begynt på videregående,
er det de unge fra familier med flest sosioøkonomiske ressurser som har mest erfaring med cannabis, men forskjellen er liten. Sosioøkonomisk
bakgrunn har lite å si når det gjelder alkoholbruk.
Ungdom med innvandrerbakgrunn drikker
mindre alkohol enn ungdom i befolkningen for
øvrig.14
14
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Blant unge i alderen 16–24 år oppgir 25 prosent å ha drukket ukentlig.15 14 prosent av unge i
den samme aldersgruppa har brukt cannabis siste
året. Bruk av cannabis er langt vanligere blant
gutter enn blant jenter. Bruken ser ut til å ha økt
over tid. I SSBs levekårsundersøkelse om helse
fra 2012 var det 8 prosent av de unge mellom 16
og 24 år som oppga å ha brukt cannabis de siste
12 månedene. Den årlige rapporten fra EUs narkotikabyrå bekrefter at trenden er den samme i
resten av Europa (EMCDDA 2019).
Bruken av hasj blant unge i de store byene
øker (Bakken 2018, Oslo politidistrikt og Oslo
kommune 2020, Stavanger kommune og Sørvest
politidistrikt 2019, Kristiansand kommune og
Kristiansand politidistrikt 2020, Vest politidistrikt
2018a). I Oslo var det i 2018 markant flere unge
som bruker cannabis, enn tidligere (Bakken
2018). Siden 2015 har bruken økt fra 10 til 17 prosent blant guttene og fra 5 til 9 prosent blant jentene.
Også i andre byer vises det til at cannabis er
lett tilgjengelig og mer og mer vanlig blant ungdom generelt, i alle miljøer og i alle deler av byen.
Kjøp og salg skjer ofte via sosiale medier, men
også mer åpenlyst ved skoler og i bybildet. Noen
ungdommer forteller om et press om å måtte
prøve hasjrøyking. Andre igjen gir uttrykk for at
de tror det er lovlig nå, og toner ned skadevirkningene (Kristiansand kommune og Kristiansand
politidistrikt 2020).
Politiet i flere byer melder at de er bekymret
over at ungdommens holdninger til illegale rusmidler som cannabis blir mer liberale, og til utviklingen der bruken øker blant ungdom.
Det å debutere tidlig med rusmidler øker
sannsynligheten for skader eller negative opplevelser i ungdomstiden. Videre øker det sannsynligheten for å få et problematisk forhold til rusmidler senere i livet (Bakken 2020). De som debuterer tidlig med alkohol, har vist seg ofte å ha
andre former for normaloverskridende atferd (Øia
2013). Unge som skulker skolen og unnlater å
gjøre lekser, og som har problemer med å tilpasse
seg skolehverdagen, drikker seg mye oftere fulle
enn andre. Dette gjelder uansett bakgrunn. Elever
som ikke trives i undervisningen, og som ikke
synes læring og skolen er særlig viktige, viser
mer problematferd og får dårligere karakterer
enn andre elever. Elever med store konsentrasjonsvansker drikker seg langt oftere fulle. Både
mobbere og mobbeofre er risikoutsatte. De som
15
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utsettes for mobbing ukentlig eller oftere, drikker
seg også oftere beruset.
De fleste som eksperimenterer med narkotiske stoffer, utvikler ikke et langvarig misbruk.
Men det er dokumentert at sperren for å prøve
sterkere stoffer blir mindre. Når flere unge eksperimenterer med lettere narkotiske stoffer, er det
grunn til å frykte at det er flere som vil få et tyngre
misbruk (ibid.).

6.7.3 Barn og unge som blir utsatt for vold
Mossige og Stefansen (2016) har undersøkt
omfanget av vold og overgrep mot barn og unge
og hvordan omfanget av ulike former for vold har
utviklet seg over tid. Rapporten ser på fysisk vold
fra foreldre, vold mellom foreldre (vitnevold) og
seksuell vold i og utenfor familien. 7033 ungdommer i alderen 18–19 år har deltatt i UngVold 2007
og 2015, som er hovedkildene i undersøkelsen. Av
ungdommene som deltok i undersøkelsen, hadde
21 prosent opplevd fysisk vold, 8 prosent hadde
sett eller hørt en av foreldrene bli utsatt for partnervold, og 23 prosent hadde opplevd minst én
form for seksuell krenkelse i eller utenfor familien
i løpet av oppveksten. De fleste av disse hadde
opplevd en mild krenkelse. Relativt få hadde opplevd grove krenkelser, og svært få hadde opplevd
både grov vold, grove vitneerfaringer og grove
seksuelle overgrep. Undersøkelsen viser at
omfanget av mild fysisk vold fra foreldre ble redusert fra 2007 til 2015. Omfanget av grov vold, vitnevold og seksuelle krenkelser holdt seg stabilt i
perioden.
En undersøkelse fra 2019 har sett på omfanget
av vold og overgrep blant yngre barn i alderen 12–
16 år (Hafstad og Augusti 2019). Den viser at
voldshendelser i barndommen svært sjelden skjer
isolert. De fleste som har vært utsatt for én type
vold eller overgrep, har også opplevd andre former. Jentene rapporterte i større grad enn guttene å ha blitt utsatt for flere typer vold. En av fem
i aldersgruppa beskriver at de har vært utsatt for
vold. 1 av 20 har vært utsatt for alvorlig vold. Det
som er minst like alvorlig, er at kun en av fem
utsatt for vold har oppsøkt hjelpeapparatet.
Omfanget er relativt likt som for eldre ungdommer som deltok i UngVold. Kun et mindretall
hadde vært i kontakt med hjelpeapparatet.
Det er en tydelig kopling mellom levekår og
risiko for grov vold (Mossige og Stefansen 2016).
Unge fra familier med dårlig råd og/eller alkoholproblemer er mer utsatte enn andre unge. Det er
også unge med foreldre fra Asia, Afrika mv., også
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etter at det er kontrollert for ulike levekårsvariabler.
Å legge vekt på kultur som en forklaring på
vold mot barn er omdiskutert. Sosiale og økonomiske forhold, for eksempel vedvarende fattigdom, sykdom, manglende sosialt nettverk og svak
posisjon i samfunnet, er blant de viktigste forklaringsvariablene. Verdier og tradisjoner kan likevel
påvirke oppdragelsesmetoder og syn på bruken
av vold mot barn (Sommerfeldt mfl. 2014). Foreldre bruker bevisst og ubevisst egen barndom
og egne erfaringer som referansepunkt og mal i
oppdragelsen av barna sine (Friberg og Bjørnset
2019). Definisjoner av vold og nulltoleransen som
råder i nordiske samfunn, omfavnes ikke av alle
(Sommerfeldt mfl. 2014). Det er imidlertid store
forskjeller mellom grupper, familier og individer.
Vold i barndommen kan få alvorlige konsekvenser. ACE-studien (Adverse Childhood Experiences («negative livshendelser»)) fra USA er den
største studien som er gjort om dette. 17 000 mennesker ble undersøkt for negative barndomserfaringer som overgrep, vold, sykdom mv. Studien
viser at jo flere negative livshendelser et barn opplever, jo større er sjansen for å få fysiske og psykiske plager og sykdom. I tillegg til frykten og de
fysiske skadene barna kan oppleve i konkrete
voldssituasjoner, kan voldsutsatte barn altså få
varige helseplager.16 Blant annet er det påvist at
vold kan få konsekvenser for barnets nevrologiske, kognitive og emosjonelle utvikling og psykiske helse. Andre negative konsekvenser av å bli
utsatt for vold og overgrep i barndommen kan
være tilknytningsproblemer, sosial tilbaketrekking, søvnvansker, lærevansker, svekket affektregulering/aggresjonsproblemer og angst (Braarud
og Nordange 2011, Glad, Øverlien og Dyb 2010).
Store prospektive studier17 har vist at barn som
utsettes for mishandling og omsorgssvikt, har
betydelig økt risiko for å utvikle psykisk sykdom,
kognitiv svikt, rusmisbruk, kriminell atferd, sviktende fysisk helse og tidlig død sammenliknet
med barn som ikke er blitt mishandlet.18 ACE-studien konkluderer med at mange negative livshendelser i barndommen kan gi opptil 20 års kortere
forventet levetid.
Det var klar sammenheng mellom å ha vært
utsatt for vold og overgrep i barndommen og å
oppleve nye overgrep i voksen alder. En studie
som har undersøkt hvordan det over tid gikk med
16
17
18

unge som var utsatt for vold i oppveksten, fant at
voldsutsatte barn går inn i voksenlivet med en økt
sårbarhet (Aakvaag og Strøm 2019). Så mange
som en av tre voldsutsatte opplevde ny vold i løpet
av studiens korte oppfølgingstid (fire år). Personens livssituasjon og sosiale miljø påvirket risikoen for å oppleve ny vold. Det var sammenheng
mellom vold i barndommen og helseproblemer,
suicidalitet og problematisk rusbruk. Et annet viktig funn i studien var at vold i barndommen påvirket sosiale relasjoner senere i livet.
Voksne som har opplevd vold i hjemmet som
barn, utsetter også oftere andre for vold enn de
voksne som ikke har opplevd dette. De uttrykker i
tillegg oftere at det er berettiget å bruke vold i
nære relasjoner (Øverlien 2010).
Personer som er utsatt for den samme typen
motgang og vansker, kan reagere svært forskjellig. Noen barn klarer seg bra til tross for at de har
vært utsatt for risiko som vold eller overgrep.
Dette omtales som resiliens (Bekkhus 2012).
Resiliens handler om dynamiske prosesser som
involverer et samspill mellom individ og miljø, noe
som gir seg uttrykk i at barn kan være resiliente i
møte med gitte miljøfaktorer, men ikke mot
andre.

6.7.4 Unge i risiko for å begå kriminalitet
Risikofaktorer er ulike forhold eller belastninger
som øker faren for at personer utvikler vansker
(Runhovde og Skjevrak 2018). Beskyttelsesfaktorer demper risikoen for å utvikle vansker når risikofaktorer er til stede.
Risikofaktorer kan finnes hos individet selv
eller i miljøet rundt. Det kan være dårlig selvfølelse
og selvbilde eller mangelfull emosjonell kontroll
(Oslo kommune og Oslo politidistrikt 2020).
Utviklingstraumer19 i barneårene kan forklare
mange av risikofaktorene hos individet.20 Det kan
være at man vokser opp i en dårlig fungerende
familie, eller at man har vært utsatt for vold.
Beskyttelsesfaktorer kan være positive forhold i
hverdagen til den enkelte som styrker evnen til å ta
gode valg. Det kan være god relasjon til foreldre og
familie eller til andre voksenpersoner, eller det kan
være gode ferdigheter innen skole, idrett, musikk
e.l. Ungdom som begår (gjentatte) kriminelle
handlinger, er ofte utsatt for mange risikofaktorer
19

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettsider.
Studier som følger deltakerne framover i tid.
Nettsidene til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).
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Utviklingstraumer er en betegnelse for langvarige og gjentatte traumatiske belastninger som skjer over tid tidlig i
barns liv.
Nettsiden til Nasjonalt kompetansenettverk om utviklingstraumer.
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og har få beskyttelsesfaktorer (Bjørgo 2015). Internasjonale studier viser at unge som begår gjentatt
kriminalitet, ofte har sammensatte problemer med
en kombinasjon av flere risikofaktorer.
Unge med få belastninger i livet har forsvinnende liten sannsynlighet for å bli kriminelle gjengangere (Øia 2013). Å oppleve trygghet, kjærlighet og tillit tidlig i barneårene påvirker unges
evne til å takle problemer senere i livet og evnen
til å føle innlevelse og empati med andre. Sjansene
for å bli kriminelle økte til 50 prosent for unge
som har opplevd svært mange negative livshendelser. Men det er først når flere negative livshendelser opptrer samlet, at sjansene for at noe går
galt, øker sterkt. Selv om familieforholdene er dårlige, er det ikke likegyldig hva som skjer på andre
arenaer. En god skolesituasjon og et positivt fritidsmiljø kan kompensere for uheldige hjemmeforhold.
En liten gruppe ungdommer har både begått
kriminelle handlinger, utført vold, drukket seg
tydelig beruset og vært i konflikter på skolen.
Unge voldsutøvere har ofte lav impulskontroll og
liten empati. Disse kan tenkes å være en gruppe
som har store sosiale problemer. Gruppa av unge
har gjerne også en del andre kjennetegn. De har
klart dårligere psykisk helse, de unndrar seg foreldres uformelle sosiale kontroll, og de trives dårlig i undervisningssituasjonen på skolen. Generelt
er tilliten til samfunnsinstitusjoner i denne gruppa
lav. Flere kommer fra familier med dårlig økonomi. Ungdommenes tillit til foreldrene er frynsete. På andre områder er disse ganske gjennomsnittlige. De har venner og ikke nødvendigvis
store skolekarakteravvik (Øia 2013).
SaLTo-rapporten fra 2017 beskriver bakgrunnen til en liten gruppe gjentatte gjengangere, det
vil si unge som er registrert som gjengangere
flere år på rad (Oslo kommune og Oslo politidistrikt 2018). De fleste av disse hadde foreldre som
var født i andre land, men de var selv norske statsborgere og født i Norge. Mange hadde skilte foreldre og mange søsken, og de hadde ofte eldre
søsken som var registrert for lovbrudd. Omtrent
halvparten var tvangsplassert av barnevernet. En
stor andel av dem ble registrert med straffbare
forhold allerede før de fylte 15 år. En betydelig
andel av barna hadde vært ofre for vold i nære
relasjoner, annen vold eller overgrep. Blant barn
og unge som har begått lovbrudd, har en svært
høy andel atferdsproblemer (Berg mfl. 2020).
Slike vansker er mer utbredt blant gutter enn
blant jenter. Generelt viser studier at barn og

unge med vedvarende atferdsvansker også har
økt risiko for avbrutt skolegang, psykiske problemer, rusmisbruk, frafall fra arbeidslivet, relasjonelle vansker og sykelighet.
En høy andel barn av innvandrere som begår
kriminalitet, har vokst opp med store levekårsutfordringer. En supplerende forklaring på at barn
av innvandrere er overrepresentert på statistikken for ungdomskriminalitet, er at unge innvandrere har høyere risiko for å bli oppdaget enn
andre. Det kan for eksempel skyldes at de blir diskriminert av politiet og andre aktører i strafferettssystemet. Flere studier viser at ungdom med
innvandrerbakgrunn selv opplever at de oftere
blir stoppet av politiet (Kuvoame 2015a, Solhjell
mfl. 2019). De oppgir da fem hovedgrunner til at
de blir stoppet: klær, at de «henger» med venner,
utseende/innvandrerbakgrunn, nabolaget de bor
eller oppholder seg i og kjønn (at de er gutter).
Kuvoame (2015a) har studert ungdom med
innvandrerbakgrunn i rusmiljøet ved Akerselva i
Oslo. Han beskriver ungdommene som en heterogen gruppe når det gjelder nasjonalitet og sosial
bakgrunn, men peker på at de har noen fellestrekk. Ungdommene har ressurser og ungt
pågangsmot, men de har ofte en ustabil boligsituasjon og dårlig økonomi, de er i konflikt med familien, de mangler voksenkontakt, og de har opplevd nederlag på skolen. Mange har psykiske og
emosjonelle utfordringer de ikke har fått hjelp
med, og de bruker rus som selvmedisinering. I tillegg har de gjentatte, negative erfaringer med tiltaksapparatet og har erfart å bli krenket i møte
med politiet. Disse faktorene kan forsterke hverandre. Dermed befinner mange av ungdommene
seg i en ond sirkel det er vanskelig å komme ut av.
Mange har eller har hatt kontakt med barnevernet eller rettssystemet. De fleste er skeptiske til
hjelpeapparatet på grunn av negative erfaringer.
Flere av dem opplever en dyp følelse av sinne og
avmakt som påvirker hverdagen deres. Kuvoame
viser videre til ulike studier som peker på at
ansatte i hjelpeapparatet opplever det vanskelig å
møte ungdommene. De ansatte mener at de
mangler den kompetansen de tror trengs for å
kunne gi ungdommene gode tjenester, og noen
vegrer seg for å jobbe med denne ungdomsgruppa som de oppfatter som voldelige og kriminelle (Kuvoame 2015b).
Gjennom kriminalitet søker noen av ungdommene tilhørighet, aksept, anerkjennelse, bekreftelse, status og respekt som de ikke kan finne
andre steder (Kuvoame 2015a).
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6.7.5 Utsatte unge i utsatte områder
Ung i Oslo-rapporten (Bakken 2018) forteller at
Oslo er en delt by. Den viser at ungdom som vokser opp med mange ressurser hjemme, gjennomgående er mer fornøyde enn andre unge. Ungdommer i Groruddalen og Søndre Nordstrand er
mindre fornøyde med lokalmiljøet sitt enn ungdom i bydeler i vest. Flere i østlige bydeler enn i
vestlige rapporterer at de har vært i slåsskamp
eller truet eller mobbet andre. Samtidig er det
langt flere i vest og i de indre bydelene som bruker cannabis og drikker alkohol.
Andersen og Bakken (2020) har sammenliknet
oppvekstmiljøer i utsatte områder med tilsvarende
miljøer i andre områder. Tross enkelte forskjeller
mellom gruppene som utvalget vil vise til under,
kommer det fram i analysen at forskjellene i all
hovedsak er små. Forskerne finner imidlertid at
det gjennomgående er mange forskjeller som kan
knytte seg til de unges sosioøkonomiske bakgrunn. Disse forskjellene opptrer uavhengig av
hvor de unge bor.
Det er noen forskjeller mellom utsatte områder og andre områder når det gjelder regelbrudd
og problematferd blant elever på ungdomsskolen
og videregående. Det er flere ungdommer i
utsatte områder som har vært i slåsskamp (5 prosentpoeng flere). Dette er noe som i hovedsak
avgrenser seg til Oslo på ungdomstrinnet. Når det
gjelder andelene som har stjålet fra butikk, drevet
med hærverk eller skulket skolen, er det ikke
noen markante forskjeller mellom de to gruppene
(Andersen og Bakken 2020).
Flere ungdommer i områdene Proba (2020)
har undersøkt, har krevende oppvekstforhold og
strever. En del av ungdommene har behov for et
sted å være hvor de også kan møte trygge voksne.
Velferdstjenestene i de undersøkte områdene
erfarer at utfordringene til dels henger sammen
med at en økende andel innvandrere har utfordringer med arbeid, bolig, språk og kvalifisering.
6.7.5.1 Unges rusbruk
Alkoholbruken blant ungdom i Oslo har gått betydelig ned i perioden 1996–2018 (Bakken 2018).
Internt i Oslo fordeler rusbruken seg etter et øst–
vest-skille (Pedersen 2017). Indre og ytre Oslo øst
har flest dagligrøykere, mens det nesten ikke er
dagligrøykere i vestlige bydeler som Vestre og
Nordre Aker og Nordstrand (østkantens vestkant).
Festrøyking og bruk av snus er imidlertid mer
utbredt i vest. Det samme gjelder bruk av alkohol.
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Men det er i indre og ytre øst at den største andelen av alkoholbrukerne får problemer. Samtidig er
det mange flere som drikker alkohol på vestkanten, så i antall er det også flere med alkoholproblemer i vest (Pedersen 2017).
De sentrumsnære bydelene, både østlige og
vestlige, har høyest forbruk av cannabis, og det er
også der økningen var sterkest. Det er også blitt
mer vanlig blant ungdommer å mene at det å
røyke hasj gir status i vennemiljøet de er en del av.

6.7.5.2 Barnevern og vold i nære relasjoner
I flere studier kommer det fram at mange familier
i utsatte områder er i kontakt med barnevernet
(Proba 2020, Ruud mfl. 2019, Andersen mfl. 2018a,
Brattbakk mfl. 2015), og at antallet saker og meldinger til barnevernet har økt over tid (Ruud mfl.
2018). Kontakten med barnevernet gjelder oftest
veiledning av familiene (Ruud mfl. 2019).
Studien av ressursbruk utført for utvalget,
viser at det i analyseområder er sammenheng
mellom antallet enslige forsørgere og andel barn
med barnevernstiltak og utgifter til barnevern
(Iversen mfl. 2020). Intervjuer blant ansatte i barnevernet bekrefter at det i områdene er flere barn
som får hjelp av barnevernet, og at sakene er vanskeligere og tyngre enn andre steder. Det forklares både med at det er mange med innvandrerbakgrunn i områdene, og at det er flere familier
med rusproblemer og psykiske utfordringer.
De samlede tallene i analysen utvalget har
bestilt viser at andelen barn mellom 0 og 17 år med
tiltak fra barnevernet over tid har økt fra 3,5 prosent i 2008 til 4,2 prosent i 2018 for landet som helhet. Andelen med barnevernstiltak i kommunene
utvalget har sett på, ligger under landsgjennomsnittet, med unntak av Oslo. Men andelen har økt i alle
kommunene unntatt Bergen. Innad i byene er det
svært store forskjeller, men flertallet av analyseområdene ligger over kommunegjennomsnittet. Den
høyeste andelen er i en delbydel i Oslo med 9,1 prosent. Dette er mer enn dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet. I tillegg er det tre analyseområder
som ligger over dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet. Også i flere av byene er det områder
som ligger svært høyt (Aarland og Brattbakk
2020).
I flere studier kan man finne bekymringer om
at omfanget av vold i nære relasjoner og vold mot
barn er høyt (Proba 2020, Ruud mfl. 2018, Brattbakk mfl. 2015). Ansatte i skoler og hjelpeapparat
er også urolige for at mørketallene kan være
store. Det meldes om omsorgssvikt grunnet psykiske helseproblemer og utfordringer i hverda-
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gen. For å ta tak i problemene samarbeider helsestasjoner, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), Pedagogisk- psykologisk tjeneste
(PPT) og helsetjenester (Ruud mfl. 2018).
Studier fra utsatte områder bekrefter at barnevernet ser ut til å skape frykt blant en del foreldrene, særlig foreldre med innvandrerbakgrunn.
Mistilliten til barnevernet er stor (Brattbakk mfl.
2017). Det gjør det vanskelig å samarbeide om for

eksempel unge med problematferd. Ansatte i barnevernet er noen ganger bekymret for at barn
sendes til foreldrenes opprinnelsesland. Det nevnes at det kan være flere årsaker til at dette skjer,
men en er for å komme unna barnevernet.
Enkelte områder skiller seg imidlertid ut. Innvandrere oppleves i liten grad å være skeptiske til barnevernet, heller motsatt, og politiet og barnevern
samarbeider godt (Ruud mfl. 2016).
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Kriminalitetsutviklingen
7.1

Kriminalitetsbildet

Etter tusenårsskiftet har den registrerte kriminaliteten i Norge samlet sett gått betydelig ned (SSB
2018). Vi må antakelig 30 år tilbake for å finne
mindre kriminalitet enn vi har i dag. Samtidig
viser den registrerte kriminaliteten1 bare en del
av kriminalitetsbildet. Mange lovbrudd blir aldri
oppdaget, eller de blir ikke anmeldt til politiet.
Ifølge Politidirektoratet (POD) hadde kun 40 prosent av dem som oppga å ha vært utsatt for kriminalitet i 2018, anmeldt hendelsen eller planla å
gjøre det (POD 2020).
I den siste femårsperioden har vinningslovbrudd, narkotikalovbrudd og trafikklovbrudd gått
ned (ibid.). Nedgangen gjelder imidlertid ikke for
alle typer lovbrudd. For eksempel har økonomilovbrudd, voldslovbrudd og seksuallovbrudd økt
tydelig de siste fem årene. Særlig har anmeldte
voldtekter og anmeldelser for seksuell omgang
med og voldtekt av barn under 14 år steget kraftig. Også antallet anmeldelser av hatefulle ytringer og diskriminering samt andre lovbrudd hvor
hat har vært motivet, har økt sterkt siden 2015.
Kriminalitetstrender må ses i sammenheng
med økende globalisering og informasjonsteknologisk utvikling (Sætre mfl. 2018). Kriminelle
aktører opptrer i dag i større grad på tvers av landegrenser (POD 2019). I tillegg utføres mer kriminalitet i det digitale rom. Her er mørketallene
trolig store, og denne kriminaliteten blir i langt
lavere grad enn annen kriminalitet anmeldt.

7.1.1 Barne- og ungdomskriminalitet
De siste 10–15 årene har det vært en nedgang i
den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten
1

Flere forhold kan påvirke den registrerte kriminaliteten,
for eksempel politiets prioriteringer og innsats, anmeldelsestilbøyelighet (som varierer mellom kriminalitetstypene)
og økt åpenhet rundt temaer. Etter at ny straffelov trådte i
kraft i 2015, er datagrunnlaget noe endret fordi flere lovbrudd ble overført til en annen kriminalitetstype enn tidligere.

(POD 2020). Og i perioden 2015–2019 har den
registrerte kriminaliteten blant barn og unge i
alderen 10 til 22 år vært relativt stabil. Det kan
være tegn til at dette snur, de siste årene har både
forskere, politiet og politiets samarbeidspartnere
meldt at kriminaliteten blant barn og unge stiger.
Ungdata-undersøkelsen viser at siden 2015 har
andelen unge som selv rapporterer at de har deltatt i ulike former for regelbrudd (for eksempel
nasking og hærverk), økt. Det siste året har tallet
stabilisert seg. Det er likevel for tidlig å si om
dette er et brudd i utviklingen (Bakken 2020).
Omfang og typer av kriminalitet varierer mellom kjønn og etter alder (POD 2020). For barn og
unge mellom 10 og 22 år samlet var det registrert
flest narkotikalovbrudd. Barn og unge mellom 10
og 14 år begikk flest vinningslovbrudd, mens de
mellom 15 og 17 år begikk flest volds-, vinningsog narkotikalovbrudd. Ser man på tallene for unge
mellom 18 og 22 år, var det narkotikalovbrudd og
trafikklovbrudd som utgjorde den største andelen
av lovbruddene. Det samlede antallet registrerte
lovbrudd øker med alder.
I 2019 var 15 prosent av alle forhold registrert
på jenter. Denne andelen har vært stabil over flere
år. Jentene sto for 30 prosent av de registrerte vinningslovbruddene og for 3 prosent av de registrerte seksuallovbruddene (ibid.).
Strasak-rapporten omtaler gjentatt kriminalitet. Rapporten gir en oversikt over hvordan antallet registrerte straffbare forhold fordeler seg på
barn og unge lovbrytere, se figur 7.1. Det store
flertallet av barn og unge er kun anmeldt for ett
forhold. En liten gruppe barn og unge skiller seg
ut og begår svært mange lovbrudd. I overkant
av 500 var registrert med 21 eller flere straffbare
forhold. De fleste av disse var i alderen 18–22 år.
Barn og unge i dag bruker mye tid på nett. Det
kan være positivt på mange måter, men kan også
ha noen negative og alvorlige følger. Eksempler er
digital mobbing, digitale seksuelle krenkelser og
overgrep og digital handel med narkotika og
doping (POD 2017). Digitale kanaler kan videre
gjøre at kriminelle handlinger, holdninger og tren-
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Figur 7.1 Antall barn og unge registrert med forhold fordelt på aldersgrupper. N = 24 513.
For alle gruppene må minst ett av de straffbare forholdene være registrert i 2019.
Kilde: Strasak-rapporten (POD 2020).

der kan spre seg raskt, noe politiet betegner som
«pop-up»-kriminalitet (Sætre mfl. 2018). For
eksempel melder politiet i flere byer at ungdom
bruker sosiale medier for å mobilisere til slåsskamper og spre voldsvideoer (Oslo politidistrikt
og Oslo kommune 2020, Sandnes kommune mfl.
2018, Sørøst politidistrikt2 og Stavanger kommune
og Sørvest politidistrikt 2019). Politiet vurderer
faren for pop-up kriminalitet blant ungdom som
betydelig og regner utviklingen som et faresignal
om fremtidig kriminalitet.
Gjengbegrepet er ofte blitt forbeholdt grupper
som samhandler om kriminalitet over tid, og som
krever en form for medlemskap og lojalitet (Sætre
mfl. 2018). Det finnes langt flere løsere nettverk
som politiet har vært tilbakeholdne med å kalle
gjenger, blant annet fordi det kan forsterke gruppeidentitet og interne lojalitetsbånd. I praksis er
det imidlertid ikke alltid lett å skille tydelig mellom etablerte gjenger og løse nettverk. Også
forskningen på feltet har i begrenset grad utforsket sammenhenger og forskjeller mellom ulike
typer ungdomsfellesskap og organisert kriminalitet (Runhovde og Skjevrak 2018).
Ulike kartlegginger viser at kriminelle gjenger
gjerne kan oppstå og deretter forsvinne igjen etter
en tid (Sandnes kommune mfl. 2018, Sørøst politidistrikt), gjerne etter systematisk innsats fra politiet og andre aktører. Sosiale medier er også den

nye møteplassen til kriminelle ungdomsgjenger
som gjør det mulig for dem å operere mer i det
skjulte.3 Gjengene man tidligere så ute i offentlige
rom, dannes nå og har kontakt på sosiale medier.
De er gjerne vennenettverk som ikke er så klart
avgrenset som gjengene var tidligere. De har
gjerne en stabil kjerne, men ellers varierer det
hvem som er med og hvor sterk tilknytning de
har.

2

3

Artikkel, NRK 6. desember 2018.

7.1.2 Volds- og seksuallovbrudd
Antallet registrerte volds- og seksuallovbrudd har
økt de siste fem årene (POD 2020). Av disse har
seksuallovbruddene gått ned det siste året, mens
voldslovbruddene har fortsatt å øke. En del av
økningen kan skyldes at overgrep på nett, hvor
blant andre barn og unge er fornærmede, øker.
Det kan også skyldes at politiet avdekker flere
saker, og at flere anmelder. For seksuallovbrudd
har det tradisjonelt vært store mørketall, og POD
antar at disse fortsatt er høye.
I perioden fra 2014 til 2019 har antallet anmeldelser av mishandling i nære relasjoner steget noe
(POD 2020). At antallet gikk opp i femårsperioden, kan forklares med at politiets (og andres) prioriterte innsats på området har ført til flere anmeldelser. Samtidig er det grunn til å tro at det også
her kan være høye mørketall.
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Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har gjennomført en nasjonal intervjuundersøkelse for å kartlegge omfanget
av vold og voldtekt i Norge (Thoresen og Hjemdal
2014). Undersøkelsen avdekker at vold og overgrep er utbredt i den norske befolkningen, og at
vold i nære relasjoner rammer mange. De voldsutsatte var ofte utsatt for flere typer vold og overgrep. Menn var mest utsatt for fysisk vold, mens
voldtekt i hovedsak rammet kvinner. De var
omtrent like utsatt for mindre alvorlig vold fra
partner, mens kvinner var mest utsatt for den mer
alvorlige psykiske partnervolden. En rapport fra
Danmark viser at psykisk vold er den mest
utbredte formen for partnervold og rammer dobbelt så ofte som fysisk vold (Ottesen og Østergaard 2018). Den psykiske volden rammer kvinner tre ganger hyppigere enn menn.
Mye av volden og overgrepene var ikke
anmeldt (Thoresen og Hjemdal 2014). Bare en
mindre andel av dem som var utsatt, hadde søkt
hjelp og fått medisinsk behandling.

7.1.3 Kriminalitet blant innvandrere
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er, som grupper, overrepresentert4 i den
norske kriminalstatistikken (Andersen og Mohn
2017:170). Bildet varierer etter landbakgrunn, innvandringsgrunn og botid i Norge. Særlig er innvandrere fra land i Afrika og Asia overrepresentert, mens innvandrere fra de fleste vesteuropeiske land er underrepresentert. Mønstrene er
de samme blant norskfødte med innvandrerforeldre, men andelen siktede gjerningspersoner er
enda høyere blant disse, også når det er tatt hensyn til kjønns- og aldersforskjeller. Studier fra Sverige og Danmark viser det samme (Engellau 2019,
Danmarks Statistik 2018).
Både innvandrere og deres norskfødte barn
utgjør et klart mindretall av alle siktede personer,
og det er i likhet med den øvrige befolkningen kun
en liten andel av personer med innvandrerbakgrunn som er siktet for lovbrudd i løpet av et år
(Andersen og Mohn 2017). De siste årene har overrepresentasjonen av innvandrere og deres norskfødte barn gått tydelig ned. Den gikk mest ned
blant personer med bakgrunn fra afrikanske land.
Det kan være flere årsaker til at innvandrere
er overrepresentert. En del av forskjellene kan
4

At personer med innvandrerbakgrunn er overrepresentert
i statistikken betyr at en uforholdsmessig stor andel siktede personer har slik bakgrunn (i forhold til andelen de
utgjør i befolkningen).
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forklares med ulik kjønns- og alderssammensetning. Blant innvandrere er det ofte en høy andel
unge menn, og generelt begår denne gruppa flere
lovbrudd. Forskjeller i sosioøkonomisk situasjon
og sosiale forhold forklarer en del. Flere studier
underbygger at kriminaliteten er noe høyere i de
delene av befolkningen som har de største levekårsproblemene. Men også når alt annet er likt, er
personer med innvandrerbakgrunn noe overrepresentert. En mulig forklaring som trekkes fram,
er at innvandrere har høyere risiko for å bli oppdaget enn andre. Det kan for eksempel skyldes at de
blir diskriminert av politiet og av andre aktører i
strafferettssystemet (ibid.). Det kan også skyldes
andre forhold som statistikken ikke fanger opp.
En analyse av sammenhengen mellom botid
og kriminalitet blant innvandrere viser at andelen
siktede gjerningspersoner øker de fem første
årene etter at de er innvilget opphold. Deretter
stabiliseres dette for så å synke etter ti års botid
(Andersen og Kornstad 2017).

7.1.4 Kriminalitet og trygghet
Trygghetsbegrepet er bredt, men koples ofte til
forekomst av kriminalitet (se også omtale i kapittel 5). Det er imidlertid forskjell på opplevd og faktisk trygghet (Aas mfl. 2010). Folk kan føle seg
utrygge selv om den registrerte kriminaliteten er
lav, og motsatt.
For eksempel føler eldre og kvinner seg oftest
utrygge, men det er yngre menn som er mest
utsatt for vold og kriminelle handlinger. Risikoen
for å bli rammet av kriminelle handlinger står dermed ikke alltid i samsvar med frykten for å bli
utsatt for slike handlinger. Frykten for lovbrudd
lever på flere måter sitt eget liv. Men det kan også
være motsatt. Kriminaliteten kan være relativt
høy, men innbyggerne føler seg likevel trygge.
Det kan ha flere forklaringer, for eksempel at de
mener kriminaliteten først og fremst skjer i veldig
lokale områder som ellers har utfordringer, for
eksempel kommunale blokker (Proba 2020).
Folk flest føler seg trygge. Politiets innbyggerundersøkelse viser at hele 94 prosent av
befolkningen i 2019 svarte at de føler seg trygge
der de bor og ferdes. 63 prosent svarer at de føler
seg meget trygge og 31 prosent ganske trygge
(Kanvas 2019). I en undersøkelse fra Statistisk
sentralbyrå (SSB) hvor folk er spurt hvor trygt de
opplever bostedet sitt, svarer 6 prosent at de er
urolige for vold eller trusler når de går ute alene.5
5
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En like høy andel mener de har problemer med
kriminalitet, vold eller hærverk i boområdet. Kvinner er mer bekymret enn menn for å oppleve vold
eller trusler når de går ute alene på stedet der de
bor. Unge er mer urolige enn eldre. Enslige forsørgere er noe mer engstelige for å utsettes for
vold i boområdet enn det personer i parforhold
med barn er. Personer med lav inntekt er oftere
bekymret for å bli utsatt for vold. Videre er personer i Oslo og andre større byer mer bekymret for
å utsettes for vold og trusler enn personer på mindre steder.
Tall fra Ungdata viser at de aller fleste ungdommer i ungdomsskolen eller videregående
skole føler seg svært eller ganske trygge i nærområdet sitt. Om lag 3 prosent er utrygge, mens 11
prosent oppgir at de er usikre. Andelen som oppgir det som trygt å være ute om kvelden i nærmiljøet, har gått litt ned de siste årene (Bakken 2020).

mikro-områder med høy konsentrasjon av barneog ungdomskriminalitet (Sætre mfl. 2018). Områdene ligger i Sentrum og Bydel Gamle Oslo.
Disse er typiske gjennomfartsområder, ikke
boområder, og gjerningspersonene er ofte bosatt
andre steder.
I enkelte boområder blir det likevel uttrykt
bekymring for kriminalitetsutviklingen blant ungdom. Kriminaliteten ser der ut til å sammenfalle
med andre sosiale utfordringer (Ruud mfl. 2016).
Det kan være store forskjeller mellom nabolag i
det samme området. I småhusområdene oppleves
kriminaliteten langt mindre utfordrende enn i
visse deler av blokkområdene. I noen områder ser
det ut til at kriminaliteten øker, men det kan også
skyldes at politiet er mer til stede og synlige og
dermed kan følge bedre med og fange opp uønsket aktivitet (Ruud mfl. 2019).

7.2.2

7.2

Kriminalitetsbildet i noen byer og i
utsatte byområder

Flere land erfarer at byområder med store levekårsproblemer har høyere kriminalitet, særlig
volds- og narkotikakriminalitet, enn byene generelt. Levekårsundersøkelser i noen av de store
byene i Norge tyder på at områder med levekårsutfordringer enkelte steder skårer høyest på
kriminalitet, men bildet er ganske sammensatt.

7.2.1

Geografiske forskjeller i kriminaliteten
i byområdene

Utvalget har ikke fått tilgang til statistikk over kriminaliteten i de undersøkte analyseområdene.
Gjennomgangen baserer seg derfor på offentlige
kilder som politirapporter fra konkrete byer og
bydeler og stedsanalyser fra Oslo. Hovedmønstret
ser ut til å være at kriminaliteten ikke er veldig
høy i flere av boområdene utvalget har sett på,
men det blir likevel uttrykt bekymring enkelte steder.
Sentrumsnære områder er aller mest utsatt
(Oslo politidistrikt og Oslo kommune 2020,
Stavanger kommune og Sørvest politidistrikt
2019, Kristiansand kommune og Kristiansand
politidistrikt 2020, Vest politidistrikt 2018b). Selv
om rapporter fra byene i ulik grad tar for seg hvordan kriminaliteten varierer geografisk, ser mønstret ut til å være at det meste av kriminaliteten er
registrert i sentrum, i bynære bydeler og i nærheten av større sentre i områder utenfor sentrum. I
Oslo politidistrikt blir det pekt på to geografiske

Barne- og ungdomskriminaliteten i
utsatte områder
Ungdata-undersøkelsen viser at voldskriminaliteten blant ungdom øker i flere store byer. I Oslo er
det en tydelig øst–vest-dimensjon både i hvem
som er redde for vold, og i hvem som utøver vold.
Det er likevel ikke store forskjeller i hvor mange
som blir utsatt for vold (Bakken 2018).
Utvalget har sett på barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo, Stavanger og Kristiansand. Før
2015 ble det i flere år på rad meldt at den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten gikk ned
i Oslo. Situasjonen snudde i 2015 (Oslo kommune
og Oslo politidistrikt 2020). I Kristiansand snudde
den i 2016 og i Stavanger i 2017 (Kristiansand
kommune og Kristiansand politidistrikt 2020,
Stavanger kommune og Sørvest politidistrikt
20196).
Antallet narkotikalovbrudd, voldslovbrudd og
ran har økt i Oslo, mens vinningskriminaliteten
har gått ned. Dette er i tråd med den nasjonale
trenden. I Oslo ble det registrert flere lovbrudd
hvor flere gjerningspersoner var involvert. I Kristiansand har vinnings- og narkotikalovbrudd gått
opp og voldslovbrudd gått ned (2019). Tallene fra
Stavanger er fra 2018 og viser en vekst i vinnings-,
narkotika- og voldslovbrudd.
Gutter sto for de fleste lovbruddene i alle de
tre byene. I Oslo var om lag 21 prosent av de unge
lovbryterne i alderen 10 til 17 år jenter. Også i
6
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Kristiansand står gutter for de fleste lovbruddene.
I Stavanger var gutter i flertall innenfor alle kriminalitetstypene, men antallet registrerte forhold
økte også for jenter.
I Oslo har andelen av kriminaliteten som er
begått av unge som begår gjentatt kriminalitet
(unge gjengangere)7, økt kraftig i perioden 2015–
2019. Disse hadde utført nesten halvparten av de
straffbare forholdene i aldersgruppa 10–17 år. Det
store flertallet var gutter. Unge gjengangere var i
2019 involvert i to tredjedeler av anmeldelsene
der det var flere gjerningspersoner registrert.
Videre var unge gjengangere ofte involvert i vold.
De sto for over halvparten av voldsforholdene i
aldersgruppa 10–17 år. Unge gjengangere sto
også for en høy andel av anmeldelsene for vold
mot offentlige tjenestepersoner. 41 prosent av
dem som hadde begått gjentatt kriminalitet i 2019,
har gjort det flere år på rad. I Stavanger sto 4 prosent av barna som var registrert med lovbrudd for
19 prosent av alle forholdene som ble registrert i
2018.
Rapportene fra Oslo, Stavanger og Kristiansand viser at blant de unge som har begått gjentatt kriminalitet, er det flere som sliter med psykiske helseutfordringer og har hatt en vanskelig
oppvekst (se også kapittel 6.7.4). Rusproblemer er
en fellesnevner. Av barna som var registrert med
flest saker, hadde flertallet hatt kontakt med eller
var omfattet av tiltak fra barnevernet. Dette er
ungdom som fra tidlig alder har hatt tung ballast i
livet. De har ofte ikke hatt det trygge hjemmet
som det store flertallet av barn og unge har (Oslo
politidistrikt og Oslo kommune 2020). Fra både
Stavanger og Oslo formidles det at ungdommene i
liten grad respekterer politi og andre myndighetspersoner. Personundersøkelser viser at enkelte av
de unge som har vært involvert i flere voldssaker,
selv har vært utsatt for vold og overgrep i oppveksten.
For gjengangerne har gata, og nettverkene de
er en del av der, stor påvirkningskraft både for
hvor de oppholder seg, hvilke situasjoner de kommer opp i og hvilke valg som virker rasjonelle for
dem i situasjonene de opptrer i (Oslo politidistrikt
og Oslo kommune 2020). Ungdommenes bilde av
sannheten påvirkes også gjerne av disse miljøene.
På gata skaper de en sterk tilknytning, lojalitet og
et sterkt samhold seg imellom.
7

Begrepsbruken er noe ulik i byene. I Oslo omtales «unge
som har begått gjentatt kriminalitet», mens begrepet «gjengangere» brukes i Kristiansand og Stavanger. Begrepene
brukes også noe forskjellig, men det forstås som barn
under 18 år som er registrert med over et visst antall straffbare forhold i løpet av et kalenderår.
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Politiets tall på kriminalitet blant barn under
18 år i Oslo første halvår 2019 viser at bydelene
Sentrum, Gamle Oslo, Alna, Frogner og Søndre
Nordstrand har flest registrerte straffbare forhold. Mens tallet har ligget jevnt høyt (med noen
variasjoner) i Sentrum siden 2010, ser situasjonen
i de fire andre bydelene ut til å forverre seg (Oslo
politidistrikt 2019). I lokalmiljøer og bydeler kan
den registrerte ungdomskriminalitet variere fra år
til år, men Salto-rapporten i Oslo viser at enkelte
lokalmiljøer de siste årene har hatt vedvarende
høy ungdomskriminalitet. Én ungdom alene, eller
bare noen svært få, kan stå for svært mange av de
registrerte tilfellene (Oslo politidistrikt og Oslo
kommune 2020). Kriminalitetsforebyggingen som
gjøres lokalt, handler ofte om å hindre at disse
begår ny kriminalitet. Den høye ungdomskriminaliteten øker risikoen for at nye ungdommer blir
rekruttert til eksisterende kriminelle nettverk, og
at det dannes nye lokale kriminelle nettverk.
På østkanten i Oslo har det de siste årene
vokst fram flere flyktige nettverk av ungdom som
begår ulike typer kriminalitet, både ran, vold og
narkotikahandel (Sætre mfl. 2018). Digital kommunikasjon og provokasjoner som blir spredt
innad og mellom miljøer, gir grunnlag for flere
konflikter som kan eskaleres raskt.
Oslo politidistrikt opplever problemer med kriminelle nettverk og belastede adresser, men
mener likevel at det ikke har utviklet seg geografiske steder i distriktet hvor politiet har mistet
kontrollen til kriminelle gjenger (Sætre m.fl.
2018). Samtidig opplever politiet situasjonen
innen og mellom de kriminelle nettverkene som
anspent. I distriktet var det i 2018 tre-fire ulike
grupper som kunne anses å være gjenger, forstått
som varige og avgrensbare organisasjoner med
faste deltakere, medlemskap og gjensidige lojalitetsbånd.
Gjengene har gjerne kontakt med ungdommer
i nærmiljøer som blir rekruttert til å distribuere
og selge narkotika. Mange av de unge i nettverket
kommer fra store familier som bor trangt. De henger ute og har ikke tilgang på eget oppholdssted
og avansert datautstyr hjemme. De kan la seg
lokke og/eller trues inn i kriminelle nettverk
(Sætre m.fl. 2018).
I Oslo politidistrikt har kriminaliteten blant
barn og unge vært relativt oversiktlig, men fra
høsten 2017 var inntrykket fra operative mannskaper at det «ulmet» mer. Det ble da rapportert om
at ungdomsmiljøer syntes mer misfornøyde, urolige og ampre enn tidligere. Politiet er bekymret
for at det kan etableres kontaktnettverk av unge
blant etablerte gjenger, og at salget av narkotika
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Boks 7.1 Kriminalitet i utsatte områder i Sverige
Politiet i Sverige presenterer jevnlig en liste over
områdene har utviklet seg og vokst seg sterke
de mest utsatte områdene i Sverige. Den sist
over flere år (Polisen 2015 og 2017). Utfordrinoppdaterte listen er presentert i rapporten Krigene har vært kjent lenge, og det har blitt satt
inn tiltak. Men tiltakene har ikke svart godt nok
minell påverkan i lokalsamhället (Polisen 2019).
på problemene eller vart lenge nok til å gi effekt.
Politiet deler Sveriges utsatte områder i tre kateDet har gjort at det har bygd seg opp kriminell
gorier: utsatte områder, særlig utsatte områder
kapasitet i områdene. Kriminelle gjennomsyrer
og risikoområder. Til sammen er 60 områder
hele lokalmiljøer blant annet ved at de bestemutsatte. Av disse er 22 områder definert som
særlig utsatte.
mer hvilke regler som gjelder. Det gjør det vanskelig for politiet å finne samarbeidspartnere de
kan stole på.
Særlig utsatte områder
Politiet mener at terskelen for å utøve vold er
Et særlig utsatt område kjennetegnes av at beboblitt lavere og hensynsløsheten har økt. Vold
utøves også mot politiet. Brann- og ambulanseerne har en generell motvilje mot å anmelde kriminalitet og bidra i arbeidet med straffesaker.
personell og andre offentlig ansatte ber om
Det kan forekomme systematiske trusler og
eskorte fra politiet når de skal inn i visse områvoldshandlinger mot vitner og personer som
der. I enkelte situasjoner har politiet måttet
anmelder kriminalitet. Situasjonen gjør at det er
overta andre aktørers ansvar, for eksempel å
kjøre skadede personer til sykehus.
vanskelig eller nesten umulig for politiet å utføre
oppdraget sitt i områdene. Et særlig utsatt
Den kriminelle aktiviteten forsørger ofte
område kjennetegnes også til en viss grad av
hele familier, ikke bare de kriminelt aktive. For
parallelle samfunnsstrukturer, ekstremisme
noen familier oppgis kriminalitet å være den
(som systematisk brudd på religionsfrihet eller
eneste inntektskilden.
sterk fundamentalistisk innflytelse som begrenFlere av familiene i områdene har mange
barn og bor trangt. Barna oppholder seg mye
ser folks rettigheter og friheter), personer som
utendørs. De leker i områder hvor kjøp og salg
reiser til konfliktområder for å delta i krigshandav narkotika og vold skjer åpent. Politiet mener
linger, og en høy konsentrasjon av kriminelle.
dette kan føre til at barn utvikler problematferd
Politiet betrakter situasjonen i områdene som
og sosialiseres inn i kriminalitet. Verken politiet,
akutt.
sosialtjenesten eller skolen har, slik politiet ser
det, hatt nok ressurser til å håndtere utfordrinSituasjonen slik politiet ser den
gene.
Politiet gir et dystert bilde av situasjonen i de
utsatte områdene. De kriminelle strukturene i

blir mer desentralisert utover til boligområder.
Det vil kunne rekruttere nye unge til kriminalitet
(Sætre m.fl. 2018).
De senere årene har det i Oslo vært flere episoder der mange møter opp til slagsmål (Oslo
politidistrikt og Oslo kommune 2020). Ungdommens bruk av sosiale medier og filming av voldsepisoder forsterker ofte allerede eksisterende
konflikter. I noen tilfeller ser politiet at konflikten
starter mellom to personer fra ulike bydeler/delbydeler, og at den eskalerer til en konflikt mellom ungdom fra disse områdene. Denne konfliktutviklingen ser politiet både i vanlige ungdomsmiljøer og ungdomsmiljøer som er mer kriminelt belastet.

Forskerne fra NOVA har undersøkt forskjeller
i regelbrudd og problematferd blant barn og unge
på ungdomsskolen og på videregående skole. I
begge aldersgruppene er det flere som har vært i
slåsskamp (5 prosentpoeng flere) blant dem som
kommer fra utsatte nabolag, enn blant dem som
kommer fra andre områder. Dette er noe som i
hovedsak avgrenser seg til Oslo på ungdomstrinnet. Når det gjelder andelen som har stjålet fra
butikk, drevet med hærverk eller skulket skolen,
er det ikke noen markante forskjeller mellom de
to gruppene (Andersen og Bakken 2020).
I flere av stedsanalysene vises det til at det er
visse problemer med ungdomskriminalitet, og i
noen områder rapporteres det om at kriminalite-
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ten blant ungdom øker (Proba 2020, Ruud mfl.
2019, Andersen mfl. 2018b). Noen steder oppfattes den som høy, i alle fall av enkelte (Ruud mfl.
2018, Rambøll 2018). I ett område er det tidligere
bygd opp en rekke tilbud til ungdom, og det bidro
til å dempe kriminaliteten (Ruud mfl. 2019). Tross
dette øker nå antallet gjengangere, og alderen på
de unge kriminelle har sunket. Det vises til at det
er en liten gruppe ungdommer som begår kriminalitet, men det blir også vist til at disse ikke nødvendigvis bor i området hvor kriminaliteten skjer
(Proba 2020). Natteravner Proba har snakket med
i undersøkelsene sine, forteller at kriminaliteten
ungdom utøver, ofte ikke begås i området der de
bor og kan bli gjenkjent. Også politiet bekrefter at
det ofte ikke er sammenheng mellom gjerningspersonens bosted og området der kriminaliteten
begås (Sætre 2018).
Ungdommen er mobil og kan ha store geografiske områder, inkludert sentrum, som sin fritidsarena (Ruud mfl. 2016). Dette gjelder også
ungdommer som begår kriminalitet. Ungdommene kan trekke mot ungdomsklubber og områder de ikke bor i. Det kan skape utfordringer for
nærmiljøet de kommer til. Men også i slike områder viser intervjuer med politiet at det er trygt å
bruke de offentlige uterommene (Ruud mfl.
2016).
I enkelte områder viser undersøkelser at det
er ungdomsgjenger som noen opplever som truende. Beboerne der misliker og bekymrer seg for
at yngre ungdom blir rekruttert til kriminalitet og
dopsalg. I andre områder hvor det tidligere har
vært etablerte gjenger, rapporteres det om at det
nå for tiden ikke er «gjengproblemer». Både
gjengvirksomhet og barneran går i bølger. Selv
om det settes i verk tiltak som virker når det er en
bølge, kan problemet komme tilbake når en ny
generasjon ungdom vokser opp. Hva som ligger i
begrepet «gjeng», er ikke definert i disse studiene, og i noen sammenhenger er det ikke helt
klart om det dreier seg om etablerte gjenger eller
ansamlinger av ungdom (Ruud mfl. 2019 og 2018,
Andersen mfl. 2018a og b, Rambøll 2018).

7.2.3

Beboernes opplevelse av kriminalitet i
nærområdet

Både i Oslo og i andre store byer viser undersøkelser at flertallet av beboere føler seg trygge der
de bor (Paulsen mfl. 2012, Jonvik mfl. 2018, Proba
2020, Ruud og Vestby 2017). De som bor i utsatte
områder, føler seg likevel mindre trygge enn
beboere i andre byområder (se også 5.2).
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Det å utsettes for ubehagelig atferd kan ha
ringvirkninger utover selve hendelsen og kan innskrenke den daglige livsutfoldelsen.8 Samfunnsøkonomisk analyse (2017) har vurdert resultater
av innsats med «områdeløft»9 i flere byer i Norge.
Den måler blant annet innbyggernes opplevde
problemer med kriminalitet i områder med områdeløft. Undersøkelsen viser at tre ganger så
mange beboere i områdene med områdeløft
svarte at de hadde problemer med kriminalitet,
vold eller hærverk i boområdet sammenliknet
med landsgjennomsnittet (22 prosent mot 7 prosent). På spørsmål om de følte seg utrygge etter
at det var blitt mørkt, var forskjellen mindre. I
områdeløftområdene svarte 15 prosent at de var
utrygge eller svært utrygge, i resten av Norge 8
prosent.
Flertallet av beboerne i ulike undersøkelser
har ikke opplevd kriminalitet i nærmiljøet (Proba
2020, Rambøll 2018). Noen oppgir imidlertid at de
har opplevd alvorlige kriminelle hendelser i nabolaget, og at dette var svært skremmende for dem.
Beboere som ikke har opplevd kriminalitet i
boområdet selv, kan også føle seg utrygge fordi
de har hørt om kriminelle hendelser fra andre
eller fra mediene (Andersen mfl. 2018b).
Men kriminaliteten i nærmiljøet påvirker
beboerne forskjellig. Ikke alle føler seg mindre
trygge av slike hendelser. Noen steder viser beboere til at kriminalitet og gjengdannelser er et problem i området, men at de opplever at dette i
svært liten grad påvirker trygghetsfølelsen deres
(Proba 2020, Rambøll 2018, Andersen mfl. 2018b).
Konkrete hendelser kan ses på som uheldige
enkelthendelser i et ellers trygt område (Rambøll
2018). For eksempel kan beboere mene at dette er
forhold som skjer innenfor bestemte sosiale miljøer, og at det derfor ikke vil ramme dem som står
på utsiden.
De fleste beboere mener at stedet de bor på, er
et godt sted for barn å vokse opp. De som sier de
er bekymret, kopler det ofte til oppvekstvilkårene
og en frykt for at barna skal havne i dårlige miljøer (Proba 2020, Rambøll 2018, Ruud mfl. 2018,
Andersen mfl. 2018b). Nærmiljøet oppfattes
gjerne som svært godt for yngre barn. Samtidig er
foreldre mer skeptiske eller usikre på hvordan
eldre barn og ungdom vil påvirkes av ungdomsmiljøet. I noen områder øker beboernes
8
9
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Statistisk sentralbyrå.
«Områdeløft» er en avgrenset og lokalt basert satsing som
ofte blir gjennomført innenfor større områdesatsinger.
Områdeløft er et rammeverk for hvordan kommuner kan
skape gode nærmiljøer i utsatte byområder, i samarbeid
med seg selv, innbyggere og andre lokale aktører.
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bekymring og uro blant annet fordi flere unge
ruser seg, og de er involvert i kriminalitet og narkotikaomsetning som foregår åpenlyst mellom
blokkene i borettslagene (Ruud mfl. 2018).
Ansatte i tjenestene forteller at mange unge
har en tøff virkelighet, og at miljøer har blitt hardere over tid (Ruud mfl. 2018). Det pekes på at
mangel på trygge voksne i nærmiljøet er én årsak.
Noen studier tar for seg beboeres ønsker om å
flytte fra området de bor i. Kriminalitet og utrygghet ser i liten grad ut til å bli oppgitt som årsak til
at man ønsker å flytte (Rambøll 2018, Ruud og
Vestby 2017). Noen steder oppgir beboere likevel
kriminaliteten i området som det de liker minst.

7.2.4 Barn og unges opplevde trygghet
Ung i Oslo-undersøkelsene har siden starten vist
systematiske forskjeller mellom ungdommer som
vokser opp i ulike bydeler i Oslo. I den nyeste
undersøkelsen kommer det fram at det er markante bydelsforskjeller når det gjelder trygghet
og vold (Bakken 2018). Unge i drabantbyer i Oslo
øst rapporterer sammenliknet med unge i vestlige
bydeler at de er langt mindre trygge i nabolaget
sitt. Dobbelt så mange ungdommer i indre øst,
Groruddalen og Søndre Nordstrand er redde for
vold i området der de bor, enn ungdommer i de
vestlige bydelene og Bydel Nordstrand.
Flere skoleelever føler seg utrygge både på
skolen, på skoleveien og i nærmiljøet. Dette går
utover livskvaliteten. Noen barn i utsatte områder
opplever stress og utrygghet i hverdagen. De sliter også med å håndtere følelser som tristhet, redsel og sinne. Noen steder oppgir barn at de er
utrygge på grunn av rusmisbrukere, personer
med psykiske problemer og kriminelle (Proba
2020, Brattbakk mfl. 2017, Rambøll 2018, Ruud
mfl. 2016).
Enkelte områder oppleves som ekstra skumle.
Kjøpesentre, gjenvokste områder og underganger
nevnes som steder hvor flere av både barna og
ungdommene ikke liker å være, og hvor de i varierende grad føler seg utrygge (Andersen mfl.
2018a og 2018b, Proba 2020, Rambøll 2018, Ruud
mfl. 2018, Ruud mfl. 2019a). Selv om flere av
barna oppgir at de bruker skolegårdene til å leke i
etter skoletid, opplever de at disse også kan være
skumle på grunn av ungdommer som henger der

på kveldstid. Barna forteller også at det har vært
salg av narkotika i skolegårdene, noe de synes er
skremmende (Andersen mfl. 2018a, Rambøll
2018).
I flere studier tematiseres det at barn og unge
oppholder seg mye ute om kveldene (Andersen
mfl. 2018b, Brattbakk mfl. 2015 og 2017, Proba
2020). Selv noen av de yngste skolebarna henger
ute sent på kvelden. I tillegg til at barna ofte bor i
små leiligheter, vises det til at foreldre i liten grad
følger opp de unge og følger med på hva de gjør,
og hvor de oppholder seg når de ikke er på skolen
(Ruud mfl. 2018). Noen bemerker at det er forskjell fra tidligere tider og nå. Før kjente foreldrene hverandre og holdt hverandre oppdatert
om hva ungdommen drev med, men slik er det
ikke lenger. Foreldrene kjenner ikke hverandre,
og etter noens mening har ikke alle foreldre kontroll på egne barn.
De voksne er også bekymret for at barn og
unge føler seg utrygge (Proba 2020). Ansatte i tjenestene i områdene forteller at mange unge har
en tøff virkelighet, og at miljøer har blitt hardere
over tid. Det pekes på en mangel på trygge
voksne som én årsak. Noen steder henger ungdom ute, eller gjenger møtes for å slåss. Det gjør
både barn og voksne utrygge (ibid., Rambøll
2018, Ruud mfl. 2018).
Det er ulike syn på om det bør være mer synlig
politi i boområdene. Noen unge ønsker at politiet
skal være mer synlig både i skolen og i nærmiljøene for å forebygge kriminalitet og uønskede hendelser. Det rapporteres generelt om at tilliten mellom ungdommene og politiet er høy flere steder
(Ruud mfl. 2018 og 2016, Andersen mfl. 2018b),
særlig forebyggende politi (Ruud mfl. 2019). Politiet snakker med de unge i ungdomsklubbene og
boområdet og får dem til å føle seg trygge. Andre
ungdommer viser til at det ikke er behov for mer
synlig politi i nærmiljøet, fordi det gjør dem mer
utrygge og kan stemple området som utrygt
(Ruud mfl. 2016). Flere studier viser at ungdom
med innvandrerbakgrunn opplever at de blir stoppet av politiet, og de opplever det som stigmatiserende (Kuvoame 2015a, Solhjell mfl. 2019, Sandnes kommune mfl. 2018). Dette er også rapportert
av ungdommer i utsatte byområder (Brattbakk
mfl. 2017, Rambøll 2018).
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Økonomi, bolig og bokvalitet som årsaker til bokonsentrasjon
Økonomiske forskjeller danner sammen med
hvor attraktive boligområdene er, mye av grunnlaget for segregering og bokonsentrasjon. Ofte har
segregeringen lange historiske røtter og har
utviklet seg ut fra de naturgitte omgivelsene.

8.1
8.1.1

Historisk utvikling i norske byer
Industrialiseringen og geografiske
skillelinjer

De sosiale og økonomiske ulikhetene i storbyene
må ses i et historisk perspektiv. I Norge har særlig
Oslo en lang historie med sosial og økonomisk
ulikhet. Fra tidlig på 1800-tallet gikk den viktigste
sosiale skillelinja mellom sentrum og forstedene,
men i andre halvdel av 1800-tallet ble byen i større
grad delt i øst og vest. Dette skyldtes flere forhold. Blant de viktigste var at byen gradvis ble
industrialisert, og at befolkningen vokste sterkt
(Myhre 2017).
Industrien ble lokalisert ved byens elver, først
og fremst langs Akerselva. Arbeiderne bosatte
seg nær arbeidsplassene, i strøkene på hver side
av elva og særlig ved de viktigste innfartssårene i
øst. Byens borgerskap flyttet gradvis nordover og
vestover til Bymarka. Dette var starten på den
sosiale todelingen av byen i øst og vest. Ved
århundreskiftet var østkanten og vestkanten vel
etablert, både geografisk og i folks oppfatning
(ibid.).
Også i andre byer har industrialiseringen satt
sitt preg på bymønstret, men på litt ulike måter og
i ulik grad. I Bergen, Trondheim og Stavanger har
ulike grupper bosatt seg mer spredt, også da
byene ble industrialisert. Andre byer som har hatt
mye industri, har utviklet tydeligere mønstre med
arbeiderstrøk (Stugu 2006). Industrien i for
eksempel Bergen ble i større grad lagt i byens
omegn (Myhre 2006).

8.1.2

Forstadsutbygging – villaområder og
drabantbyer
Befolkningsvekst og nye transportmidler la
grunnlaget for forstadsutbygging fra slutten av
1800-tallet. I Bergen gikk det trikk til de nære forstedene i nord og sør, mens toget gikk gjennom
Fana. Også i Trondheim ble det bygd ut tog og
trikk til forstedene. Selv om mange av de tidlige
forstedene i hovedsak ble områder for middelklassen, var det også forsteder hvor arbeidere bosatte
seg, som i Laksevåg i Bergen og i Lørenskog utenfor Oslo (Myhre 2006).
Befolkningsveksten utover på 1900-tallet forsterket det etablerte øst–vest-skillet i Oslo. Boligblokker tettet igjen åpne områder innenfor
bygrensen, og flere bosatte seg i Aker kommune
og lenger utover. Idealet om at bomiljøer skulle
være lyse, luftige og landlige, slo gjennom. Forstedene, med særlig villaer og småhus, vokste fram.
Også her dannet det seg et hovedmønster. De
rikeste bosatte seg langs Holmenkollbanen, middelklassen langs det som senere ble Sognsvannsbanen, og arbeiderne i østlige områder som lå lenger fra offentlig kommunikasjon (Myhre 2017).
I mellomkrigstiden var det store forskjeller i
boforhold i alle byene, men forskjellene mellom
bydelene var særlig tydelige i Oslo. Rundt 60 prosent av boligene på Frogner og Uranienborg
hadde fire rom eller mer, mens andelen på Sagene
og Torshov var under 3 prosent. Samlet sett var
rundt 60 prosent av leilighetene i byene på ett til
to rom (Stugu 2006).
Dårlige boforhold, nye planleggingsidealer og
framveksten av kollektivtransport og bilisme
bidro til at drabantbyer ble bygd i etterkrigstiden.
Mens det aller meste av utbyggingen av Oslos forsteder før 1950 skjedde i privat regi, satte kommunen et sterkt preg på byggingen etter dette, først
og fremst gjennom boligkooperasjonene. Drabantbyene vokste fram i ytre Oslo øst, de første på
Lambertseter bygd av OBOS. Veitvet ble bygd ut
av Olav Selvaag tidlig i femtiårene. Begge ble
bygd ut med egne bydelssentre (Martens og Moe
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2018). I Trondheim ble det planlagt et nytt sentrum med tilhørende drabantbyer ved Heimdal,
en mil sør for den gamle bykjernen. Nye drabantbyer ble bygd ut fra prognoser for befolkningsvekst, men i en del tilfeller viste det seg at anslagene på hvor mye befolkningen ville vokse, var for
høye (Stugu 2006). Landås var den første drabantbyen i Bergen, mens Fyllingsdalen ble bygd ut i
1960- og 1970-årene (Martens og Moe 2018).

8.1.3 Avindustrialisering og gentrifisering
Utover i 1970-årene ble drabantbyene møtt av stadig mer kritikk, dels på grunn av endrede normer
og idealer for boligområder. I samme tiår startet
også flere aksjoner for å ta vare på gamle bomiljøer og arbeiderstrøk i byene, for eksempel Rodeløkka, Kampen og Vålerenga i Oslo, Møhlenpris i
Bergen og Bakklandet i Trondheim.
De sentrumsnære områdene endret seg i takt
med at industri ble lagt ned fra 1980-årene. I Oslo
og Trondheim ble de sentrumsnære verftstomtene attraktive for handel og som boliger for middelklassen. I Bergen tok det noen flere år før verftene ble lagt ned, men på 2000-tallet var det også
slutt på verftsindustri i Solheimsviken og Laksevåg (Stugu 2006).
Rehabiliteringen av gamle, sentrumsnære
arbeiderbydeler har fortsatt, og nye befolkningsgrupper med høyere inntekter flytter inn (gentrifisering). Et av de fremste eksemplene på gentrifisering er Grünerløkka i Oslo. På tross av at byutviklingen har endret seg, eksisterer mange av de
historiske skillelinjene fortsatt, slik som et tydelig
skille mellom øst og vest i Oslo.

8.2

Økonomisk ulikhet

Økonomisk ulikhet kan bidra til større forskjeller
i boligprisene. Dette gir mindre valgfrihet på
boligmarkedet for folk med lave eller middels inntekter, noe som kan bidra til økt segregering.
Økonomisk ulikhet kan følge av en rekke strukturelle forhold i samfunnet, som inntektsulikhet, formuesfordeling, eierforhold i boligmarkedet,
migrasjon og arbeidsledighet. Den økonomiske
ulikheten kan også påvirkes av velferdspolitiske
forhold som økonomisk omfordeling eller andre
velferdspolitiske virkemidler.

8.2.1 Inntektsulikhet og segregering
Inntektsulikheten har generelt sett økt i Europa i
de siste tiårene, og i mange europeiske storbyer

har det samtidig blitt mer segregering (Tammaru
mfl. 2016). Dette kan tyde på at økende inntektsulikhet har bidratt til å øke segregeringen.
Enkelte storbyer, blant annet Oslo, har vist et noe
annet bilde. I Oslo økte inntektsulikheten markant
fra midten av 1980-årene til midten av 1990-årene,
og den var deretter stabil i resten av perioden
fram til 2012. Segregeringen etter inntekt utviklet
seg imidlertid omvendt: Første del av perioden
var preget av stabil segregering, mens segregeringen økte i den andre delen. Dette kan ha sammenheng med at det tar tid før økt inntektsulikhet
endrer på bosettingsmønstret (Wessel 2016).
Også undersøkelser fra andre europeiske byer
kan tyde på at endringer i inntektsulikhet påvirker
segregeringen med et tidsetterslep (Tammaru
mfl. 2019). Økt inntektsulikhet kan også sammenfalle med redusert segregering, for eksempel hvis
tidligere arbeiderstrøk gentrifiseres og flere med
høye inntekter flytter inn. På sikt vil en slik utvikling likevel kunne øke segregeringen hvis områdene blir for dyre for den opprinnelige befolkningen og høyinntektsgrupper tar over (ibid.).
En undersøkelse av norske bo- og arbeidsmarkedsregioner finner imidlertid ikke tydelige sammenhenger mellom økt segregering og inntektsulikhet på landsbasis (Markussen og Røed
2018). Det ser samtidig ut til at økte innvandrerandeler i deler av landet kan ha bidratt til økt inntektssegregering ved at innvandrere bor mer inntektssegregert seg imellom enn resten av befolkingen
(Hernæs mfl. 2020).
Personer med lav utdanning og inntekt er mer
utsatt for arbeidsledighet i økonomiske nedgangstider, noe som kan øke ulikheten. En undersøkelse av de økonomiske nedgangstidene i Malmö
forteller om inntektsulikheten og segregeringen
som økte betydelig i perioden 1990–1995. Fattige
nabolag fikk en sterkere konsentrasjon av lavinntektshusstander og arbeidsledige sammenliknet
med andre nabolag, og flere nabolag kunne karakteriseres som fattige. Tidlig på 2000-tallet, da den
økonomiske situasjonen var mer stabil, endret
også segregeringen seg mindre. Tendensen til å
flytte til og bli værende i de fattigste områdene var
sterkere blant innvandrere med lave inntekter enn
blant innvandrere med høyere inntekter og den
øvrige befolkningen med lave inntekter (Andersson og Hedman 2016). Økonomiske nedgangstider kan også gi andre effekter på segregeringen.
For eksempel ble Amsterdam mindre segregert i
løpet av den økonomiske krisen på 2000-tallet.
Forskere så dette i sammenheng med at folk da
ikke tok sjansen på å flytte. Dette kan i sin tur ha
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ført til at segregeringen midlertidig ble redusert
(Tammaru mfl. 2016).
En amerikansk studie tok for seg effekten
økende inntektsulikhet hadde for segregeringen
i årene 1970–2000. I denne studien mente
forskerne at 40–80 prosent av inntektssegregeringen kunne forklares av inntektsulikhet. De
fant at den økende inntektsulikheten betydde lite
for bokonsentrasjonen blant personer med lave
inntekter, men betydde mye for bokonsentrasjon
blant grupper med høye inntekter. Forskerne
forklarer dette blant annet med at avstanden
mellom personer med høye og middels inntekter
ble større, og at de med middels inntekter fikk
dårligere muligheter på boligmarkedet. Samtidig
påpeker de at undersøkelsen ble gjort i en periode der ulikheten økte, og at det dermed ikke er
sikkert om sammenhengene er tilsvarende i perioder hvor ulikheten går ned (Reardon og
Bischoff 2011). Også senere undersøkelser fra
USA har funnet en tydelig sammenheng mellom
økende inntektsulikhet og inntektssegregering
(Reardon mfl. 2018).
Økonomisk ulikhet ser også ut til å kunne forklare noen av forskjellene i segregering mellom
land. Flere undersøkelser ser på hvordan indikatorer som kan henge sammen med økonomisk
ulikhet, varierer fra land til land, slik som inntektsulikhet, graden av globalisert arbeidsmarked, arbeidskraftproduktivitet, innvandring og velferdsordninger (Haandrikman mfl. 2019, Marcinczak mfl. 2016, OECD 2018). På tross av at økende
økonomisk ulikhet i tendens ser ut til å øke segregeringen, er det ikke slik at byene med størst økonomisk ulikhet gjennomgående er mest segregert. For eksempel er inntektsulikheten i Norge
og Sverige relativt lik, og velferdsstatene har
mange fellestrekk. Segregeringen er likevel betydelig høyere i Stockholm enn i Oslo. Tilsvarende
mønster finnes mellom flere europeiske byer hvor
de økonomiske forholdene er relativt like (Musterd mfl. 2015, Haandrikman mfl. 2019).
Selv om inntektsulikhet kan øke segregeringen, er det også enkelte studier som peker mot at
økte inntektsforskjeller mellom nabolag først og
fremst skyldes den direkte effekten av at forskjellene i husstandenes inntekter øker. En studie fra
perioden 1990 til 2010 i Malmö indikerte at ulikheten mellom nabolag hadde økt med 22,5 prosent.
Av dette mente de at økte inntektsforskjeller mellom husstandene sto for 18,3 prosent, mens segregering sto for 4,2 prosent (Scarpa 2015). En
undersøkelse av ulikhet mellom nabolag i canadiske byer mellom 1980 og 2005 fant også at ulikheten i all hovedsak fulgte direkte av økte forskjel-
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ler mellom husstandene, mens segregeringseffekten til sammenlikning var moderat (Chen mfl.
2012).

8.2.2

Boligeie og segregering

Sammenhengen mellom økonomisk ulikhet og
segregering er blant annet avhengig av boligmarkedet og boligpolitikken. I et boligmarked med
lite offentlig inngripen vil økonomiske forhold og
segregering være sterkere koplet sammen enn i
et boligmarked som er mer styrt. I et marked med
en høy andel offentlige utleieboliger vil konsentrasjonen av disse og tildelingskriterier for hvem
som kan bo i boligene, spille en større rolle (Reardon og Bischoff 2011).
Ulike undersøkelser tyder på at segregeringen
kan øke både der markedet har en høy andel
boligeie, og der det har en høy andel privat utleie.
Der mange eier boligen sin, vil det imidlertid
kunne ta lenger tid før økonomisk ulikhet påvirker segregeringen (Rosendal 2008). En undersøkelse fra canadiske byer indikerte at en økende
andel boligeiere, og til en viss grad økende boligpriser, kan være forbundet med at formue ble mer
konsentrert innad i byene (formuessegregering).
Dette skjedde på tross av at boligeierskap i seg
selv kan ha bidratt til velstandsvekst for husstander med lave og middels inntekter. Undersøkelsen tydet på at økende andeler boligeiere også ga
høye gjeldsnivåer i lavinntektsområder, og at det
ble større forskjeller i nettoformue mellom høyinntekts- og lavinntektsområder (Walks 2016).
Det er videre gjort undersøkelser som tilsier
at segregeringen kan øke i byer hvor andelen privat utleie er høy, blant annet som en følge av ulike
investeringsstrategier blant eiere av utleieboliger.
I flere byer har private utleieboliger blitt kjøpt opp
av investeringsselskaper. Disse benytter boligene
som finansielle produkter og benytter ulike strategier for å få avkastning på investeringene sine. I
boligområder med høy etterspørsel vil avkastningen kunne øke ved å oppgradere leilighetene og
leie dem ut til høyere priser. I en del tilfeller vil
likevel en eiendoms beliggenhet og fysiske kvaliteter ikke være avgjørende for avkastningen.
Gjennom lave renter, høye låneopptak og hyppige
kjøp og salg av eiendommer kan boligkjøp også gi
avkastning som finansielle investeringer, selv om
boligene ikke stiger i verdi eller gir høye husleieinntekter. Sistnevnte strategi kan innebære at man
ikke bruker penger på vedlikehold, og at boligene
forfaller. Undersøkelser fra blant annet Berlin
tydet på at begge disse strategiene er benyttet
blant investorer i utleiemarkedet. Det kan bidra til
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at sentralt beliggende utleieboliger oppgraderes
og leies ut til høye priser, mens utleieboliger i
mindre attraktive områder forfaller. Det kan øke
forskjellene på leiemarkedet og segregeringen
(Fields og Uffer 2016).

8.3
8.3.1

Bolig og fysiske omgivelser
Utbyggingsmønster

Hvor sterk etterspørselen etter boliger er, og
hvordan etterspørselen motsvares av nybygging,
vil kunne virke inn på segregeringen i byene. Hvis
boligetterspørselen ikke imøtekommes med bygging av nye boliger, vil det kunne presse opp
boligprisene. Høye boligpriser reduserer valgmulighetene folk har, og kan presse lavinntektsgrupper enten ut av byene eller til mer avgrensede
boligområder. Enkelte eksempler tyder imidlertid på at utbygging av forstadsområder for folk
med høye og middels inntekter kan bidra til å øke
segregeringen, da det gjør utsatte byområder relativt sett mindre attraktive (Bolt og van Kempen
2013). Det ser også ut til at sterk etterspørsel i
noen byer har bidratt til at utsatte byområder får
en mer blandet befolkningssammensetning. Dette
skyldes at folk med høyere inntekter da trekker
mot områdene (van Gent 2010). Det er samtidig
usikkert om en slik utvikling i boligområdene
stopper opp når områdene etter hvert får en mer
variert befolkning. Det kan også være et første
steg på veien mot at boligområdene over tid får en
befolkning med høye inntekter, særlig i byer hvor
etterspørselen etter bolig er høy (Bergsten og
Holmquist 2013, Tammaru mfl. 2019). Det ser
også ut til at flere sentre i byene (polysentriske
byer) kan bidra til å redusere segregeringen. En
høy andel forstadsbebyggelser ser ut til å henge
sammen med høy segregering i monosentriske
byer (ett senter), men ikke polysentriske byer
(OECD 2018).

8.3.2
8.3.2.1

Fysiske kvaliteter og attraktivitet

Boligområders attraktivitet som grunnlag
for segregering
Bebyggelse, parkområder, andre møteplasser og
transportforbindelser påvirker hvor folk vil bo. I
tillegg kommer de naturgitte fysiske omgivelsene
som på ulike måter påvirker attraktiviteten, for
eksempel utsikt og solforhold. Avstand til sentrum og til andre attraktive områder kan også
spille inn.

En undersøkelse fra 1980-årene fant at boligenes kvalitet i stor grad kunne forklare segregeringen i de fire største byene i Norge. Utrederne fant
samtidig at noen områder hadde relativt dårlige
boliger, men at det likevel bodde mange med høy
inntekt og utdanning der. Det mente de kunne
skyldes andre positive faktorer, som at boligene
hadde god utsikt og sentral plassering (Dale og
Jørgensen 1986). Nærhet til butikksentre, kulturtilbud, parker og kollektivtransport har også gitt
utslag på boligpriser i noen undersøkelser.1 Reisetid til sentrum ser ut til å ha sterk forklaringskraft
på boligprisforskjeller for bydeler og omegnskommuner til Oslo. Samtidig er det en del variasjoner,
blant annet relativt store prisforskjeller i områder
som alle har ti minutters reisetid til sentrum
(Kvinge mfl. 2012).

8.3.2.2

Attraktivitet og opphoping av
levekårsutfordringer i drabantbyer

Utbyggingen av drabantbyer i 1960- og 1970-årene
var en del av en internasjonal trend hvor boliger
skulle bygges nær natur, med store utearealer og
avsondret fra trafikkårer. Tiden var preget av
framtidstro og av utviklingen av velferdssamfunnet. Masseproduserte boliger skulle avvikle
bolignøden, og homogene fasader ble sett på som
et positivt uttrykk for sosial likhet (Bech-Danielsen og Stender 2017, Andersson og Bråmå 2018).
I tillegg kan praktiske og økonomiske hensyn ha
spilt inn på hvor drabantbyene ble plassert, og
hvordan de ble utformet. Mange av de større
boligkompleksene ble da også bygd i byenes
utkantområder hvor tomteprisene var lave, og
hvor det var enklere å bygge masseproduserte
boliger (Hess mfl. 2018).
Drabantbyenes rolle og attraktivitet varierer
mellom ulike land ut fra historiske forhold. Både i
Norge og i andre nordvesteuropeiske land er det
tendenser til konsentrasjon av dårlige levekår i en
del drabantbyområder fra etterkrigstiden. Tendensen er likevel sterkere i en del andre land enn
den er i Norge. Utbyggingen av drabantbyer i
offentlig regi som et svar på etterkrigstidens
bolignød gjaldt særlig i en del land i NordvestEuropa. Norge skiller seg ut fra denne tradisjonen
ved at drabantbyene i hovedsak ble bygd ut som
borettslagsboliger. Boligmassen i norske drabantbyer er basert på de samme trendene og idealene
som i andre land, men er likevel mer variert. Det
er i større grad en blanding av bolig- og bygningstyper, med høyere andeler lavblokker, eneboliger
1
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Boks 8.1 Millionprogram, allmennyttige boliger og drabantbyområder i Stockholm
Høy innvandring, kombinert med et vanskelig
I perioden 1960–1975 gjennomførte Sverige det
arbeidsmarked og at det i liten grad ble styrt
såkalte millionprogrammet hvor det ble bygd
hvor flyktninger skulle bosette seg, førte til at en
over 1 million nye boliger. I denne perioden ble
høy andel innvandrere ble boende konsentrert i
det reist en rekke store drabantbyområder i
enkelte boligområder. Valgmulighetene til perutkanten av byene. Allmennyttige boligforetak
var blant de sentrale aktørene i utbyggingen av
soner som søkte om allmennyttige boliger, ble
millionprogrammet. Tidlig i 1970-årene utgjorde
redusert ved at disse boligene, særlig i de
allmennyttige boliger over 40 prosent av alle
attraktive områdene, ble omgjort til private boliboligene som ble bygd. Husleienivået i disse
ger. De allmennyttige boligene som var igjen,
boligene er regulert, men alle kan søke om å få
var dermed blitt mer konsentrert i mindre
bo i boligene, uavhengig av inntektsnivå (Boverattraktive områder (Musterd mfl. 2015, Andersket 2008).
son og Kährik 2016, Andersson og Bråmå 2018).
Allerede tidlig i 1970-årene ble det enklere å
En del av drabantbyene fra millionprogramfå tak i bolig, og da viste det seg at en del av
met har en høy andel personer med levekårsututbyggingsområdene fra millionprogrammet var
fordringer, men det gjelder ikke alle – det er
lite populære. Over de siste tre tiårene har
store forskjeller mellom drabantbyområder som
mange tidligere allmennyttige boligbygg blitt
er arkitektonisk like. Drabantbyer med høye
omgjort til private boliger. Det gjelder ikke
andeler sysselsatte består hovedsakelig av
minst i Stockholm: I indre by ble andelen offentborettslagsboliger, ikke allmennyttige utleiebolilige boliger redusert fra 18,8 til 7,1 prosent i
ger.
perioden 1990–2010. Samtidig ble andelen i
Ulike undersøkelser viser at hvordan befolkblokkområder i ytre by redusert fra 61,5 til 39,1
ningen var sammensatt da boligområdene var
prosent. I samme periode økte segregeringen
nybygde, kan påvirke hvordan levekårsproblesterkt for alle inntektsgrupper i Stockholm.
mene i et område utvikler seg, og føre til ytterliBåde den økonomiske utviklingen og utviklingere opphoping av levekårsproblemer. Forsgen i boligmarkedet kan forklare denne segrekerne fant også tendenser til at det var flere levegeringen i Stockholm. Arbeidsledigheten økte
kårsutfordringer i et område som opprinnelig
etter den økonomiske krisen tidlig i 1990-årene.
hadde en mer sosialt sammensatt befolkning.
Samtidig økte finanssektoren sin andel av
Her var likevel tendensene ikke så utpregede,
arbeidstilbudet. Arbeidsledigheten rammet
og utviklingen har gått saktere (Andersson og
grupper med lav inntekt særlig hardt. Det forBråmå 2018).
sterket så forskjellene mellom boligområdene.

og rekkehus enn det mange drabantbyer i andre
land har. De norske drabantbyene er også bygd
relativt tett på eksisterende boligområder (Hansen og Brattbakk 2005). I Øst-Europa startet
utbyggingen av drabantbyer senere og varte lenger. Utbyggingen av drabantbyer i Sør-Europa var
i større grad en del av en privat markedsutvikling
(Hess mfl. 2018). I USA er det fortsatt størst opphoping av dårlige levekår i indre byområder (Quillian og Lagrange 2016).
Det er samtidig store forskjeller mellom drabantbyene innad i landene, og mange er velfungerende og attraktive boligområder. En svensk studie fra 1990-årene fant bare svake sammenhenger
mellom selve boligtypen i drabantbyer og befolkningssammensetningen. De fant at store drabantbyområder sjelden er rene høyinntektsområder,

men at de kan ha en befolkning med ulike inntekter (Andersson og Musterd 2005b). En undersøkelse av drabantbyer («housing estates») i 14
europeiske byer fant at risikoen for levekårsopphoping hang sammen med størrelsen på boligkomplekset, hvor tettbebygd det er, og hvor perifert det er plassert ut fra byenes sentrum (Hess
mfl. 2018). Hvor attraktive norske drabantbyområder oppfattes å være, ser ut til å henge sammen
med reisetid til sentrum, avgangsfrekvenser for
offentlig transport, andelen høye boligblokker og
vedlikehold av uteområder (Hansen og Brattbakk
2005). En undersøkelse fra USA tydet også på at
utbygging av høye, tette og lite varierte boligområder kan bidra til segregering: I 1980-årene ble
det bygd tette områder for personer med lave inntekter i amerikanske byer, og dette kan ha bidratt

264

124

Kapittel 8

NOU 2020: 16
Levekår i byer

Boks 8.2 Sosial miks, økonomiske endringer og segregering i Helsinki
over tid har påvirket segregeringen. Økt
I Helsinki ble det bygd ut mange store boligarbeidsledighet, og deretter framveksten av
komplekser i byens utkant i 1960- og 1970-årene.
bedrifter innenfor informasjonsteknologi, førte
Fordelingen av sosiale utleieboliger har imidlertil økte økonomiske forskjeller og en sterk
tid vært mindre konsentrert her enn i mange
befolkningsvekst. Utviklingen bidro til at attrakandre byer. En forklaring på dette er at det brøt
ut sosial uro i utleieboligområder tidlig i 1960tiviteten til eneboligområder i kommunene
årene. Derfor ønsket byadministrasjonen at
rundt Helsinki økte, og at den relative attrakutleieboligene skulle spres mer. Strategien med
tiviteten til Helsinkis drabantbyområder ble
å spre sosiale utleieboliger har i hovedsak vært
redusert. Dette ser ut til å ha bidratt til at en del
videreført siden den gang, og som følge er
boligområder får større opphoping av levesegregeringen i Helsinki lav sammenliknet med
kårsproblemer, særlig i områder som har over
i byer i andre land.
gjennomsnittlig høy andel sosiale utleieboliger
(Vaattovaara mfl. 2018).
Siden 1990-årene har det imidlertid skjedd
økonomiske endringer i Helsinki-regionen som

til at bokonsentrasjonen økte. I tiåret etter (1990årene) ble det i større grad bygd områder med
mer varierte boliger, noe som kan ha stabilisert
bokonsentrasjonen (Reardon og Bischoff 2011).

8.3.3

Plassering og andel sosiale
utleieboliger
Byenes sosiale boligsektor2 kan påvirke segregeringen på flere måter. Andelen sosiale utleieboliger, hvor i byen boligene er plassert, og hvilke kriterier boligene tildeles etter, vil virke inn på
befolkningssammensetningen i boligområdene.
Gjennom geografisk plassering og tildeling av
sosiale boliger griper myndigheter direkte inn i
bosettingsmønstret og forsterker eller demper
tendensene til segregering. Er sosiale utleieboliger spredt i byen, kan det bety at personer med
levekårsutfordringer bor mer spredt. Er mange
sosiale utleieboliger samlet på ett og samme
område, vil det kunne gi en sterk grad av opphoping av levekårsproblemer.
Norge har en lav andel sosiale utleieboliger
sammenliknet med mange andre europeiske land.
Bokonsentrasjonen blant lavinntektsgrupper er
også relativt lav i Oslo sammenliknet med en del
andre europeiske byer (Tammaru mfl. 2016), men
bildet er ikke entydig. I Oslo bor betydelig færre
lavinntektsgrupper og innvandrere konsentrert
enn de gjør i Stockholm. De store sosiale utleie2

Her benyttes begrepet «sosial boligsektor» om utleieboliger som tildeles etter sosiale kriterier (som inntekt) og/
eller har en betydelig husleieregulering. Det kan være
offentlige boliger eller boliger eid og drevet av stiftelser
eller liknende.

kompleksene i Stockholm antas å være en grunn
til det (Musterd mfl. 2015, Haandrikman mfl.
2019). København og Oslo ser derimot ut til å ha
relativt like nivåer på bokonsentrasjonen blant
lavinntektsgrupper og innvandrere, på tross av at
andelen sosial utleie er betydelig høyere i København enn i Oslo. I Helsinki ser det ut til at bokonsentrasjonen, målt ut fra innvandrerbakgrunn, er
lavere enn i Oslo, selv om også Helsinki har flere
sosiale utleieboliger (Andersen mfl. 2016,
Haandrikman mfl. 2019). Brussel har høyere grad
av bokonsentrasjon blant lavinntektsgrupper enn
Oslo, men har en lav andel sosiale utleieboliger
(Haandrikman mfl. 2019).

8.3.4

Nettverk og forskjellsbehandling på
leiemarkedet
Nettverk og forskjellsbehandling kan påvirke hvor
folk bosetter seg på leiemarkedet, og dermed
påvirke segregering og bokonsentrasjon. En kvalitativ undersøkelse blant innvandrere i Oslo tydet
på at nettverk på ulike måter spiller inn når de skal
skaffe seg en bolig (Søholt 2007). Det handler
dels om at nettverk er en viktig kilde til informasjon om boligmarkedet, dels om at nettverkene
kan bidra direkte i å formidle kontakt mellom
utleier og leietaker.
Leiemarkedet fungerer annerledes enn eiermarkedet. På leiemarkedet går utleier og leietaker
inn i en langsiktig samarbeids- og tillitsrelasjon.
Det gjør at karaktertrekk ved både utleier og leietaker kan påvirke hvem som får leie bolig. I leiemarkedet foregår det sannsynligvis mer diskriminering og en sterkere sortering av aktuelle bebo-
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ere enn i eiermarkedet. Undersøkelser fra flere
land tyder på at personer med utenlandske navn
diskrimineres på leiemarkedet (Bosch mfl. 2015).
Fra et eksperiment utført i det norske leiemarkedet kom det fram at sannsynligheten for å få tildelt
en bolig var 25 prosent lavere for en mann med
utenlandskklingende navn og lav utdanning enn
for en kvinne med tradisjonelt norsk navn og høy
utdanning (Andersson mfl. 2012). Innvandrere
betaler gjennomgående høyere husleie enn andre
(Røed Larsen og Sommervoll 2011) og opplever
flere vilkårlige oppsigelser og leieforhøyelser
(Søholt og Astrup 2009).
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Utleiere av sokkelleiligheter i eneboliger sorterer trolig i større grad enn kommersielle utleiere bort personer med dårlige levekår eller innvandrerbakgrunn (Søholt og Astrup 2009, Røed
Larsen og Sommervoll 2011). Det betyr at utsatte
grupper får mindre tilgang til utleieboliger i småhusbebyggelse. Det er også enkelte tegn på at det
kan være enklere for innvandrere å leie bolig av
kommersielle utleiere i områder som fra før har
høy andel innvandrere, og at innvandrere lettere
får leie av andre innvandrere (Søholt og Astrup
2009, Bosch mfl. 2015).
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Kapittel 9

Flytting, nabolag og selvforsterkende prosesser
Økonomiske forskjeller, sammen med hvor attraktive boligområdene er, danner mye av grunnlaget
for segregering. Samtidig vil segregering kunne
påvirke hvor attraktivt et område er. Folk kan
ønske å flytte til områder hvor det bor andre med
samme bakgrunn. Områder hvor det bor mange
med levekårsutfordringer, vil kunne oppfattes
som mindre attraktive. Det kan påvirke hvem som
flytter inn og ut. Gjennom flytting og offentlige og
private aktørers vilje til å investere i områdene
kan den eksisterende segregeringen og ulikhetsmønstre mellom byområder forsterkes, opprettholdes eller svekkes.

9.1

Flytting og attraktivitet som
selvforsterkende prosesser

Flytting kan forsterke segregering etter både inntekt, innvandrerbakgrunn og andre sosiale kjennetegn. Folk som flytter, søker seg gjerne til nabolag
der befolkningen likner dem selv (Turner og Sandlie 2016). Inntektsforskjeller kan også øke forskjellene på kvalitetene ved boligområdene ved at investeringene og vedlikeholdet er høyere i områder
hvor folk har god økonomi. Når kvalitetsforskjellene øker, kan det også forsterke segregeringen
gjennom økte boligprisforskjeller og flyttemønstre.
Flytting og investeringer kan dermed inngå i prosesser som gir selvforsterkende segregering.
Flyttemønstre blant beboere i Oslo-regionen
tyder på at både husstander med høy, middels og
lav inntekt flytter til nabolag hvor inntektsnivået
likner deres eget (Galster og Turner 2019).1 Høyinntektshusstandene ser ut til å være minst villige
til å blande seg med andre grupper. Dette er ingen
ny tendens. Det ser imidlertid ut til å være et nytt
mønster at de nest rikeste har begynt å opptre på
samme måte som de aller rikeste (Galster og Turner 2017).
1

Studien omfatter kun husstander uten innvandrerbakgrunn. Definert som husholdninger der den eldste personen er uten innvandrerbakgrunn.

Om folk velger å flytte eller bli boende, og
hvor ofte man flytter, henger sammen med husholdningenes økonomi og posisjon i livsløpet og
med egenskaper ved boligen og nabolaget, for
eksempel sentralitet, boligtyper, hager, fritidstilbud og skoler (Aarland og Brattbakk 2020, Turner
og Sandlie 2016). Å flytte er ofte frivillig. Folk
ønsker å finne en større eller bedre bolig i et
område de liker. Flytting kan også være ufrivillig.
Hvis husleien blir for høy, kan man bli nødt til å
flytte. Utleiekontrakter som blir avsluttet på kort
varsel, og dårlige boforhold kan også være eksempler på årsaker til ufrivillig flytting.
Unge og aleneboende flytter oftere enn andre,
og par flytter gjerne før de får barn. Barnefamilier
flytter mindre når de får flere barn. Innvandrere,
også store barnefamilier, flytter oftere enn andre
(Turner og Sandlie 2016).

9.1.1

Flytting og effekten på
befolkningssammensetningen
Flytting inn og ut av nabolag og byer har også noe
å si for hvordan et område utvikler seg over tid.
Flyttemønstre kan på den ene siden bidra til å
endre befolkningssammensetningen og på den
andre siden til å opprettholde en relativt konstant
sammensetning av innbyggere over tid. Om sammensetningen i befolkningen endres eller er stabil, avhenger av om de som er bofaste, og de som
flytter til og fra, er svært ulike grupper. For
eksempel kan de som flytter til et område, ha
lavere inntekt og sysselsetting enn de mer stabilt
bofaste, og de som flytter videre. At innbyggere
som flytter til et område, har lavere inntekt og sysselsetting enn de bofaste, trenger ikke bety at
hele området faller i attraktivitet og status (en prosess kalt filtrering). De som flytter inn, bor der
kanskje i ti år og har i denne perioden blitt eldre,
fått bedre betalte jobber og flytter videre. De kan
så erstattes av andre som starter boligkarrieren
sin på samme måte og har tilsvarende flyttemønstre. Områder med en lang historie har ofte en
blanding av beboere i ulike livsfaser (Aarland og
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Brattbakk 2020). Selv om flytting kan skape stabilitet i befolkningssammensetningen, går nabolag
gjerne gjennom ulike faser i takt med livsfasene til
beboerne. I et nybygd boligområde bor det gjerne
mange barnefamilier. Etter som årene går, vokser
barna til, og de flytter ut. Blant foreldre med
voksne barn er det noen som flytter videre til en
mindre bolig. Etter hvert blir utflytterne i et
område erstattet av nye grupper som ofte er i en
annen livsfase (ibid.).
I noen områder flytter folk oftere enn i andre.
Befolkningen blir raskere skiftet ut, slik at disse
områdene i mindre grad følger beboernes ulike
livsfaser. I byene er det områder som har preg av
å være områder der nyinnflyttere etablerer seg.
Dette er gjerne sentrale bystrøk med mange leieboliger. Hit kommer det mange unge for å studere
eller jobbe. Dette er også ofte områder hvor en del
innvandrere etablerer seg (Aarland og Brattbakk
2020). For mange er ikke slike områder et sted
man blir boende over lengre tid (Brattbakk mfl.
2015 og 2017). Etter som tiden går og mange får
partner og barn, flytter man gradvis mot større
boliger i strøk litt lenger unna sentrum eller ut av
byen.
Når det bygges mange nye boliger, kan nye
beboere flytte inn og bidra til å endre sammensetningen i befolkningen i området. Områdene kan
dermed endre karakter selv om det ikke skjer
endringer i befolkningen i de fra før av eksisterende boligene. I områder med ingen eller lav
nybygging henger inn- og utflytting tett sammen.
Noen må flytte ut for at andre kan flytte inn (Aarland og Brattbakk 2020).

9.1.2

Stabilitet og endring i boligområdenes
attraktivitet
Mange boområder har blitt mer eller mindre
attraktive over tid. Ifølge en amerikansk undersøkelse har en del nabolag tendenser til 100-årssykluser, med forfall og senere oppgradering. I
flertallet av de studerte nabolagene fant forskeren at det relative inntektsnivået endret seg betydelig i løpet av en 50-årsperiode. Over tid vil
boligene bli eldre, for deretter ofte å bli restaurert. Dette kan påvirke attraktiviteten. Forskeren
pekte på at lavinntektsfamilier i amerikanske
byer ofte bor i eldre boliger som opprinnelig er
bygd for husstander med høyere inntekter
(Rosenthal 2008). På et gitt tidspunkt kan det bli
lønnsomt å oppgradere forfalne områder. Da har
husleiene og boligprisene til de oppgraderte
boligene blitt høyere enn investeringskostnadene. Det kan føre til at etterspørselen etter boli-
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ger blant investorer øker, og at områder gentrifiseres (Smith 1979).
I internasjonale diskusjoner om utsatte byområder er fysisk forfall og manglende private investeringer en sentral del av forklaringene på hvordan områder kan komme inn i selvforsterkende
negative spiraler (Andersen 2002, Zwiers mfl.
2014, Bolt 2018). Hvis beboerne har lave inntekter, kan det bety at boligeiere bruker mindre penger på å vedlikeholde og oppgradere. Er boligprisene lave eller synkende, vil det dessuten gjøre
det mindre lønnsomt å vedlikeholde og oppgradere boligene. En amerikansk undersøkelse indikerte for eksempel at boligeiere reduserte vedlikeholdskostnadene med 50 prosent hvis boligens
verdi falt under byggekostnadene (Gyourko og
Saiz 2004). I mange boligområder forsvinner
lokale butikker, og en del områder kan preges av
mangel på vedlikehold og investeringer fra lokalt
næringsliv. Det kan henge sammen med en negativ levekårsutvikling, men kan også ha andre årsaker, ikke minst konkurranse fra større kjøpesentre (Hansen og Brattbakk 2005). Handel og serveringssteder blir gjerne plassert der det er
sannsynlig at folk må eller har lyst til å ferdes
(Samfunnsøkonomisk analyse 2017). Næringsvirksomhet kan være selvforsterkende ved at én
butikk eller kafé styrker kundegrunnlaget for en
annen.
Selv om mange boområder går gjennom store
endringer, kan det være vanskelig å snu utviklingen i områder med opphoping av levekårsutfordringer. En undersøkelse av nederlandske storbyer fant at i perioden 1971–2013 bodde husstander med lave inntekter i stor grad i de samme
nabolagene. Dette forklarte forskerne med at en
opprinnelig dårlig kvalitet på boliger og fysiske
omgivelser spiller en stor rolle for hvem som bor
der (Zwiers mfl. 2017). En undersøkelse fra England fant også en stor grad av stabilitet i andelen
arbeidsledige i nabolag over en 15 års periode.
Det er imidlertid ikke bare fysiske kvaliteter som
kan skape en slik stabilitet. Omdømmet til nabolagene kan det være vanskelig å gjøre noe med, og
dette kan bidra til at befolkningens sosioøkonomiske sammensetning holder seg stabil (Tunstall
2016). En dansk undersøkelse av utsatte byområder fant at områder som var i dårlig fysisk stand, i
hovedsak også hadde dårligere omdømme.
Fysiske forbedringer, som mindre avfall i fellesområder og bedre lekeplasser, hadde en viss
effekt på omdømmet, men utrederne mente samtidig at å endre på omdømmet så ut til å være en
langsiktig og komplisert prosess (Benjaminsen og
Christensen 2000).
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De fysiske kvalitetene kan dermed være en
sentral årsak til at nabolagenes sammensetning
og attraktivitet holder seg på det relativt samme
nivået. Det er ikke nødvendigvis enkelt å fastslå
hva som er varige kvaliteter, og hvordan disse virker inn på attraktivitet, men det finnes indikasjoner på hva folk setter pris på over tid. Noen varige
kvaliteter ved boliger kan blant annet være nært
samspill mellom inne- og utearealer, dagslys og
utsyn, fleksible romløsninger, solide materialer og
håndverksmessig kvalitet (Nylander 1998). Varige
kvaliteter ved boligområdene kan for eksempel
være et nærmiljø fritt for støy og luftforurensning,
trafikksikkerhet og leke- og oppholdsarealer ute
som legger til rette for sosial kontakt (Martens og
Moe 2018).
Selv om en del kvaliteter er varige og verdsatt
av de fleste, er også ulike kvaliteter ulikt verdsatt i
befolkningen. Blant barnefamilier fører for
eksempel ulike preferanser til ulike bosettingsmønstre. Barnefamilier som flytter ut av sentrumsområder i Oslo, synes å legge stor vekt på
god plass, hage, utearealer og fravær av støy og
forurensing. Barnefamilier som blir boende i sentrumsområder ser blant annet ut til å legge mer
vekt på gå- og sykkelavstand til jobb- og kulturtilbud (Barlindhaug 2018). Over tid kan også preferansene endre seg. Endrede preferanser kan for
eksempel ha bidratt til gentrifisering av tidligere
arbeiderbydeler, sammen med andre årsaker som
avindustrialisering og utbyggingsmønster.
Nabolagenes kvaliteter kan endres gjennom
bygging av nye boliger, men ofte vil kvaliteten og
trekk ved nybyggingen likne på bebyggelsen i
nærheten. I Sverige har kommunene gjerne forsøkt å få til en blanding av eide og leide boliger i
nabolagene. Siden beboere i eide boliger i snitt
har høyere inntekter enn beboere i leide boliger,
kan en blanding av boligenes disposisjonsform
bidra til en større blanding av sosioøkonomiske
grupper. I en undersøkelse av 69 store og
middels store svenske byer fant forskerne at
nybygging hadde bidratt til større blanding av
eide og leide boliger i 75 prosent av byene.
Samtidig var det også forhold i boligmarkedet
som kunne hindre dette. Ifølge svenske kommunale planleggere og boligbyggere vil beboere i
eide boliger motsette seg at det bygges utleieboliger i nærområdet. Boligeiere kan være
engstelige for at boligprisene går ned, og at
bomiljøet blir dårligere. I utsatte områder kan
derimot utfordringen være at det er vanskelig å
få folk med høye inntekter til å ville flytte dit, og
at det da kan være vanskelig å få boligprosjekter
rettet mot denne kjøpergruppen til å bli lønn-

somme (Bergsten og Holmquist 2007, Bergsten
og Holmquist 2013).

9.1.3

Flytting til og fra områder med mange
innvandrere
Sammenhengen mellom bokonsentrasjon av innbyggere med innvandrerbakgrunn og flytting
blant ulike grupper i befolkningen kan beskrives
gjennom fire mekanismer. To mekanismer
omhandler selektiv flytting blant innbyggere uten
innvandrerbakgrunn og innebærer at disse flytter
fra eller unngår å flytte til områder med en høy
andel innvandrere. De to siste mekanismene tar
for seg bostedspreferanser til innbyggere med
innvandrerbakgrunn og handler om hvorvidt innvandrere er overrepresentert blant dem som flytter til innvandrertette nabolag, og underrepresentert blant dem som flytter fra innvandrertette
områder (Andersen 2017).
Danske og svenske flytteundersøkelser viser
at den sterkeste driveren bak segregering etter
innvandrerbakgrunn er at innbyggere uten innvandrerbakgrunn unngår å flytte til områder med
mange innvandrere (Andersen 2017, Andersson
2013, Bråmå 2006). I Sverige fant man i tillegg en
klar effekt på segregeringen av at personer uten
innvandrerbakgrunn flyttet fra innvandrertette
områder. I Danmark var denne effekten litt mindre (Andersen 2017). Malmberg og Clark (2020)
oppsummerer at den nyeste litteraturen om segregering heller mot at sortering av innbyggere etter
innvandrerbakgrunn i ulike områder handler
mest om at de uten innvandrerbakgrunn unngår
områder med mange innvandrere snarere enn at
de «flykter fra» dem.
Det er ikke gjort tilsvarende omfattende flyttestudier i Norge som i Sverige og Danmark etter
innvandrerbakgrunn. Men i en studie om Oslo
viser Wessel og Nordvik (2018) at familier med
barn (eller som venter barn) og som ikke har innvandrerbakgrunn, har betydning for bokonsentrasjon av personer med innvandrerbakgrunn i
byområder. To masteroppgaver fra Oslo og Osloregionen bekrefter at innbyggere uten innvandrerbakgrunn unngår å flytte til innvandrertette
områder (Hewitt 2013, Sundell 2008). I en undersøkelse av holdninger til innvandring, integrering
og mangfold svarte halvparten av utvalget at de
ikke ønsker å bo i et område der flertallet har innvandrerbakgrunn (Brekke mfl. 2020).
Andre studier undersøker om det er terskler
for når befolkningen uten innvandrerbakgrunn
ønsker at det var færre innvandrere i sitt område,
eller flytter fra et område på grunn av høy innvan-
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drertetthet. I en studie av bostedssegregering i
Oslo, Stockholm og Helsinki finner forskerne at
det er slike terskler. Disse tersklene er likevel forskjellige fra by til by og ligger omtrent på et nivå
som tilsvarer gjennomsnittlig andel ikke-nordiske
innvandrere i byen (Andersson mfl. 2016). Også
Wessel og Nordvik (2018) er opptatt av slike terskler. De finner at husholdninger i Osloområdet
med små barn er stabile i nabolaget når andelen
med innvandrerbakgrunn er lav, men svært ustabile når andelen med innvandrerbakgrunn er høy.
Forskningen om hvorvidt innvandreres
bostedspreferanser
påvirker
segregeringen,
peker i litt ulike retninger. En analyse fra Norge
av innvandreres bostedspreferanser (Blom 2012)2
og en tidligere studie fra Danmark (Andersen
2010) finner at i noen innvandrergrupper er det et
ønske om å bo nær egen familie. Dette påvirker
segregeringen. Også innvandreres preferanser
for å bo nær andre innvandrere mer generelt er
undersøkt. I en studie fra Norge av bostedspreferansene til tre innvandrergrupper (tyrkere, somaliere og polakker) finner Søholt og Lynnebakke
(2015) at personer med innvandrerbakgrunn
oftere enn personer uten slik bakgrunn vil ha
naboer som selv er innvandrere. Grunner innvandrerne oppgir for dette, er at de ikke får kontakt
med nordmenn, og at andre innvandrere er
enklere å omgås. Blom (2012) finner imidlertid at
innvandreres egne preferanser i liten grad påvirker at innvandrere bosetter seg tett. Når innvandrerandelen på bostedet er høy, svarer innvandrerne at de ønsker å begrense innvandrertettheten. Fra Danmark finner Andersen (2017) at effekten av innvandreres preferanser for å bli boende i
det samme området er uten betydning for segregeringen.
Samtidig er det store likheter i preferansene til
innvandrere og andre. I en kvalitativ undersøkelse
blant personer fra ulike innvandrergrupper ble
frisk luft, barnevennlige grøntområder og tilgang
til offentlig transport vektlagt som viktige for valg
av bolig (Søholt og Lynnebakke 2015). Internasjonal forskning som er oppsummert i Zwiers mfl.
(2018a), finner at innvandrere over tid flytter vekk
fra innvandrertette områder og inn i nabolag med
høyere sosioøkonomisk status og hvor majoriteten av innbyggerne ikke har innvandrerbakgrunn.
Sosioøkonomisk status har mye å si for et slikt
flyttemønster. Det er de som har økonomisk
mulighet, som flytter. Fra Norge viser Blom
(2012) at innvandrernes representasjon i ulike
2

Bloms analyse fra 2012 er basert på SSBs levekårsundersøkelse blant innvandrere i Norge 2005.
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deler av Oslo henger sammen med husholdningsstørrelsen. Mindre husholdninger med innvandrerbakgrunn har økt sin representasjon i vest.
Ellers er mønstret i Oslo at større husholdninger
oftere bor i øst enn i vest, og at innvandrere er
overrepresenterte i gruppa store husholdninger.
Økonomi er en viktig årsak til folks boligvalg,
men det kan også være noen forskjeller i hva folk
prioriterer. Færre innvandrere eier boligen de bor
i enn befolkningen som helhet. Den primære årsaken til at innvandrere i mindre grad eier egen
bolig, er at inntekten ikke er høy nok (Grødem og
Sandbæk 2013). Landbakgrunn, opplevelse av tilknytning til Norge og religiøs overbevisning har
langt mindre betydning (ibid.). Siden eide og leide
boliger er ulikt fordelt i byene, vil forskjeller i eierandel kunne gi seg utslag i bokonsentrasjon.
Mange med innvandrerbakgrunn bor også trangt.
Det er usikkert i hvilken grad trangboddheten
«skyldes frivillighet eller mangel på alternativer,
men vi vet at det blant noen innvandrergrupper er
vanlig å bo flere generasjoner sammen» (Søholt
2007). Data fra SSBs levekårsundersøkelser tyder
på at mange innvandrere i mindre grad ser på
boligen sin som for liten, selv om de er trangbodde etter objektive kriterier (Vrålstad og Wiggen 2017).

9.1.4

Foreldres motiver for å flytte bort fra
eller bytte skole
De aller fleste barn og unge i Norge går på den
lokale grunnskolen. Men en del foreldre i utsatte
nabolag velger enten å flytte til en annen skolekrets eller å sende barna sine til skoler som de
anser har bedre kvaliteter utenfor nærmiljøet
(Brattbakk og Andersen 2017). At foreldre tar
slike valg, kan bidra til å forsterke tendensene til
skolesegregering.
En høy andel elever med innvandrerbakgrunn i skolene påvirker barnefamilier uten innvandrerbakgrunn og deres valg om å flytte inn
og ut av områder. En studie dokumenterer en
markant fraflytting av norske barnefamilier fra
skolekretser med høye andeler elever med innvandrerbakgrunn (Sundell 2008). Barnefamilier
uten innvandrerbakgrunn flytter også i langt
lavere grad til områdene. At andelen elever med
innvandrerbakgrunn er høy i den lokale skolen,
er et viktig flyttemotiv (Hewitt 2013). Barnefamilier oppgir i betydelig større grad enn andre
familier at en lav andel uten innvandrerbakgrunn
i et boligområde er et viktig motiv for å flytte dit.
Melbye (2014) viser til at det finnes en rekke
årsaker til at personer uten innvandrerbakgrunn
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velger å flytte fra områder med mange med innvandrerbakgrunn. Andelen med innvandrerbakgrunn ved skolene i et område er likevel en viktig årsak for mange.
En kvalitativ studie utført i Groruddalen i Oslo
ser på hvorfor noen barnefamilier har flyttet, og
særlig på hvilken rolle skolen spilte for familienes
valg (Bragen 2013). Den viser at familiene flyttet
både fordi de trengte større plass, ønsket bedre
standard på boligen eller ønsket seg egen hage.
Men de flyttet også fordi de var skeptiske til om
skolene med en høy andel elever med innvandrerbakgrunn kunne gi et like godt tilbud som skoler
hvor en større andel elever ikke har innvandrerbakgrunn.
I integreringsbarometeret 2018 kommer det
fram at flere enn fem av ti er skeptiske til å velge
skoler der et flertall av elevene har innvandrerbakgrunn. Likevel svarer drøyt sju av ti at skolens
resultater er viktigere enn andelen med innvandrerbakgrunn. Nesten ni av ti mener at det er positivt for barna å gå på en skole hvor elevene har ulik
kulturell bakgrunn (Brekke og Mohn 2018).
Morken og Theie (2015) har undersøkt hvilke
faktorer foreldrene i Groruddalen legger vekt på
ved valg av ungdomsskole. De mener flyttemønstret i Groruddalen tyder på at foreldre velger
bort områder og skoler med en høy andel elever
med innvandrerbakgrunn. Samtidig er foreldrenes motiver for å flytte eller bytte skole for barna
sammensatte. Skolebytte skjer ikke bare til skoler
med lav andel elever med innvandrerbakgrunn,
og det er ikke bare de uten innvandrerbakgrunn
som bytter eller flytter. En del bytter fra en skole
med en andel elever med innvandrerbakgrunn på
90 prosent til skoler med en andel på 50–70 prosent. Faktorer som påvirker foreldrenes valg, er
elevenes egne ønsker og meninger, skole i nærmiljøet (gangavstand), sosialt miljø ved skolen,
karakternivå (men bare som en av mange faktorer) og andel elever med innvandrerbakgrunn.
Studien viser at faktorer som sosialt miljø og trivsel er viktigere enn andelen elever med innvandrerbakgrunn og karakternivå.
Også foreldre med innvandrerbakgrunn velger å flytte eller bytte skole for barna. Ifølge
Roostami (2012) er grunnene til å søke skolebytte
relativt like uavhengig av om foreldrene har innvandrerbakgrunn eller ikke. Den største forskjellen er at foreldre med innvandrerbakgrunn i
større grad enn andre foreldre vil at barna skal
være i et norsk språkmiljø. I likhet med flere
andre studier viser også denne at foreldre, uavhengig av bakgrunn, ønsker et mangfoldig skoleog oppvekstmiljø for barna sine.

Foreldre velger ut fra hva de vurderer som
best for eget barns læring og utvikling. At skolen
de velger bort, har et godt omdømme, for eksempel at lærerne sies å være dyktige, ser ikke ut til å
veie opp for forhold som foreldrene mener er
negative. Roostami (2012) viser til at flere av foreldrene, uavhengig av bakgrunn, søker nærmere
dem de har mer til felles med.
Selv om foreldre av hensyn til barnas skolegang velger å flytte til et sted hvor de antar at det
er bedre å vokse opp, er det ikke alltid de undersøker skolene de flytter til, grundig før de flytter.
De flytter til steder de opplever som trygge og
som representerer noe kjent. Dermed antar de at
skolene i disse områdene er gode nok (Bragen
2013). Dette bekreftes av Kvamme (2013) som har
studert barnefamiliers bostedsvalg i Bydel Grorud. Samtlige av informantene hennes hevder at
skole er en viktig faktor når de skal velge bolig,
men de aller færreste sjekket forholdene ved skolene selv. De velger å stole på råd eller advarsler
fra venner og bekjente. Hun viser til at følelser
som uro og bekymring over skolesituasjonen kan
føre til at man velger å flytte. Det er de mest urolige som også lettest lar seg påvirke av andres fortellinger.

9.2

Boligeie i utsatte byområder

Boligeierskap står sterkt i Norge og har blitt framhevet som viktig for integrering og velstandsutvikling. Man kan derfor spørre seg om en høy andel
boligeiere bidrar til å stabilisere levekårene og de
sosiale forholdene for beboerne i utsatte områder
og til å motvirke en negativ utvikling i områdene.
Det finnes en rekke studier som tyder på at
boligeierskap kan være positivt for beboernes
levekår. Blant annet viser en studie at det er mer
sannsynlig å motta sosialhjelp og uføretrygd som
voksen hvis man har bodd i leiebolig som barn,
også når forskerne tar hensyn til fars utdanningsog inntektsnivå (Nielsen 2011). Studien finner
ikke slike sammenhenger for barn av innvandrere
fra Afrika, Asia mv. Det er samtidig vanskelig å
påvise at boligeierskap har en direkte positiv
effekt på levekår, og at det ikke skyldes andre
bakenforliggende faktorer (Aarland og Reid 2019,
Umblijs mfl. 2019).
Noen av de potensielt sett positive effektene av
boligeierskap som blir trukket fram i forskningen,
er
– bostabilitet: Husstander som eier bolig, kan ha
større muligheter for bostabilitet og unngå
hyppige flyttinger.
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–
–

formue: Boligeierskap kan gi formueoppbygging og økt velstand.
vedlikehold: Boligeiere som selv bor i
boligene, antas å investere mer i boligene.

9.2.1 Bostabilitet i eide og leide boliger
Bostabilitet kan være en viktig dimensjon ved
levekår, særlig for barnefamilier. Dette kommer
blant annet fram i kvalitative studier. Foreldre rapporterer om at hyppige skolebytter er vanskelig
for barna og gjør det vanskelig å slå rot i nærmiljøet (Hansen og Lescher-Nuland 2011, Grødem og
Sandbæk 2013).
Sammenhengen mellom bostabilitet og boligeierskap vil avhenge av hvordan boligmarkedet
fungerer og er regulert, men studier fra flere
land med ulike boligmarkeder tyder på at boligeierskap kan gi økt bostabilitet. I Norge er det vanlig med tidsavgrensede leiekontrakter, og minstetiden er som hovedregel tre år. Leiemarkedet
er dessuten lite og preget av privatpersoners
utleie. Det kan gjøre det vanskelig å få langsiktige leiekontrakter.
En analyse av leietakere som søkte om Husbankens startlån i perioden 2004–2010, tyder på at
boligeie har en betydelig effekt på bostabiliteten
(Aarland og Reid 2019). Flyttingene reduseres
med om lag 40 prosent gjennom kjøp av bolig.
Effekten er særlig sterk for innvandrere fra ØstEuropa og land i Afrika, Asia mv. Samtidig peker
forskerne på at boligeie ikke nødvendigvis er positivt. Hvis husstander med lave inntekter bare kan
kjøpe bolig i utsatte områder, kan det være at
ulempene ved dårlige nærmiljøkvaliteter utlikner
de positive effektene av boligeie.
9.2.2 Boligformue og velstandsutvikling
Internasjonale undersøkelser tyder på at å eie bolig
i hovedsak bidrar til økt formue sammenliknet med
boligleie. Det skyldes både at boligeiere får ta del i
verdistigningen i boligmarkedet, og at boliglån
innebærer en form for tvungen sparing. Sånn sett
kan en høy andel boligeiere bidra til velstandsutvikling også i områder med mange lavinntektshusstander (Aarland og Reid 2019). Ved å ta sikkerhet i
boligen kan også husstandene ta opp større lån enn
de ellers kunne gjort, og over tid bygge opp mer
kapital. Ved å spare i bolig kombinerer dessuten
husstandene sparingen med å skaffe seg et nødvendig konsumgode (Samfunnsøkonomisk analyse
2020).
Det er samtidig studier som viser at lavinntektshusstander er særlig utsatt for å få gjeldspro-
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blemer og miste boligen. De norske trygdeordningene kan bidra til å dempe risikoen for å
miste boligen ved arbeidsledighet eller sykdom
sammenliknet med andre land (Aarland og Reid
2019).
Andelen boligeiere og gjeldsgraden til husstandene kan forøvrig virke inn på hvor sterkt
boligmarkedet svinger. Land med en høy andel
leieboliger og restriktiv utlånspraksis, for eksempel Tyskland, opplevde mindre grad av boligprisfall etter finanskrisen i 2008 enn land som Irland
og Island (Priemus og Whitehead 2014).
Selv om boligeie i hovedtrekk bidrar til å øke
formuen, kan store og voksende boligprisforskjeller gi økt formuesulikhet. Svenske data om formuesutviklingen blant boligeiere viser store forskjeller ut fra hvordan utviklingstrekkene er i ulike
byområder. Undersøkelsen tyder på at utviklingen
i nabolagets andeler av innvandrere og høyt
utdannede, sammen med hvor lenge den enkelte
har eid bolig, er sentrale faktorer som forklarer
forskjeller i kapitalgevinster blant boligeiere.
Kapitalgevinstene i perioden 1995–2010 for et
utvalg boligeiere sank med andelen innvandrere i
nabolaget og steg med andelen høyt utdannede.
Nabolagene betydde mer i storbyene enn i mellomstore byer. Beregningene tilsa at en familiefar
med lav utdanning, lav inntekt og innvandrerbakgrunn i Stockholm mistet halvparten av boligformuen sin i løpet av de femten årene, mens en
familiefar med høy utdanning, høy inntekt og uten
innvandrerbakgrunn doblet boligformuen i
samme periode (Wind og Hedman 2018).
I Norge har imidlertid norskfødte med innvandrerbakgrunn relativt sett høye boligformuer
sammenliknet med andre i samme aldersgruppe.
Det kan forklares med at norskfødte med innvandrerbakgrunn i større grad bor i byregioner med
høye boligpriser.3

9.2.3 Vedlikehold og oppgradering av bolig
Det er vanlig å anta at det er større vedlikeholdsmangler på boliger i områder med mye utleie enn
i områder der folk bor i egen eid bolig. Undersøkelser fra enkelte levekårsutsatte områder tyder
på at eide boliger generelt er godt vedlikeholdt og
sjeldnere preges av manglende vedlikehold enn
utleieboliger. Samtidig kan også eide boliger preges av manglende vedlikehold (Proba 2020).
Vedlikehold av boligbygg skiller seg fra småhus ved at mange boligeiere må samarbeide. Stu3

272

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. Statistisk
sentralbyrå.
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dier fra andre europeiske land viser at det kan
være vanskelig å vedlikeholde boligkomplekser
med mange private eiere (Hess mfl. 2018). Store
offentlige eller ikke-kommersielle utleiere kan ha
økonomiske midler til å gjennomføre omfattende
oppgraderingsprosjekter. Dette kan være vanskeligere for borettslag og sameier. For eksempel har
det i mange drabantbyområder i Sverige vært satt
i gang store rehabiliteringsprosjekter, men ofte i
etterkant av betydelige forfallsprosesser. I eide
boliger er det kanskje enklere å få gjennomført et
jevnt vedlikehold (Brattbakk mfl. 2006). Samtidig
er det ikke gitt at boligeie sikrer et jevnt og godt
vedlikehold. Det forutsetter aktive styrer og et
økonomisk fundament hos beboerne (Hansen og
Brattbakk 2005).

9.3
9.3.1

Samspill mellom utfordringer i
nabolag
Sosiale problemer og fysisk forfall i
nabolag

Det finnes ulike teorier og modeller for hvordan
faktorer innad i områdene, særlig karakterisert
ved fysisk forfall og sosiale problemer, kan
påvirke områdene negativt (van Beckhoven mfl.
2009). Slike interne faktorer kan blant annet være
at normer for bruk av uteområder endres, at beboerne trekker seg tilbake som følge av utrygge
nærmiljøer, kriminalitet og konflikter i lokalsamfunnene, færre fritidstilbud og andre tilbud i nærmiljøet, reduserte sosiale fellesskap og stigmatisering av innbyggere og områder (Andersen 2003).
Områdeinterne problemer kan virke sammen
med flyttemønstre, stigende arbeidsledighet, dårlig omdømme og annet og føre til en negativ utvikling for nabolaget (ibid.).
Dårlig omdømme kan forsterke utfordringene
for et område ved at folk ikke ønsker å flytte dit
eller oppholde seg der. Et dårlig omdømme stemmer ikke alltid med realiteten, men kan blant
annet være et resultat av negative oppslag i media
(for eksempel Tunstall 2016, Hess mfl. 2018). En
undersøkelse fra sosiale boligområder i Danmark
viste at de fleste av de intervjuede beboerne
mente at det var forskjell på hvordan omverdenen
oppfattet boligområdet, og hvordan de selv opplevde det. Negativ medieomtale blir framhevet av
beboere som vel så viktig for boligområdenes
omdømme som de fysiske og sosiale forholdene
(Bech-Danielsen og Mechlenborg 2017).
En dansk undersøkelse fra områder med sosiale utleieboliger fant flere eksempler på at nabolag sliter med de samme kombinasjonene av pro-

blemer. I områder med høy kriminalitet rapporterer beboerne også om utfordringer med hærverk
og graffiti, samtidig rapporterte de om færre problemer med hærverk og graffiti i nabolag hvor
uteområder og balkonger ble rustet opp. Videre
ble det mindre avfall i uteområdene når boligblokkene ble rustet opp. Dette mener forskerne kan
være tegn på at fysiske og sosiale problemer gjensidig forsterker hverandre, men at det også kan
ha med felles bakenforliggende faktorer å gjøre.
Det kan for eksempel være at undersøkelsen ikke
i tilstrekkelig grad fanger opp effektene av utfordringer blant beboerne. De fant videre at fysisk
forfall samvarierer med en høy andel barn og
unge og med til en viss grad med en høy andel
personer som mottar offentlige overføringer, men
ikke med andelen innvandrere. Dette kan ha sammenheng med hvordan ulike beboere tar vare på
omgivelsene, men også med hvor de blir tildelt
bolig (Benjaminsen og Christensen 2000). Det er
også flere andre undersøkelser som peker mot at
fysisk forfall kan ha negative effekter på sosiale
forhold, ikke minst i tilfeller der forfallet er betydelig. En studie fra USA fra perioden 2005–2009
finner for eksempel at forlatte boliger har en tydelig effekt på innbruddsraten, men ikke på antall
tyverier (Jones og Pridemore 2016).
Tillit mellom og kontakt med naboer er egenskaper ved nabolaget som teoretisk sett kan virke
dempende på utviklingen av sosiale problemer. En
undersøkelse fra to utsatte byområder i Nederland tok for seg om slike indikatorer på sosial
kapital hang sammen med egenskaper ved beboerne. Den sosiale kapitalen så ut til å være høyere
hos beboere med høyere inntekt, beboere med
barn og beboere som var knyttet til nabolaget og
oppfattet nabolaget som kvalitativt godt (Kleinhans mfl. 2007). Det kan bety at flere beboere
med høyere inntekt kan være en styrke for utviklingen av nabolagene. En studie av ulike empiriske undersøkelser finner at lavinntektshusstander drar nytte av å ha beboere med høyere inntekter ved at det gir en sterkere positiv sosial kontroll
og kan ha positiv innvirkning på kvaliteten på tjenestene i området. Utrederne finner ikke empirisk støtte for at lavinntektshusstander har mer
kontakt med naboer eller bygger mer nettverk
ved å ha flere naboer med høyere inntekter
(Joseph mfl. 2007).
Offentlige myndigheter legger ofte til grunn
at det må lages møteplasser, inkludert skoler og
idrettsanlegg, i lokalsamfunnene for å legge til
rette for interaksjon mellom ulike grupper i
befolkningen. Men hvordan slike møteplasser
skal bidra til at innbyggerne får bedre kontakt
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med hverandre, kan være uklart. Folk som bor i
nærheten av hverandre, omgås ofte folk som har
lik bakgrunn og/eller felles interesser
(van Kempen og Bolt 2009). Både denne studien
og andre peker mot at økt sosioøkonomisk blanding i nabolagene kan svekke fellesskapet og gi
flere nabolagskonflikter (Dekker og Bolt 2005,
van Kempen og Bolt 2009, Kearns og Mason
2007, Andersen og Brattbakk 2020).

9.3.2
9.3.2.1

Kriminalitet i utsatte områder

Effekter av kriminalitet og samhørighet i
nabolag
Det å vokse opp i kommuner med en høy andel
kriminelle ser ut til å gjøre det langt mer sannsynlig at gutter blir kriminelle, enn det å vokse opp i
kommuner med få kriminelle (Damm og Dustmann 2014). Studien viser at dersom andelen ungdomskriminelle i et område øker med 1 prosentpoeng, øker sannsynligheten for at guttene i kommunen blir dømt for kriminalitet med 7–13 prosent. Antallet dommer de får, stiger med mellom
10 og 16 prosent. Forskerne finner ikke tilsvarende effekter for jenter. Sosial interaksjon mellom individer trekkes fram som viktig. Guttene
blir påvirket av atferden til alle unge kriminelle,
men aller mest av unge med samme landbakgrunn som dem selv. Studien peker samtidig på at
det er andelen unge kriminelle, ikke hvor mye kriminalitet som begås i kommunene, som påvirker
resultatet.
En studie fra USA finner at hvis andelen
utsatte unge i et område er høy, er det mer sannsynlig at de unge i området begår kriminalitet
(Billings mfl. 2019). Studien viser at sannsynligheten for å begå kriminalitet øker dersom de unge
fra det samme boområdet går på den samme skolen. Den øker ytterligere hvis de har samme
kjønn, samme etniske bakgrunn og går på samme
klassetrinn. Funnene fra studien tyder altså på at
nabolags- og skolesegregering kan øke ungdomskriminaliteten i utsatte områder.
En annen undersøkelse fra USA ser på langsiktige positive effekter for barn som flyttet fra et
utsatt nabolag til et område med lite fattigdom
(Chyn 2018). Studien viser at barna senere hadde
lavere frafall i videregående skole og større sannsynlighet for å få jobb og god inntekt i tidlig voksen alder enn jevnaldrende som ikke flyttet. Den
viser også at de hadde lavere sannsynlighet for å
bli arrestert for voldelig kriminalitet, særlig gutter
og menn. Effektene var størst for barn som var
ganske små (sju–tolv år) da de flyttet. Studien
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viser imidlertid at sannsynligheten for å begå
eiendomskriminalitet4 økte.
Evnen beboere og nabolag har til å dempe den
kriminelle atferden til individer eller grupper i
nabolag (omtalt som den kollektive handlekraften5), varierer mellom områder. En studie som
sammenlikner utsatte byområder i Chicago og
Stockholm, viser at evnen nabolaget har til å
dempe voldskriminalitet, synker kraftig i begge
byene jo mer levekårsutsatte områdene er (Sampson 2012). De sosiale båndene er svakere i utsatte
boområder, og beboerne der er i mindre grad villige til å gripe inn i uheldige situasjoner. Dette forklares blant annet med at det ofte bor mange innvandrere i områdene, og at språkbarrierer og
ulike levemåter påvirker de sosiale båndene og
dermed evnen og viljen til å gripe inn i ubehagelige hendelser negativt (ibid.).
Den sosiale samhørigheten (gjensidig tillit,
solidaritet og delte normer) i et lokalsamfunn ser
ut til å virke positivt inn på viljen til å gripe inn i
ubehagelige hendelser (Kleinhans 2014). I områder hvor det er positivt, hverdagslig samspill mellom beboere (også overflatisk), blir beboerne
ikke bare bedre i stand til å gripe inn, men de blir
også mer villige til å gjøre det. De blir tryggere i
sin beslutning om å gripe inn når de vet at også
andre beboere blir påvirket av hendelsen, og når
de opplever at det er en felles enighet om når det
bør gripes inn. Samtidig slår ikke sterke sosiale
bånd i nabolag alltid bare positivt ut. Sosiale bånd
kan bidra til at beboere snakker og deler historier
om negative hendelser, og at dette igjen kan skape
frykt og utrygghet. Når beboerne føler seg
utrygge, blir de også mindre villige til å gripe inn.
Videre kan sosiale bånd gjøre at noen ikke griper
inn i ubehagelige hendelser fordi de forventer at
andre gjør det. Det kan også være vanskelig å
gripe inn når man kjenner personene som er involvert, fordi det kan ødelegge forholdet (ibid.).

9.3.2.2 Fysisk utforming og atferd i drabantbyer
Sentrale planleggingsidealer i etterkrigstiden var
at trafikken skulle kanaliseres utenfor boligområdene, og at boligene skulle plasseres i grønne
omgivelser som skulle gi godt med lys og luft. Kritikerne av planleggingsidealene har eksistert
omtrent like lenge, men kritikken økte i 1970- og
1980-årene. Den har blant annet gått ut på at drabantbyområdene mangler naturlige møteplasser
4
5
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Eiendomskriminalitet inkluderer innbrudd, tyveri, brannstiftelse, nasking og hærverk (National Institute of Justice).
Kollektiv handlekraft er nærmere omtalt i kapittel 10.
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og ikke legger til rette for den positive sosiale kontrollen som kan hindre kriminalitet (Jacobs 1961,
Gehl 1971, Newman 1972).
Etterkrigstidens planleggingsidealer var framtredende under boligbyggingen i Sverige i 1960og 1970-årene (Schulz 2004, Marcus 2007, Anderson og Bråmå 2018). Biltrafikken ble kanalisert i
ringveier, og det ble lagt gangveier inne i boligområdene. Boligene ble spredt i grøntområdene, og
torgene ble gjerne bygd som innendørs handlesentre. Dette mønstret kan gjøre at folk beveger
seg mindre mellom boligområdene, og at de bare
beveger seg inn i et boligområde hvis de bor der
eller skal besøke noen (Marcus 2007). Er
boligene spredt utover grøntområder, spres også
folk over et større område. Det kan gjøre folk
utrygge og redusere den sosiale kontakten mellom dem (Schulz 2004).
I Danmark ble sosiale utleieboliger i 1960- og
1970-årene også ofte bygd som enklaver tydelig
avgrenset fra resten av byen. Trafikken ble ledet
utenom boligområdene, og veier, parkeringsområder, støyvern og grøntområder dannet grenser.
Disse grensene anses nå dels å forsterke utfordringene i områder ved å «slå ring om problemene» (Bech-Danielsen og Mechlenborg 2017). I

flere av de danske drabantbyområdene har det
vært sett på som utfordrende at det ikke er tydelig
hva uteområdene skal brukes til, og om de er private, halvprivate eller offentlige. Det kan da være
vanskeligere for folk å bruke områdene, og sannsynligheten for hærverk øker (Bolt 2018, BechDanielsen og Mechlenborg 2017).
Flere påpeker samtidig at man skal være forsiktig med å anta at det er tydelige årsakssammenhenger mellom fysiske omgivelser og folks
oppførsel (Musterd og Ostendorf 2005, Wassenberg 2018). Sammenhenger mellom fysiske omgivelser og sosiale forhold kan være tilsynelatende
og skyldes andre årsaker. Studier av hvordan
fysiske omgivelser kan påvirke kriminalitet, viser
at bildet er sammensatt. Trafikknutepunkt og trafikkerte veier kan være åsteder for kriminalitet,
men hus langt fra veier kan også være utsatt.
Belysning gjør ofte at beboere føler seg mer
trygge, men demper ikke nødvendigvis kriminaliteten. Områder som blir formet med tanke på å
forebygge kriminalitet, blir ikke nødvendigvis
brukt slik de er tiltenkt, og det er eksempler på at
kriminaliteten har økt i områder hvor slike tiltak
er satt inn (Ceccato mfl. 2019).
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Konsekvenser av bokonsentrasjon for sosial mobilitet,
samhold og tillit
En del internasjonal forskning har vært opptatt av
hvordan oppvekststedet påvirker innbyggernes
mulighetsrom og livssjanser. Det er særlig barn
og unges sosiale mobilitet og livssjanser som har
stått i sentrum i denne forskningen. Annen
forskning har vært opptatt av hvordan nettverk,
tillit og deltakelse påvirkes av at det er store sosiale og økonomiske forskjeller mellom folk i lokalsamfunnet.

10.1 Sosial mobilitet for barn og unge
Den sosiale mobiliteten er høy i Norge og Skandinavia. I et samfunn med høy sosial mobilitet vil
barns sosiale og økonomiske muligheter i voksenlivet være mindre avhengige av foreldrenes inntekt og sosiale status enn i et samfunn med lav
sosial mobilitet. Også barn av innvandrere har
høy sosial mobilitet. Mange norskfødte med innvandrerforeldre og barn som har innvandret til
Norge før førskolealder, gjør det bra i Norge. De
har imidlertid gjennomgående lavere inntekter
enn jevnaldrende uten innvandrerbakgrunn
(Epland og Kirkeberg 2018).
Den sosiale mobiliteten mellom generasjoner i
Norge kan være fallende (Markussen og Røed
2020 og Hoen mfl. 2018). En mulig forklaring er at
et stadig høyere utdanningskrav i arbeidsmarkedet kan ha ført til at ulempen ved å være født inn i
en familie med lav utdanning og inntekt er større
nå enn før (Markussen og Røed 2020).

10.1.1 Forskning på nabolagseffekter
Barn og unge bruker mye tid i nabolaget. På hjemstedet og i nabolaget blir barn kjent med andre og
lærer alt fra viktige kulturelle koder, grunnleggende idrettsferdigheter til mer avansert «akademisk» kunnskap (Brattbakk og Andersen 2017).
Nabolagseffekter kan forstås som både negative og positive selvforsterkende effekter. Forsk-

ningen om nabolagseffekter forutsetter at det er
negative selvforsterkende effekter i utsatte områder og positive selvforsterkende effekter i «rike»
områder (ibid., Brattbakk og Wessel 2013, Chetty
mfl. 2016). Nabolagsforskningen ser særlig på
effekter på barn og unge.
Teoriene om hvordan nabolagseffekter oppstår, kan deles i dem som ser på trekk ved selve
nabolaget («interne forhold»), og dem som ser på
trekk ved samfunnet rundt («eksterne forhold»). I
en artikkel i boka Oslo – ulikhetenes by oppsummerer Brattbakk og Wessel (2017) teorier om
nabolagseffekter.
Teorier om interne forhold legger vekt på at
egenskaper, atferd eller holdninger hos ett eller
flere individer påvirker naboene deres direkte.
Teorier som trekkes fram, handler om læring/
sosialisering, rollemodeller som påvirker barn og
unges atferd og holdninger, smitteeffekter, sosiale
normer og sosiale nettverk, konkurranse om ressurser, eksponering (for eksempel for kriminalitet
og vold) og relativ deprivasjon (særlig relevant
når man vokser opp som fattig i et rikt nabolag).
De eksterne forklaringene handler om større
strukturelle krefter i byområdet som påvirker
nabolaget. En forklaring handler om lokale, institusjonelle ressurser. Goder og byrder er ulikt fordelt i byrommet, og enkelte nabolag har tilgang til
færre, og kvalitativt dårligere, institusjonelle ressurser, for eksempel tjenester. Dårlig kvalitet på
tjenestetilbudet kan i neste omgang bidra til ulikheter i levekår. En annen forklaring handler om
stigmatisering av områder og menneskene som
bor der, for eksempel at man forestiller seg at personer fra konkrete områder har visse felles egenskaper. Stigmatisering av områder kan virke inn
på beboernes selvfølelse og stedstilhørighet,
påvirke beboerne negativt i møte med omverdenen, føre til fordommer og forskjellsbehandling
og i verste fall føre til reduksjon i kvalitet og kvantitet av ressurser som tilføres områder. Videre kan
stigmatisering av et område forsterke et negativt
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Boks 10.1 «Moving to Opportunity» – forsøk i USA på å flytte lavinntektsfamilier
helse og bedre trivsel og trygghet. Forskere har
Studier av et forsøk i USA kalt «Moving to
også undersøkt om det å bo i områder med minOpportunity» (MTO) har hatt stor innflytelse på
hvordan nabolagseffekter forstås. Forsøket ble
dre fattigdom hadde effekt på voksnes inntekt
gjennomført på oppdrag av US Department of
og sysselsetting. De fant ingen effekter på innHousing and Urban Development i fem ameritekt og sysselsetting (Katz mfl. 2001, Kling mfl.
kanske storbyer (Baltimore, Boston, Chicago,
2007, Clampet-Lundquist og Massey 2008, LudLos Angeles og New York) i perioden 1994–
wig mfl. 2013).
1998. Totalt deltok 4600 lavinntektsfamilier med
I en senere studie av effektene av forsøket
barn i offentlige utleieboliger i forsøket. Familifinner forskerne at det hadde langsiktige posiene kom fra områder med en høy andel fattige.
tive effekter for barn. Dersom et barn flytter til
Familiene ble tilfeldig delt inn i tre grupper. Én
et område med lav fattigdomsrate før det fyller
gruppe fikk økonomisk støtte til å dekke husleie
13 år, øker barnet sjansene sine til å ta høyere
til private utleieboliger i boområder med en fatutdanning og få høyere inntekter. Samtidig redutigdomsrate på under 10 prosent. Disse fikk veiseres sannsynligheten for å bli enslig forelder.
ledning fra en lokal frivillig organisasjon om
For barn som flyttet etter at de fylte 13 år, er det
hvor de kunne flytte. En annen gruppe fikk kun
i stedet små negative effekter av å ha flyttet.
støtte til husleie, men ingen begrensninger på
Antakelig skyldes dette at det var vanskelig for
hvor de kunne flytte. Den tredje gruppa, konungdommene å komme inn i et nytt miljø. Stutrollgruppa, fikk ingen hjelp til å flytte via MTOdien konkluderer med at mindre barn har
forsøket.
utbytte av å bo i et mer velstående nabolag, og at
varigheten av å bo i godt nabolag som barn er en
Forsøket er studert over lengre tid. Blant
viktig faktor for barns langsiktige prestasjoner
funnene er at flytting til et boligområde med lav
(Chetty mfl. 2016).
fattigdomsrate førte til bedre psykisk og fysisk

omdømme og på den måten påvirke boligpriser
og flyttestrømmer.
Mye av forskningen på hvordan nabolaget
påvirker barn og unges livssjanser og sosiale
mobilitet, har foregått i USA. Det er der funn av
slike effekter er tydeligst, i Europa er funnene
mer sprikende. En kritikk går ut på at det er metodisk vanskelig å skille effekter av nabolaget fra
øvrige sosiale kontekster som innbyggerne er en
del av. Hvorvidt man finner effekter, og hvor store
de eventuelt er, handler også om størrelsen på
nabolaget en studerer.
I Norge er de fleste studier av nabolagseffekter gjennomført i Oslo. Situasjonen i Oslo er veldig forskjellig fra større byer både i USA og i
mange land i Europa, og antakelig kan ikke studier derfra overføres til norske forhold. De til dels
sterke effektene som er påvist i amerikanske storbyer, kan tenkes å bli moderert i velferdsstater
med sosiale ordninger og omfattende omfordelingspolitikk (Brattbakk og Andersen 2017).
Forholdet mellom nabolag og individ må ses
som et gjensidig samspill heller enn som en enveiseffekt nabolag har på individer (Sykes 2011).

Unge tar aktive valg og samspiller med, og påvirker, sine omgivelser, inkludert nabolagene sine.

10.1.2 Nabolagets betydning for barn fra
lavinntektsfamilier
Brattbakk og Andersen (2017) mener at trekk ved
nabolagene ser ut til å virke sterkest på barn siden
de er i en formativ alder. Fra USA finner Chetty og
medforfattere (2016) at å bo i et godt nabolag som
barn har positive effekter på barns senere utdanning og inntekter. Studier om nabolagseffekter
som Hyggen og medforfattere (2018) har oppsummert, tyder på at nabolag har effekter på barn
og unges senere utdanning, yrkesposisjon,
arbeidstilknytning, inntekt, helse, rusbruk, sosiale normer og hvor utsatt de er for vold. Effektene
for hvert enkelt individ er liten eller moderat, men
fordi nabolagseffektene omfatter så mange barn
og unge, kan samfunnseffekten likevel være betydelig. Nabolaget virker ulikt på barna. Gutter blir i
større grad påvirket enn jenter, og effektene varierer med alder. De minste barna påvirkes minst,
men fra de er i førskolealder og eldre, blir de mer
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påvirket i takt med at aksjonsradiusen deres øker
(Brattbakk og Andersen 2017).
Barn fra fattige familier ser ut til å påvirkes
sterkere enn barn fra hjem hvor foreldrene har
høy utdanning og inntekt. Det forklares ofte med
at barn og unge fra fattige familier har mer familiestress i hjemmet, at foreldre i mindre grad
beskytter barna mot uheldige sider ved nabolaget,
at barna er mer sårbare, og at trangboddhet og
dårlige boforhold gjør at de tilbringer mer tid
hjemmefra. Barn fra fattige familier vil kunne ha
færre positive rollemodeller blant unge og voksne
(Brattbakk og Andersen 2017, Hyggen mfl. 2018).
Flere kvalitative studier fra Oslo viser at når
mange familier i et nabolag samtidig bor trangt og
har svak økonomi, vil også mange barn og unge
ha problemer med å gjøre lekser hjemme og ta
med seg venner hjem (Hyggen mfl. 2018).
Ikke alle studier finner slike nabolagseffekter
på barn i lavinntektsfamilier. Markussen og Røed
(2018) finner for eksempel ingen effekter av nabolaget på barn og unge som vokser opp i familier
med de laveste inntektene.

10.1.3 Nabolagets effekter på utdanning,
arbeid og inntekt
Nabolaget ser ut til å ha effekter på utdanning,
mens effekten på inntekt og arbeid er mindre
tydelig. Funn fra Oslo viser at det er en sammenheng mellom de unges utdanningsnivå og nabolaget de er vokst opp i (Brattbakk og Wessel 2013).
Sammenhengen mellom nabolag og inntekt er
svakere. Utslaget på arbeidsledighet er høyest når
ungdommene er 21 år, og avtar gradvis til de er
helt borte ved 29-årsalderen. Studien viser også at
det å vokse opp i et utsatt nabolag har en svak,
men signifikant langtidseffekt både på ungdommenes inntekt og utdanning som unge voksne.
Studien konsentrerer seg, som de fleste andre studier innenfor dette forskningsfeltet, om å måle
hvilke effekter trekk ved beboersammensetningen i nabolaget har på barn og unge. Av de ulike
egenskapene ved naboene som måles, er det
andelen naboer som lever på ulike velferdsytelser,
som ser ut til å ha sterkest effekt. Det er opplagt at
andre trekk ved nabolaget enn beboersammensetning vil kunne påvirke barn og unge, for eksempel
kvaliteten på skoler, fritidstilbudene og uteområdene og det «sosiale klimaet» i nærmiljøet. Beboersammensetningen samvarierer imidlertid ofte,
men ikke alltid, med disse andre nabolagskvalitetene og brukes derfor ofte som et samlemål på
trekk ved nabolaget. Et tilleggsmoment her er at
data – altså statistikk om beboersammensetnin-

137

Kapittel 10

gen – så langt har vært lettere å få tak i enn data
om øvrige nabolagstrekk.
Brattbakk (2014) har sett nærmere på sammenhengen mellom utdanning og nabolagets størrelse i Oslo. Han finner sammenheng mellom
ungdommenes framtidige utdanningsnivå og
beboersammensetningen både etter de nærmeste kvartalene, skolekretsen og bydelen. Sammenhengen var sterkest for bydelsnivået. Han
peker på dette som et overraskende resultat, blant
annet fordi tilsvarende utenlandske studier viser
at det er det nærmeste nabolaget som har mest å
si. Han tolker dette som et resultat av tre mekanismer som virker sammen: 14–18-åringenes
aksjonsradius som beveger seg utover det nære
nabolaget, forskjeller i institusjonelle ressurser
(særlig skoler) og stigmatisering av områder
(som i større grad rammer større byområder).
En undersøkelse basert på norske data over tre
tiår ser på hvor store effekter skole og nabolag har
på barn og deres utdanning og inntekt som voksne.
Den finner at den sosioøkonomiske sammensetningen av elever ved skolene forklarer rundt 2 prosent
av den gjennomsnittlige variasjonen i utdanningslengde for alle barn samlet og rundt 1 prosent av
inntektene de får som voksne. Forskerne finner at
nabolaget har noe mindre effekt enn det skolen
har. Undersøkelsen konkluderer med at i norsk velferdsstatlig kontekst har ikke skolen og nabolaget
vesentlig effekt på barns senere utdanning og inntekt (Hermansen mfl. 2020).
Fra Sverige finner forskere nabolagseffekter
på utdanning, både i studier som ser på hele Sverige (Andersson og Subramanian 2006, referert i
Hyggen mfl. 2018) og utvalgte byer. Disse ser
også på effekter på sysselsetting (Andersson
2004, referert i Hyggen mfl. 2018). Hedman og
medforfattere (2015) finner at dersom man har
vokst opp i lavinntektsnabolag, påvirker dette den
senere inntekten negativt.
Fra Danmark har man sett at å vokse opp i
henholdsvis en drabantby eller et velstående
nabolag får effekter. Unge voksne fra drabantbyer ble i større grad rammet av kortvarig
arbeidsledighet sammenliknet med det unge
voksne fra velstående områder gjorde. Det var
derimot bare ubetydelige forskjeller på langtidsledigheten (Lander mfl. 2012, referert i Hyggen
mfl. 2018).

10.1.4 Effekter av å vokse opp i ulike typer
nabolag
Flere nordiske studier viser at fattige nabolag kan
påvirke unges sosiale mobilitet negativt, mens vel-
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stående nabolag og «sosialt blandede nabolag»
kan påvirke sosial mobilitet positivt.
Toft og Ljunggren (2016) ser på hvordan det
går med dem som vokser opp i velstående nabolag. De finner at jo høyere andel velstående
naboer (som her betyr personer med yrker som
direktør, finansmegler, professor, lege, advokat
m.m.) i nabolaget, jo mer sannsynlig er det at ungdommene selv tar høy utdanning. Sammenhengen mellom nabolag og ungdommenes situasjon
som voksne var litt sterkere for ungdom fra
lavinntektsfamilier enn for ungdommer fra mer
velstående familier.
Markussen og Røed (2018) finner at ungdom
som vokser opp i det de omtaler som middelklassenabolag, oppnår de beste skoleresultatene fra
grunnskolen målt som grunnskolepoeng. Effektene er varige og gjenspeiles i utdanningsnivå og
inntekt i alle fall til de er 28–31 år. Tilsvarende
effekter finner de verken for ungdom som vokser opp i utsatte nabolag eller i velstående nabolag. Det er barn av middelklasseforeldre som
påvirkes i sterkest grad av oppvekststedet sitt.
Forskerne påviser videre at å flytte fra et utsatt
nabolag til et middelklassenabolag gir betydelige
positive effekter. Dette tolker de blant annet som
et resultat av at de som flytter da «sosialiseres»
med personer som har en høy grad av humankapital og familiestøtte, og videre som et resultat av
å bli eksponert for rollemodeller som har høy
utdanning og er i arbeid. Markussen og Røed
hevder funnene de har gjort, tyder på at det er
misforstått at det beste for barn er å vokse opp i
velstående nabolag. Tvert imot kan det være
uheldig for de unge.
En svensk studie utført av Bergsten (2010,
referert i Hyggen mfl. 2018) finner at sosialt blandede nabolag har særlig positive effekter på skoleresultater og tendensen til å ta høyere utdanning.
Pettersen og Sletten (2018) har, med utgangspunkt i ungdomsskoleelevers svar på Ung i Osloundersøkelsen fra 2015, sett på om ungdoms subjektive opplevelse av fattigdom preges av nabolaget der de bor. De finner at ungdom som vokser
opp i familier med begrensede økonomiske ressurser, opplever fattigdommen sterkere i velstående nabolag enn i fattige nabolag. Når den relative økonomiske avstanden til jevnaldrende flest
er stor, er det større sjanse for at ungdommene
opplever at familien har dårlig råd. Undersøkelsen
viser at barn og unge med innvandrerbakgrunn i
lavinntektsfamilier opplever fattigdom sterkere
når de vokser opp i rike nabolag, men at de likevel
gjør det i mindre grad enn andre. Forskerne
mener at dette kanskje kan forstås ut fra teorien

Boks 10.2 Analyse av geografisk
inntektsmobilitet i Norge
Samfunnsøkonomisk analyse har sett på geografisk inntektsmobilitet i norske kommuner,
dette har de gjort basert på modellen til
Chetty og medforfattere (2014) fra USA (Samfunnsøkonomisk analyse 2018a).
Samfunnsøkonomisk analyse undersøker
om de faktorene som ser ut til å henge
sammen med forventet utfall for barn fra
lavinntektsfamilier i USA, har liknende betydning i Norge. De bruker estimater på inntektsmobilitet på kommunenivå til å studere korrelasjoner med kommunenes inntektsulikhet,
skolekvalitet, sosiale kapital (målt som valgdeltakelse, religiøsitet og voldskriminalitet),
segregering og familiestruktur.
Resultatene forskerne kommer fram til, er
at kommuner med høy inntektsmobilitet har
mindre inntektsulikhet, mindre frafall fra videregående opplæring, mindre voldskriminalitet
og færre enslige forsørgere. De finner ingen
sammenheng mellom inntektsmobilitet og
segregering. De tror imidlertid dette skyldes
begrensninger i dataene heller enn at sammenhengen ikke er der.

om doble referanserammer. Innvandrere vurderer
mulighetene sine og situasjonen sin ikke bare
med utgangspunkt i en norsk kontekst, men også
i lys av situasjonen i sitt eller foreldrenes opprinnelsesland. De kan dermed være mer tilbøyelige
til å akseptere dårligere arbeids- og boforhold enn
andre.

10.2 Nabolagseffekter på helse og
voksnes sysselsetting
10.2.1 Konsekvenser for helse
En kunnskapsoversikt fra Folkehelseinstituttet
gjennomgår studier av hvilke helseeffekter det gir
å bo i områder med materielle og sosiale mangler
(Munthe-Kaas mfl. 2017). Utrederne presenterer
studier som har sett på hvilke utslag slike nabolag
har for den fysiske og psykiske helsen. Ingen av
studiene så bare på effekten av å bo i et nabolag
med en høy andel beboere med innvandrerbakgrunn. Fire oversiktsstudier har vurdert effekten
på fysiske helserelaterte utfall. To av dem
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omhandlet barn og unge, én omhandlet mødre og
barn og den siste eldre voksne. Dette er noen av
funnene fra studiene: Den sosiale kapitalen i et
nabolag påvirker muligens helsen hos barn og
unge, nabolagseffekter kan forverre risikoen for
ulike utfall på helsen (for eksempel lav fødselsvekt
og andre helseutfall for barn), og å bo i et dårlig
stilt nabolag kan føre til lav fødselsvekt, for tidlig
fødsel og dødfødsel.
To kunnskapsoversikter undersøker hvilke
effekter nabolaget har på psykisk helse hos barn
og unge (Curtis mfl. 2013, Richardson mfl. 2015).
Den første oversikten konkluderte med at det ser
ut til å være en sammenheng mellom problemer i
nabolaget (fattigdom, dårlige livsforhold og vold)
og problemer med psykisk helse blant ungdom
(Curtis mfl. 2013). Den andre oversikten fant sprikende forskningsresultater og kunne ikke slå fast
at det finnes en sammenheng mellom sosioøkonomisk status i et nabolag og depresjon blant ungdom (Richardson mfl. 2015).
Studier fra «Moving to Opportunity»-forsøket i
USA fant at å flytte til et boligområde med lav fattigdomsrate førte til bedre psykisk og fysisk helse
og bedre trivsel og trygghet (Katz mfl. 2001).

10.2.2 Effekter på sysselsetting blant voksne
Studier av hvilke effekter nabolaget har på de
voksnes sysselsetting, har gitt sprikende resultater. I studiene som finner effekter, karakteriseres
effektene i hovedsak som svake. Fra USA fant forskerne at det å flytte til et mer velstående nabolag
ikke hadde noen effekt på voksnes og eldre unges
inntekt og sysselsetting senere i livet (Katz mfl.
2001, Kling mfl. 2007, Clampet-Lundquist og Massey 2008 og Ludwig mfl. 2013). Fra Danmark finner Damm (2014) at innvandrernes sosiale nettverk har en positiv effekt på sysselsetting, men
hun finner ikke en tilsvarende effekt av selve
bostedet.
Fra Sverige er det en rekke studier som tar
opp forholdet mellom arbeidsmarkedet og segregering. Bergsten (2010) og Urban (2009) viser at
innbyggere i områder med høy arbeidsledighet og
fattigdom har større sannsynlig for selv å bli
arbeidsledige. Edin og medforfattere (2003) og
Andersson og Musterd (2014) finner at høy sysselsetting i en innvandrergruppe påvirker sysselsettingen for andre med samme innvandrerbakgrunn i positiv retning. Det motsatte, altså at sysselsettingen er lav i gruppa, kan føre til dårligere
insentiver for å søke arbeid. Mood (2010) viser at
dersom man bor i et område med stor andel personer som får stønad til livsopphold, «försör-
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jningsstöd»1, øker risikoen for at man selv får slik
stønad.
I norsk sammenheng er nabolagseffekter på
arbeid lite undersøkt. Nabolagseffekter av uføretrygd er det imidlertid gjort studier av. Bor man i
nærheten av noen som blir uføretrygdet, øker
sjansen for at en selv blir uføretrygdet (Rege mfl.
2012).
Noen studier ser på om individuelle egenskaper påvirker både hvor man bor, og om man er
sysselsatt. Resultatene er sprikende. Musterd og
Andersson (2006) påviser at nabolaget har en selvstendig effekt på arbeidsledigheten, mens Brännström (2004) finner at selve nabolaget har kun
svak effekt eller ingen effekter på arbeidsmarkedstilknytningen.

10.3 Konsekvenser av segregering i
skoler
Når elever som er like hverandre, samles i enkelte
skolekretser, kan det skape forskjeller mellom
skolene i hvordan elevene presterer og utvikler
seg faglig. Sosiale utfordringer ved skolene påvirker skole-, lærings- og klasseromsmiljøet. Barn er
på skolen store deler av dagen, og et dårlig skolemiljø kan påvirke om de trives på skolen. Dette
kan i sin tur ha konsekvenser for læringsresultater og ønsker om å ta videregående opplæring
(Lunde 2012).
Nabolag hvor levekårsutfordringer har hopet
seg opp, og særlig nabolag med mange leieboliger, kan være preget av mye inn- og utflytting. Det
kan igjen påvirke skolene i områdene. Når mange
flytter på seg, fører det til at mange elever skiftes
ut. Dermed kan skole- og læringsmiljøet bli ustabilt. Dette kan påvirke elevenes resultater (von
Simson og Umblijs 2020) og trivsel og gjøre det
utfordrende for skoler og lærere å gi elevene kvalitativt god opplæring.
I klasser hvor andelen elever med svake
norskkunnskaper er høy, vil det kunne påvirke
elevenes læring negativt. Når skolen er det
eneste norske språkmiljøet til elevene og flertallet av elevene har dårlige norskferdigheter, utvikles ferdighetene i norsk saktere.2 Utfordringene blir større jo lenger i skoleløpet man kommer, når tekstmengden og kravene til å forstå
1

2
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«Försörjningsstöd» svarer til det som på norsk kalles stønader til livsopphold og som kan standardiseres (typisk mat
og klær).
Førsteamanuensis Finn Aarsæther i aftenposten.no
30. januar 2013.
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fagstoffet blir større. Samtidig trekker ulike studier fram at elever med innvandrerbakgrunn ser
ut til å ha en bedre prestasjonsutvikling enn
andre elever når alt annet er likt (Kindt 2017,
Grøgaard 2012). Dette kan trolig forklares mest
med at mange foreldre med innvandrerbakgrunn
motiverer barna sine i skolearbeidet og til å ta
høyere utdanning.
Så lenge det har vært gjennomført PISAundersøkelser3, har Finland vært det landet som
har minst variasjon i resultater mellom skoler
(Sahlberg 2015, referert i Østerud 2016). En casestudie av ulike skoler i en norsk og en finsk kommune viser at skolene i alle områder i den finske
kommunen har stor oppmerksomhet på læring av
fag (Rapp 2018). I den norske kommunen, derimot, er det stor forskjell på hva skolene legger
vekt på, avhengig av hva slags områder de ligger i.
Ved skolene i «høystatusområder» står det faglige
i sentrum, både hos lærere, elever, rektor og foreldre, og det er et betydelig press på at elevene
presterer. I «lavstatusområder» legger skolene
mest vekt på det sosiale og mindre på det faglige.
Studien viser også til at det i Finland ofte settes
inn ressurser med en gang de oppdager at et barn
har behov for ekstra oppfølging. I Norge er hjelpeapparatet ofte fragmentert, dårlig koordinert,
byråkratisk og langsomt. Det tar lang tid før barna
får den hjelpen de trenger.

10.3.1 Skolesegregeringens konsekvenser for
skoleresultater, prestasjonsutvikling
og frafall i videregående skole
Andelen med innvandrerbakgrunn på skolen ser
ut til å bety svært lite for elevenes prestasjoner,
både på ungdomsskolen og i videregående (Birkelund mfl. 2010). Foreldrenes utdanningsnivå har
mer å si for elevenes karakterer i grunnskolen
enn elevsammensetningen ved skolen de går på.
Skoler hvor andelen elever med innvandrerbakgrunn er høy, har også en høy andel elever med
lavt utdannede foreldre. Selv om gjennomsnittskarakterene er lavere ved disse skolene, har andelen
med innvandrerbakgrunn ingen signifikant betydning for elevenes karakterer når det tas hensyn til
elevenes familiebakgrunn (Birkelund mfl. 2010,
Grøgaard 2012).
3

OECDs PISA-undersøkelse (Programme for International
Student Assessment) måler 15-åringers kompetanse i
lesing, matematikk og naturfag. Det overordnede målet er
å evaluere hvor godt skolesystemet i de ulike landene forbereder elevene til videre studier, yrkesliv og en aktiv deltakelse i samfunnet.

Også i en studie fra Sverige ser det ut til at
elevenes karakterer etter avsluttet ungdomsskole
er relativt upåvirket av andelen medelever med
innvandrerbakgrunn (Brandén mfl. 2016). Andelen har imidlertid en liten negativ effekt på resultatene til de aller svakeste elevene, både dem med
og uten innvandrerbakgrunn. Innvandreres skoleresultater påvirkes svakt positivt av andelen jevnaldrende med den samme nasjonale bakgrunnen
som dem selv. En studie fra Nederland viser at
ungdommer som selv har innvandrerbakgrunn,
og som bor i nabolag med en høy andel innvandrere, har bedre skoleresultater enn ungdommer
som bor i nabolag med en lavere andel innvandrere (Nieuwenhuis mfl. 2017).
En studie fra NTNU undersøker hvordan
sammensetningen av elevgruppa i klassen påvirker resultatene på nasjonale prøver i matematikk
for femteklassinger (Green og Iversen 2020).
Studien viser at andelen elever med flyktningbakgrunn i klassen har klart negativ effekt på
resultater til elever uten innvandrerbakgrunn.
Den negative påvirkningen stammer fra spesifikke grupper av flyktninger som selv har stor
sannsynlighet for å underprestere. Det er først
og fremst gutter og elever av foreldre uten høyere utdanning som påvirkes negativt. Studien
finner ingen negativ effekt på resultatene av at en
høy andel av elevene har en annen innvandrerbakgrunn. Resultatene gjelder alle de undersøkte kommunene, men i storbyene er ikke
effektene statistisk signifikante.
Studien setter ellers søkelys på hvor variert
både gruppa av innvandrerelever og gruppa av
elever med flyktningbakgrunn er. Forskerne konkluderer med at skolene ikke har tilstrekkelige
kompensatoriske verktøy til å motvirke slike
negative effekter (ibid.).
Skolenes elevsammensetning har lite å si for
avgangskarakterer og frafall i videregående skole
(Birkelund 2010). Ved skoler med mange elever
med innvandrerbakgrunn fullfører elevene videregående opplæring i noe høyere grad, målt når
elevene er tidlig i tjueårene (Hermansen og Birkelund 2015). Effektene er omtrent tre ganger sterkere blant elever som selv har innvandrerbakgrunn, enn blant øvrige elever. Videre varierer
effektene etter hvor elevene med innvandrerbakgrunn kommer fra.
Flere studier har sett på om det finnes såkalte
terskeleffekter, altså om andelen elever med
innvandrerbakgrunn over et visst nivå betyr mer,
eventuelt mindre, for skoleresultater eller frafall
(for eksempel Grøgaard 2012, Birkelund mfl.
2010, Næss 2011). Om, og eventuelt på hvilket
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nivå, man finner signifikante terskeleffekter,
varierer. Noe av grunnen til de ulike funnene kan
være at terskeleffektene inndeles på ulike måter
(Andresen 2014).

10.4 Tillit, deltakelse og samhold
I utvalgets mandat er det vist til NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit, der det er pekt på at det norske
samfunnet må lykkes bedre med integrering av
innvandrere og flyktninger fra land utenfor
Europa for å ivareta samhørighet, tillit og samfunnsmodellens legitimitet.
Et sentralt element i et demokratisk samfunn
er at folket deltar. Samfunnsengasjement blant
ulike grupper i befolkningen er med på å gi legitimitet til dem som styrer. Samfunnsengasjementet
er også med på å informere dem som styrer om
hva som rører seg i samfunnet, slik at de kan ta
informerte beslutninger (Eimhjellen mfl. 2020).

10.4.1 Tillit i den norske samfunnsmodellen
Sosiale rettigheter, økonomisk omfordeling og
demokratisk representasjon er grunnpilarer i det
norske velferdssystemet. Rettighetene har bidratt
til utjevning mellom ulike grupper i befolkningen
og til deltakelse på ulike arenaer i samfunnet.
Dette har skapt grunnlag for sosial kohesjon, forstått som samhold, samhørighet og samfunnsmessig solidaritet som gjerne knyttes til brede felles
verdier og målsettinger i et samfunn – selv om
samfunnet består av mennesker med ulik bakgrunn. Kohesjon og tillit er beslektede begreper,
men mens tillit også kan eksistere mellom mennesker mer direkte, er kohesjon et begrep som
mest brukes på samfunnsnivået (NOU 2017:2).
Man antar at tillit er koplet til mange positive
utfall for samfunnet (Newton 2007), og at høye
nivåer av tillit er bygd inn i de nordiske samfunnsmodellene (Rothstein og Stolle 2003, NOU 2017: 2).
Den norske velferdsstaten baserer seg på to former
for tillit. Den ene formen for tillit handler om tilliten
til samfunnsinstitusjoner, også kalt vertikal tillit.
Borgerne stoler på at offentlig forvaltning stort sett
fungerer, at myndighetene er upartiske, effektive,
og at beslutninger som tas, skal baseres på informasjon som er etterprøvbar (ibid.). Uten tilliten til
at staten og det offentlige mer generelt forvalter
samfunnets ressurser på en fornuftig måte, vil den
enkelte neppe være like villig til å betale skatt eller
la offentlige instanser stå for store deler av omfordelingen i samfunnet. Høy tillit til politiske institusjoner blir gjerne sett på som nødvendig for at et
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demokrati skal fungere godt. Rothstein og Stolle
(2003) hevder at økonomisk likhet tenderer til å
øke den sosiale kapitalen i samfunnet, slik som for
eksempel generalisert tillit.
Den andre sentrale formen for tillit handler
om tillit borgerne imellom og er kalt horisontal
tillit. Horisontal tillit deles ofte inn i partikulær
tillit til dem man kjenner, og generalisert tillit til
folk flest. Denne troen på andre, det vil si den
generaliserte tilliten til andre, er høy i Norge
(Wollebæk og Seegård 2011). I befolkningen
mener to av tre at man «kan stole på de fleste»
(Brekke mfl. 2020).
Selv om befolkningen i Norge har høy tillit
generelt, er gradene av tillit ulikt fordelt i ulike
grupper i befolkningen. For eksempel er tillitsnivåer til andre mennesker signifikant lavere i flere
innvandrergrupper enn i den øvrige befolkningen.
Levekårsundersøkelsen blant innvandrere fra
2016 viser at én av fem innvandrere (22 prosent)
har liten tillit til sine medmennesker, mens det
samme bare gjelder 6 prosent i befolkningen
generelt. På den annen side har innvandrere mer
tro på det politiske systemet enn den øvrige
befolkningen. Arbeidsledighet, dårlig råd og diskriminering reduserer tilliten til det politiske
systemet (Støren 2019). En studie av sivilsamfunnsdeltakelse blant innvandrere i Norge
(Eimhjellen mfl. 2020), som blant annet analyserer data fra levekårsundersøkelsen blant innvandrere fra 2016, undersøker om tillit hos innvandrere øker med botid i Norge. Det er først og
fremst i gruppa av innvandrere som har bodd i
Norge i ti år eller lenger, at de ser en økning i grader av tillit. Men innvandrerne når aldri helt opp
på tillitsnivået til den øvrige befolkningen. De som
har bodd i Norge i mer enn 20 år, skårer 6,3 på tillitsskalaen, mot 7,2 i den øvrige befolkningen
(ibid.).
Levekårsdata fra SSB viser at om lag én av fire
innvandrere oppgir at de ikke har en eneste venn
uten innvandrerbakgrunn (Sandnes 2017). Ut fra
dette kan man forvente at mennesker som først
og fremst er sammen med andre med samme
språkbakgrunn, religion, kultur eller landbakgrunn, vil ha færre sosiale bånd til mennesker
med annen bakgrunn og mindre tillit til mennesker med andre kjennetegn.

10.4.2 Teorier om hvordan tillit utvikles
Å delta i (lokale) aktiviteter bidrar til at folk
utvikler tillit og opparbeider sosial kapital (Putnam 2000). Putnam definerer sosial kapital som
summen av normer, tillit og nettverk (ibid.). Sær-

282

142

Kapittel 10

NOU 2020: 16
Levekår i byer

lig sentralt er forholdet mellom sammenbindende
(bonding) og brobyggende (bridging) sosial kapital (ibid.). Et sammenbindende nettverk kopler
sammen individer som deler viktige kjennetegn,
for eksempel språk, religion og kulturell tilhørighet, og gjør at deltakerne føler tilhørighet og identifiserer seg med gruppa. Brobyggende nettverk
er med på å kople enkeltindivider sammen på
tvers av slike forskjeller. Begge formene for sosial
kapital anses som viktige, og de blir ikke bare sett
på som et gode for enkeltindivider, men også for
samfunnet som helhet. En viktig innsikt er at
disse to formene for sosial kapital ikke trenger å
stå i motstrid til hverandre, men at sammenbindende sosial kapital ofte er en forutsetning for den
brobyggende. Mange trenger en trygg tilhørighet
blant likesinnede før man orienterer seg mot dem
som oppleves som mer ulike seg selv. Samtidig
påpekes det at den brobyggende sosiale kapitalen
ofte ikke kommer av seg selv (Ødegård mfl.
2014), men er mer krevende «å få til».
Det er flere teorier om hvordan tillit utvikles
gitt ulike omstendigheter. I det som blir kalt kontaktteorien (Allport 1958, Pettigrew mfl. 2011),
forklarer man at tillit utvikles, og at fordommer
reduseres ved at mennesker bygger relasjoner til
hverandre gjennom ansikt-til-ansikt-kontakt. Kontaktteorien utfordres av konfliktteorien. I konfliktteorien blir det hevdet at jo mer man blir eksponert for folk med ulik bakgrunn, og dermed for
konfliktfylte situasjoner, jo mer vil man holde seg
til og stole på «sine egne». En tredje retning er det
Putnam har kalt «constrict theory» (Putnam
2007). Ifølge denne retningen er det ikke slik at
man enten stoler på sine egne eller på andre grupper. Man stoler mindre både på sine egne og på
andre fordi man trekker seg tilbake fra samfunnslivet og de arenaene som ellers kunne skapt tillit.
I flere internasjonale studier finner man en
negativ sammenheng mellom segregering etter
innvandrerbakgrunn og tillit (Delhey og Newton
2005, Uslaner 2012). Også i studier fra Skandinavia finnes holdepunkter for det som er kalt konfliktteorien. Flere studier finner at innslag av innvandrere i befolkningen (egentlig «etnisk mangfold») påvirker tillit. I en studie av 61 kommuner
og bydeler i de største byene i Norge finner Fladmoe og Steen-Johansen (2018) at innslag av innvandrere i lokalsamfunnet svekker tilliten mellom
folk lokalt, men ikke den generaliserte tilliten. Det
samme finner man i Danmark (Dinesen og Sønderskov 2015). Fra Sverige finner man at både den
lokale og den generaliserte tilliten er svekket av
innslag av innvandrere i befolkningen (Wollebæk
2013, referert i NOU 2017: 2:164). Hva som er

årsaken til lavere nivåer av tillit i nabolag og lokalsamfunn med mange innvandrere, gis det ikke
klare svar på i disse studiene. Blant de mulige forklaringene forskerne peker på, er dette en: Fordi
det bor mange innvandrere i et område, og det er
slik at innvandrere generelt har lavere nivåer av
tillit enn den øvrige befolkningen, så kan det være
slik at man måler et lavere nivå av tillit hos innvandrere.
I en undersøkelse av holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge (Brekke
mfl. 2020) framkommer det at selv om det er en
høy andel i Norge som mener at man kan stole på
de fleste, er det blant dem som svarer ja på dette
spørsmålet, en betydelig andel som er mer lunkne
når de får spørsmål om tillit til innvandrergrupper.
Blant dem som svarte ja på spørsmålet om man
kan stole på de fleste, var det om lag 80 prosent
som mener at de stoler ganske mye eller helt og
holdent på dem som i undersøkelsen er kalt
«etniske nordmenn flest». Videre svarte om lag 50
prosent at de stoler på innvandrere fra land i Asia,
Afrika, mv. flest, og 40 prosent at de stoler på østeuropeiske innvandrere flest. Dette tyder på at
selv blant dem som uttrykker høy generell tillit,
omfatter ikke denne tilliten nødvendigvis alle
grupper av mennesker.
Fra tidligere studier av utsatte områder blant
annet i Nederland og Danmark har flere forskere
funnet tegn til at folk trekker seg tilbake fra samfunnslivet (Andersen 2003). Dette gir støtte til Putnams «constrict theory», som innebærer at man
trekker seg tilbake fra de arenaene som ellers
kunne skapt tillit (Putnam 2007).
At innbyggerne i et samfunn opplever fellesskap og tilhørighet til hverandre og til samfunnets
institusjoner, og der den opplevde avstanden mellom ulike grupper er liten, påvirker sosial kapital
(Rothstein og Stolle 2003) og kan sies å virke som
et «lim» i samfunnet.

10.4.3 Sosial kapital, kollektiv handlekraft,
deltakelse og samhold
Formelle og uformelle sosiale bånd mellom innbyggere i et område kan kalles sosial sammenhengskraft, eller kohesjon (social cohesion). Sosial
kohesjon kan beskrives som et lim som holder
samfunnet sammen, både det nære lokalsamfunnet og samfunnet i bredt. Innbyggere om trives på
stedet de bor, oppsøker trolig naboer og arenaer i
lokalmiljøet, som igjen vil påvirke den sosiale
kohesjonen i et område (Christensen mfl. 2019b).
Folk utvikler tillit og opparbeider sosial kapital
ved å delta i lokale aktiviteter (Putnam 2000). Del-
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takelse er dermed viktig for limet i et lokalsamfunn. I lokalsamfunn er det sivilsamfunnet som
står for mange av aktivitetene. At folk bor stabilt i
et område, bidrar ikke automatisk til høy sosial
sammenhengskraft i et område. Men det er et premiss for at en slik kraft kan oppstå (Christensen
mfl. 2019b).
Forskningslitteraturen peker på «kollektiv
handlekraft» som et uttrykk for evnen i befolkningen til å organisere seg i sammenslutninger om et
felles mål. Kollektiv handlekraft innebærer at folk
gjennom å organisere seg i ulike sammenslutninger bruker demokratiske påvirkningskanaler eller
positiv sosial kontroll til å reagere på normbrudd
eller trusler i nærmiljøet og gjennom handlinger
gjør felles positive normer gjeldende (Christensen
mfl. 2019b).
At innbyggerne deltar i forenings- og kulturlivet og i frivillig arbeid, er kjennetegn på at det er
ressurser i nærmiljøet og lokalsamfunnet som kan
mobiliseres til kollektiv handlekraft. Om en kollektiv handlekraft blir mobilisert i praksis, kan
oppdages ved å se på den kollektive reaksjonen på
konkrete hendelser som naboene opplever at kan
redusere kvaliteten ved området de bor, for
eksempel bygging av store veier. Hvis folk protesterer, kan det være et tegn på kollektiv handlekraft i området. Og motsatt, hvis det ikke er protester, kan det være et tegn på lav grad av kollektiv handlekraft i området (Christensen mfl.
2019b).
Studier har vist at sivilsamfunnet er svekket i
noen utsatte områder (Ødegård mfl. 2014). Det
innebærer at arenaer der det utvikles interessebaserte relasjoner på tvers av ulike grupper, blir
færre. Andre steder er det et problem at innvandrerbefolkningen og den øvrige befolkningen har
sine nettverk og foreninger side om side, men
med få relasjoner på tvers.
Når folk ikke møtes, utvikles det heller ikke
noen felles lokalsamfunnsidentitet. Selle og Wollebæk (2015) beskriver frivilligheten som en infrastruktur som gjør kollektiv handling mulig. Ødegård og medforfattere (2014) beskriver hvor mye
det har å si at det er fellesskapsarenaer i flerkulturelle lokalsamfunn, hvor individer er ulike når det
gjelder viktige kjennetegn som landbakgrunn,
språk, religion og ideologisk tilhørighet. Der
grupper med forskjellig kulturell og religiøs bakgrunn og/eller landbakgrunn ikke har felles
møteplasser, bidrar det til å svekke innbyggernes
tilhørighet til lokalsamfunnet. De siste tiårene har
det vokst fram et foreningsliv hvor rekrutteringsgrunnlaget baseres på felles landbakgrunn eller
religiøs og kulturell tilhørighet (ibid.). Dette er en
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viktig arena for sammenbindende kapital, men
dersom det er begrenset kontakt mellom det tradisjonelle og innvandrerorienterte foreningslivet,
blir da heller ikke frivilligheten en plattform for
felles, kollektiv handling.
I tillegg til at samfunnsengasjementet utgjør
forbindelser mellom befolkningen og dem som
styrer, kan samfunnsengasjement også være til
nytte for de personene som deltar. For eksempel
kan de gjennom å engasjere seg bygge opp personlige og sosiale ressurser som kunnskap,
ferdigheter, ansvar, nettverk og tillit (Eimhjellen
mfl. 2020).
I undersøkelser gjort i hele befolkningen ser
ikke organisasjonstilknytning ut til å påvirke, eller
bare ha liten betydning, på sosial kapital (her forstått som nettverk og tillit) (se blant annet Wollebæk og Selle 2007). Selv om man ikke ser slike
sammenhenger i befolkningen som helhet, har
man i studier av innvandrere sett at frivillig arbeid
samvarierer med tillit (se for eksempel Segaard
2011). Eimhjellen og medforfattere (2020) viser at
innvandrere som jobber frivillig, har større tillit til
andre mennesker enn innvandrere som ikke er
med på frivillig arbeid. Forskerne har undersøkt
om det er det frivillige arbeidet som gjør innvandrere tillitsfulle, eller om det er de tillitsfulle som
søker seg til frivillig arbeid. Andre studier har
ikke avklart om økt deltakelse fører til økt tillit,
eller om det er omvendt. Eimhjellen og kolleger
oppfatter det slik at tillit mer er en forutsetning for
frivillig arbeid blant innvandrere, heller enn at det
frivillige arbeidet bidrar til det (ibid.).

10.5 Forståelsen av parallellsamfunn
og hvordan de utvikler seg
Begrepet «parallellsamfunn» blir brukt for å
beskrive mange virkeligheter og forstås på ulike
måter. Egge og Solhjell (2018) har tatt for seg
ulike måter begrepet forstås på i akademia, av
politiet og i det offentlige ordskiftet. Forskerne
viser til at begrepet er tett koplet til migrasjonsfeltet, og at synet på hvordan det skal forstås er relativt polarisert. Det ene perspektivet legger vekt på
minoritetsgrupper som er skeptiske til samfunnets verdier og institusjoner. Det andre legger
vekt på at stat og storsamfunn mangler vilje og
evne til å inkludere minoritetsgrupper. Det at det
utvikles parallellsamfunn kan ikke forklares med
valgene til enkelte grupper eller miljøer alene. Det
handler om et samspill mellom majoritetssamfunnet og ulike minoriteter.
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For å forstå parallellsamfunn brukes begrepene «samfunnskontrakt» og «sosial kapital».
Samfunnskontrakten beskrives som et bånd mellom stat og borgere, som en symbolsk kontrakt
eller enighet om hva slags samfunn man er en del
av, og om hva slags lover og regler som gjelder.
Sosial kapital handler om sivilsamfunnets evne til
å utvikle tillitsfulle relasjoner mellom borgerne.
Forskerne legger særlig vekt på den tillitsbyggingen som skjer i offentlige institusjonene ved at de
leverer kvalitet og likebehandling. Er tilliten til
systemet stabil og høy, påvirker det tilliten mellom
borgerne. Statens legitimitet påvirker innbyggernes lojalitet, både til systemet og til hverandre.
Oppsummert forstås begrepet parallellsamfunn som et todelt begrep. Det beskriver på den
ene siden en samfunnsstruktur der det både er lav
politisk vilje og/eller kapasitet til å sikre alle borgere grunnleggende tjenester og rettigheter. På
den andre siden beskriver begrepet at det finnes
en tilsvarende motstand fra innvandrergrupper
om å slutte seg til majoritetssamfunnet. Forskerne
mener det er misvisende å bruke betegnelsen
parallellsamfunn på situasjonen i Norge. De slår
imidlertid fast at det finnes utfordringer både
knyttet til tillit og lojalitet på den ene siden og ute-

stenging og diskriminering på den andre. I ulik
grad vil det derfor danne seg nye former for subkulturer og utenforskap.
Den danske strategien Ét Danmark uden
parallelsamfund definerer ikke begrepet parallellsamfunn, men i omtalen vises det til at mange
barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn
lever i isolerte enklaver i Danmark. De beskrives
å være reelt uten kontakt med det danske samfunnet, og de har ikke tatt til seg danske normer og
verdier. Parallellsamfunn forstås dermed som et
resultat av valg enkelte grupper eller miljøer tar.
Det har likhetstrekk med begrepet «getto» som i
den internasjonale forskningslitteraturen ofte blir
brukt om utsatte, urbane boområder (Strand og
Kindt 2019). Begrepet getto kan forstås som at
innbyggerne i områdene lever mer isolert og har
lagd egne institusjoner eller parallellsamfunn
innad i byområdet. Videre innebærer begrepet at
disse innbyggerne i liten grad beveger seg utenfor det utsatte området. Høy arbeidsledighet, levekårsproblemer og fattigdom kan forsterke effekten av at folk holder seg i nabolaget sitt. Med en
slik forståelse av begrepet kan det ifølge Strand
og Kindt ikke sies at det finnes gettoer i Norge.
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Utvalgets vurderinger av bokonsentrasjon – årsaker,
konsekvenser og situasjonen i Norge
11.1 Økonomisk ulikhet og byenes
utforming legger grunnlag for
segregering
Utvalget mener det er sannsynlig at økt økonomisk ulikhet gir økt segregering, men hvor raskt
det skjer, og hvor sterk effekten er, vil kunne variere. Flere forhold kan påvirke hvor sterkt økonomisk ulikhet gir seg utslag i segregering. Gode og
varierte boligområder kan dempe segregeringen.
Hvis boligområdene generelt har gode kvaliteter,
vil det dempe mekanismene som fører til segregering. Ulike boligtyper innad i boligområdene kan
gi prisforskjeller og valgmuligheter og også føre
til at befolkningen blir mer sammensatt.
Utvalget mener likevel at det er usikkert om
offentlige myndigheter på lang sikt kan hindre at
økonomisk ulikhet øker segregeringen. Økonomisk ulikhet kan bidra til at forskjellene i boligprisene øker, og at folk med lave inntekter har
begrensede valgmuligheter på boligmarkedet. Da
kan det være vanskelig å motvirke at de som har
råd til det, i økende grad bosetter seg i de samme
områdene, mens noen områder over tid får en
sterk konsentrasjon av levekårsutfordringer.
I Norge er velstandsnivået og sysselsettingsgraden høyere og den økonomiske ulikheten
lavere enn i mange land det er naturlig å sammenlikne seg med. Norge har heller ikke store, isolerte områder med boliger av gjennomgående lav
kvalitet. Boligområdene er generelt velholdte og
godt planlagt, med gode transportforbindelser og
større variasjon i boligtyper enn i mange andre
land. Kommunene bruker mye ressurser på å vedlikeholde og ruste opp skoler, grøntområder og
fritidsanlegg. Utvalget mener at dette er sentrale
årsaker til at segregeringen er lavere i norske
byer enn i mange tilsvarende vesteuropeiske byer.
Avbrutt skolegang blant unge voksne, svak tilknytning til arbeidslivet i deler av befolkningen og
økende inntekts- og formuesforskjeller innad i
byene er imidlertid bekymringsfulle trekk. I løpet

av de siste tiårene har andelen lavinntektsfamilier
i norske byer økt sterkt. Det kan forsterke segregeringen også i Norge.
Utvalget ser også noen uheldige trekk ved
byutviklingen i Norge. Noen områder er preget av
støy og luftforurensning, mangel på vedlikehold
og andre kvalitetsutfordringer. Økende befolkningsvekst og etterspørsel etter boliger i byene
betyr at det blir større press på friområdene, at
flere grønne områder blir bygd ut, at folk må bo
trangere, og at støy og luftforurensning øker. Når
transportbehovet øker, går mer areal med til infrastruktur. Det kan binde områder sammen, men
også gi større barrierer mellom områdene. Det er
en fare for at høy etterspørsel og boligprisvekst
presser lavinntektshusstander ut av byene eller
inn i dårligere boforhold, og det er en fare for at
høy utbyggingstakt og fortetting forsterker kvalitetsforskjellene mellom områder.

11.2 Selektiv flytting forsterker
bokonsentrasjon
Flytting inn og ut av nabolag og byer påvirker
hvordan et område utvikler seg over tid. Flytting
kan forsterke segregering etter både inntekt, innvandrerbakgrunn og andre sosiale kjennetegn.
En høy andel innbyggere med innvandrerbakgrunn i et boligområde kan føre til at andelen fortsetter å stige. Mekanismene bak dette er selektiv
flytting, altså flyttemønstre både i befolkningen
med og uten innvandrerbakgrunn som påvirker
hvor høy andelen med innvandrerbakgrunn i
områdene blir. I Norge er det ikke gjennomført
store undersøkelser av selektiv flytting etter innvandrerbakgrunn, men i studier fra Sverige og
Danmark er det dokumentert at slik selektiv
flytting skjer. Segregeringen etter innvandrerbakgrunn påvirkes særlig av at den øvrige befolkningen unngår å flytte til, eller flytter fra, områder
med mange innvandrere. Utvalget mener det er
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god grunn til å tro at slike mekanismer også gjelder i Norge.
Når andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn øker i enkelte områder, skyldes det flere
forhold. Mange innvandrere har lavere inntekt og
formue enn gjennomsnittet i befolkningen, og forskjeller i boligpriser vil derfor påvirke hvor innvandrere bosetter seg. I tillegg er det slik at folk
som flytter gjerne søker seg til nabolag der befolkningen likner dem selv. Både innbyggere med og
uten innvandrerbakgrunn kan ønske å bosette seg
i nærheten av egen familie, eget nettverk eller folk
de oppfatter at likner seg selv. Videre mener utvalget at det er grunn til å tro at en del velger seg
vekk fra områder med mange med innvandrerbakgrunn ut fra andre årsaker. Det kan være
omdømme, skoler med krevende læringsmiljøer
og dårlige skoleresultater eller antakelser om at
det er slik.
Selektiv flytting forsterker segregeringen i
byene og bidrar til en utvikling der noen nabolag
får en opphoping av levekårsutfordringer. Utvalget
mener utviklingen gir grunn til bekymring. Svært
mange av familiene med lavinntekt i de områdene
utvalget har studert, har innvandrerbakgrunn, og
de kan ha flere andre typer utfordringer enn bare
de økonomiske.

11.3 At flere eier bolig, kan stabilisere
levekårsutsatte områder
Utvalget mener at det at mange eier boligen sin,
kan ha stabiliserende effekter for levekårsutsatte
områder. Boligeie kan være positivt for bostabilitet, noe som kan styrke fellesskapet i nabolagene
og være viktig for barnas hverdag og skolene.
Boligeie kan også fremme vedlikehold og velstandsutvikling og dermed slå ut positivt for nærmiljøkvalitetene.
Når store deler av Norges befolkning eier sin
egen bolig, er det med på å jevne ut de økonomiske ulikhetene sammenliknet med når flere
leier bolig. Sånn sett bør en høy andel boligeiere
ha en dempende effekt på segregering. Utvalget
mener at det likevel er vanskelig å slå fast at boligeie er en viktig årsak til den relativt lave segregeringen i norske byer. De viktigste landene Norge
kan sammenlikne seg med, har en høy andel sosiale utleieboliger konsentrert i enkelte byområder.
I praksis ser det ut til at sosiale utleieboliger ofte
blir konsentrert i enkelte deler av byen, og at
dette i seg selv kan bidra til høyere segregering
enn det vi har i Norge. Dette gjelder imidlertid
ikke for alle byer. Det er også eksempler på at

sosiale utleieboliger blir spredt og er en integrert
del av ordinære bomiljøer, og at segregeringen
der også er på samme nivå eller lavere enn i
Norge. Det er i tillegg eksempler på vesteuropeiske byer med en høy boligeierandel som er
betydelig mer segregert enn byer i Norge.
Utvalget mener dessuten at det i det norske
boligsystemet kan være noen faresignaler med
hensyn til segregering. En høy andel boligeiere
betyr at offentlige myndigheter ikke har samme
mulighet til å gripe inn og påvirke segregeringen
som myndighetene i land med en stor offentlig
utleiesektor. Selv om en høy andel boligeiere gir en
jevnere velstandsvekst enn en lav andel boligeiere,
vil økende forskjeller i boligpriser øke de økonomiske ulikhetene. Hvis boligmarkedene i levekårsutsatte områder stagnerer, eller hvis boligprisutviklingen er betydelig lavere enn i andre deler av
byen, vil det kunne gjøre det vanskeligere å flytte
videre fra disse områdene. Sterk prisvekst i andre
deler av byen vil innskrenke valgmulighetene for
lavinntektshusstander og dermed kunne øke
segregeringen.
I tillegg er det i Norge tendenser til konsentrasjon av levekårsutfordringer i områder med
mange utleieboliger. Selv om de fleste boliger er
godt vedlikeholdt, er det også eksempler på manglende vedlikehold. Det gjelder både for eide og
leide boliger, men er nok særlig utpreget i boområder med en høy andel utleieboliger. Utvalget
mener at det er bekymringsfullt at en del boligsameier får en høy andel utleieboliger med mange
beboere med levekårsutfordringer. En del leietakere har få muligheter på boligmarkedet. Det gjør
at utleiere kan spekulere i å tilby dårlige boliger til
høye husleier, og at leietakere kan synes det er
vanskelig å ta opp mangler med utleieren. Det er
en del eksempler på at boområder med mange
utleieboliger har høy flyttehyppighet, svake sosiale nettverk og manglende vedlikehold. Utvalget
mener at det er en fare for økende levekårsopphoping i slike områder.

11.4 En variert befolkning kan styrke
nabolag
Utvalget mener at en sosioøkonomisk variert
befolkning i nabolagene er positivt. Folk treffes i
nabolaget blant annet gjennom skoler og barnehager, og gjennom lokale aktiviteter i idrettslag og
lokale foreninger. Når folk med ulik bakgrunn bor i
samme område, kan det bidra til å styrke relasjoner
på tvers av ulike grupper. Utvalget vil særlig framheve at det er viktig for alle lokalsamfunn å ha
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engasjerte beboere som bryr seg om nabolaget, og
som er villige til å bidra i idrettslag og andre lokale
foreninger. Fellesskapet i nærmiljøet og kommunikasjonen mellom beboere med ulik bakgrunn, er
med på å skape normer og felles forståelse for hva
som er akseptabel atferd. Det skaper sosialt lim og
kollektiv handlekraft. Gjennom slike fellesskap og
sosiale bånd blir det også lettere å samarbeide om å
løse utfordringer i nabolagene.
Utvalget mener samtidig at det å bo i områder
med små sosiale forskjeller kan ha sine fordeler.
Mange liker å bo nær folk som likner dem selv, og
det kan gi lokalsamfunn med sterkere samhold.
Flere undersøkelser har også pekt på at naboer
med ulik sosial bakgrunn ikke nødvendigvis
omgås. I land hvor mange barn går på private skoler, vil det kunne bety at barn med ulik sosial bakgrunn ikke leker sammen, selv om de bor i
samme nabolag. I Norge går barn stort sett på
den lokale skolen, og i varierte nabolag vil det derfor være større sjanse for at barn med ulik sosial
bakgrunn leker med hverandre. Det kan dessuten
være fordeler av å ha varierte nabolag selv om
folk ikke har så mye sosial kontakt. Folk med høyere inntekt og utdanning kan for eksempel ha
større påvirkningskraft på offentlige beslutninger
som angår nabolaget, noe som kommer hele
nabolaget til gode. Selv om det er mange fordeler
med samhold i nabolagene, er det ikke nødvendigvis bare fordeler. Det kan skape engasjement
rundt fellesskapet, men også føre til et sosialt
press mot folk som oppfører seg annerledes.
Det kan likevel være grunn til å spørre om det
er vanskeligere å få varierte lokalsamfunn til å fungere hvis de økonomiske ulikhetene i samfunnet
generelt og innad i lokalmiljøene blir for store. Det
vil si at det kan være vanskeligere å bygge fellesarenaer, nettverk, tillit og deltakelse på tvers i slike
lokalsamfunn. En blandet befolkning sikrer heller
ikke i seg selv gode oppvekstforhold for levekårsutsatte barn og unge. Det kan for eksempel være
ekstra vanskelig for barn i familier med lave inntekter å bo i områder hvor andre har god råd.
Mange nabolag har en variert befolkning. I tillegg er de økonomiske forskjellene i Norge små
sammenliknet med andre land, og forskjellene
innad i nabolagene blir dermed også mindre. Folk
er også stort sett tilfredse med nabolaget sitt.
Men segregeringen i Norge har økt, og i byer som
Oslo ser vi ikke minst en høy bokonsentrasjon
blant folk med høye inntekter og formuer.

147

Kapittel 11

11.5 Mangel på deltakelse svekker
tilliten og samholdet
Utvalget legger vekt på at engasjement og deltakelse er grunnsteiner i et demokrati. For demokratiske prosesser er det derfor en utfordring at
ulike sosiale grupper engasjerer seg og deltar i
ulik grad, slik vi ser internasjonalt og i Norge.
Hvis mange innbyggere i et område engasjerer
seg mindre eller ikke deltar i nær- og oppvekstmiljøet til barna, kan det gjøre det vanskeligere for
dem å bli inkludert.
Det er ikke nødvendigvis slik at lokale tilbud i
seg selv bidrar til nettverk og tillit mellom folk
lokalt. Folk er mobile og kan like gjerne benytte
tilbud andre steder i byen enn i sitt eget nærmiljø.
Sosiale bånd i lokalsamfunn utvikles gjerne mellom mennesker som har noe til felles. I områder
der det bor mange barnefamilier, vil for eksempel
aktiviteter for barn danne felles arenaer der barn,
unge og familier kan møtes.
I enkelte utsatte områder kan det være færre
som deltar på lokale arenaer. Det kan for eksempel være få møteplasser eller at de som er, brukes
for lite. Andre steder er det et problem at innvandrerbefolkningen og øvrig befolkning har sine
nettverk og foreninger side om side, men med lite
samhandling på tvers.
Utvalget registrerer at personer fra levekårsutsatte områder er svakt representert i politiske
organer. Det er et demokratisk problem hvis
kunnskapen om og erfaringer fra levekårsutsatte
områder er svakt representert på Stortinget og i
kommunepolitikken. Kunnskapen om eget nærmiljø vil ofte være større enn kunnskapen om
andres nærmiljø. Utvalget mener derfor at det er
viktig å følge med på den politiske representasjonen fra levekårsutsatte områder.
Studier har vist at sivilsamfunnet er svekket i
noen utsatte områder. Frivilligheten blir ikke en
plattform for felles, kollektiv handling. At ulike
grupper i befolkningen har sine nettverk ved
siden av hverandre, innebærer at arenaer der det
kan utvikles interessebaserte relasjoner på tvers
av ulike grupper, blir færre. Det kan gjøre at folk i
lokalsamfunn deltar mindre, folk møtes sjeldnere,
og det utvikles heller ikke en felles identitet i
lokalsamfunnet. Et svekket sivilsamfunn kan
redusere evnen til å skape positivt engasjement i
nærmiljøet og til at barn og unge i mindre grad
blir sosialisert til å bli aktive samfunnsmedlemmer. Fellesskapet i nærmiljøet og kommunikasjonen mellom beboere er med på å skape normer og
felles forståelse for hva som er akseptabel atferd.
Det skaper sosialt lim og kollektiv handlekraft.
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Gjennom slike fellesskap og sosiale bånd blir det
også lettere å samarbeide om å løse utfordringer i
nabolagene.
Tillit er en viktig forutsetning for den norske
velferds- og samfunnsmodellen. Det er blant annet
beskrevet av Brochmann-utvalgene. Tillit er både
vertikal tillit, det vil si tillit til dem som styrer, og
generalisert tillit mellom innbyggere. Utvalget
viser til at innvandrere har høyere tillit til politiske
institusjoner enn den øvrige befolkningen, selv
om innvandrerbefolkningen i snitt har dårligere
levekår. Selv om dårligere levekår hos innvandrere ikke nødvendigvis henger sammen med
lavere grad av tillit til dem som styrer, viser utvalget til at arbeidsledighet og ikke minst opplevd
diskriminering kan være skadelig for tilliten og
for deltakelsen i bredt.
For barn og unge er det av stor betydning
hvordan utdanningssystemet påvirker livssjansene deres. Utvalget mener det er viktig at målet
om at barn og unge skal ha like muligheter, holdes høyt. Om alle i realiteten gis like muligheter,
vil påvirke tilliten til samfunnsinstitusjonene.
I tillegg til den vertikale tilliten til dem som styrer, er generalisert tillit en viktig forutsetning i den
norske velferds- og samfunnsmodellen. Den generaliserte tilliten lener seg på forståelsen av et fellesskap og bidrar til å gjøre samhandlingen mellom
mennesker smidig og effektiv. Hvordan den generaliserte tilliten utvikles i hverdagen og i levd liv, er
det lite dokumentasjon på fra forskningen. Men
man kan anta at oppfatninger om likhet, relasjoner
basert på noe som forener, og å ha felles interesser
og opplevelser bidrar til bedre generalisert tillit.
Utvalget tror at levende og gode lokalsamfunn
med mange møteplasser og arenaer for å delta og
samhandle kan ha positive effekter for tilliten og
den opplevde tilhørigheten til stedet folk bor, men
også til storsamfunnet på lang sikt. Tilliten mellom folk og tilliten til myndighetene er høy i
Norge. Erfaringer fra andre land viser imidlertid
at hvis tilliten og tilhørigheten i samfunnet svekkes, vil det kunne ha negative konsekvenser for
folks livskvalitet og trygghet. Ettersom tillit er en
form for lim i samfunnet i stort, vil minkende tillit
kunne ha negative effekter for økonomien og den
generelle velstandsutviklingen.

11.6 Opphoping av
levekårsutfordringer kan virke
negativt for nabolagene
En del internasjonale studier utvalget har gått
gjennom viser eksempler på at ulike nabolagspro-

blemer, både sosiale problemer og fysisk forfall,
kan forsterke hverandre. I andre studier er det
mer usikkert om ulike problemer faktisk forsterker hverandre eller bare opptrer samtidig.
Selv om årsakssammenhengene ikke alltid er
helt klare, mener utvalget at det er grunn til å slå
fast at sterk konsentrasjon av levekårsutfordringer kan virke negativt på beboere. Det kan også
øke risikoen for sosiale problemer i nabolagene.
Utvalget vil samtidig presisere at selv om den gjennomsnittlige inntekten og utdanningsnivået i et
nabolag er lavt, betyr det ikke nødvendigvis at risikoen for sosiale problemer er høy.
Generelt ser det ikke ut til at levekårsutsatte
områder har hatt en sterk negativ utvikling de
siste ti årene. Den store majoriteten av beboere
trives i nabolagene sine, boligområdene er velholdte, og det er få rapporter om alvorlig konfliktfylte nabolag. Det er likevel en svært sammensatt
utvikling i levekårsutsatte områder, med både
positive trekk og med noen klare faresignaler. En
del områder er det viktig å følge ekstra nøye med
på. Situasjonen er særlig utfordrende i et fåtall
områder. Dette er områder med store levekårsutfordringer på mange ulike felt og som har hatt en
tydelig negativ utvikling de siste ti årene. Utvalget
er spesielt bekymret for det økende tallet på områder hvor svært mange barnefamilier har lave inntekter, og hvor mange har store levekårsutfordringer. Det kan gi svært vanskelige oppvekstforhold.
En del områder, særlig sentrumsområder, har
store interne levekårsforskjeller. Der bor folk med
de aller laveste inntektene og størst levekårsutfordringer vegg i vegg med grupper med høy utdanning og inntekt. Flere slike områder er preget av
mye inn- og utflytting, trangboddhet og mangel på
rekreasjons- og grøntområder. I kombinasjon med
høy kriminalitet noen steder gir dette særskilte
utfordringer for barn og unges oppvekstmiljø.

11.7 Å bo i utsatte områder kan påvirke
barns utdanning negativt
Nabolaget barn vokser opp i, ser ut til å ha effekter på utdanningen deres senere i livet. Studier fra
flere land viser at det å vokse opp i et utsatt nabolag har negativ effekt på barnas utdanning når de
er unge voksne. Både beboersammensetningen
og andre trekk ved nabolaget kan påvirke, for
eksempel skolenes kvalitet, fritidstilbudene, uteområdene og det sosiale miljøet. Skolene ser ut til
å påvirke mest.
Selv om det generelle bildet ved skolene i
utsatte byområder er at barn trives på skolen, og
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at læringsmiljøet og det sosiale miljøet er godt, ser
utvalget at det er store forskjeller mellom skolene
i de utsatte områdene. Forskjellene kan være
svært store også mellom skoler som ligger nær
hverandre. At foreldre velger enten å flytte til en
annen skolekrets eller å sende barna sine til skoler som de anser å ha bedre kvalitet, kan bidra til å
forsterke tendensene til skolesegregering.
Enkelte skoler får et uforholdsmessig stort
omfang av utfordringer. De får flere elever med
særlige behov, for eksempel behov for særskilt
opplæring i norsk eller spesialundervisning, og
elever som sliter med ulike sosiale utfordringer.
En del av elevene har kanskje ikke den samme
støtten hjemme som mange andre elever. Videre
kan mange elever som flytter underveis i skoleløpet, gi et ustabilt skole- og læringsmiljø. At nyankomne elever som ikke snakker norsk, kommer
inn underveis i skoleløpet, kan være ekstra utfordrende ved skoler som allerede sliter med å gi
elevene tilpasset opplæring. Ved noen få skoler er
bråk, uro, mobbing og vold mot lærere og andre
elever et betydelig problem. Noen ungdomsskoler
rapporterer om at en relativt høy andel av de eldste elevene er involvert i rus og kriminalitet. Rektorer rapporterer at mange elever ikke har tro på
egen framtid. Samlet sett påvirker dette elevenes
trivsel og trygghet som igjen påvirker læring.
Lærerne må bruke mye av tiden sin på å håndtere
sosiale utfordringer og drive med brannslukking,
og de får slik mindre tid til å undervise i fag. Det
ser ut til at omfanget av skoler som har særdeles
store sosiale utfordringer, ikke er så stort, men at
problemene oppleves som svært vanskelige å
håndtere ved skolene det gjelder.
Utvalget mener det kan være grunn til å tro at
skolesegregeringen forsterker sosiale forskjeller
mellom elever. De elevene som sliter mest, blir
også belemret med de fleste ulempene. Å redusere sosiale forskjeller i skoleprestasjoner er
vesentlig for å legge til rette for sosial mobilitet.
Utvalget er bekymret over at andelen unge
som ikke gjennomfører videregående opplæring,
er høy i enkelte områder. Selv om andelen som
ikke fullfører videregående skole har gått ned for
både jenter og gutter i utsatte byområder over tid,
er andelen i noen få områder svært høy. Å gjennomføre videregående skole anses ofte å være
den viktigste faktoren for å oppnå stabil tilknytning til arbeidsmarkedet. Det har positive effekter
på senere inntekt, familiedannelse og helse, og
det forebygger kriminalitet.
Noen skoler har en svært høy andel elever
med innvandrerbakgrunn, og det bekymrer både
foreldre og en del rektorer og lærere. Samtidig
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tyder studier utvalget har gått gjennom på at andelen elever med innvandrerbakgrunn på skolene
trolig betyr lite for elevenes prestasjoner. Foreldrenes utdanningsnivå har mer å si, og skoler
hvor andelen elever med innvandrerbakgrunn er
høy, har gjerne også en høy andel elever med lavt
utdannede foreldre.
Utvalget ser samtidig at noen skoler har uforholdsmessig mange elever med språklige utfordringer i norsk, og at det kan være uheldig for alle
elevene ved skolene. For elever med dårlige
norskkunnskaper er skolen trolig det viktigste
språkmiljøet de har. Dersom språkmiljøet er
svakt, vil ferdighetene i norsk utvikle seg saktere.
Dette kan påvirke elevenes læring negativt, og
etterslepet blir verre å hente inn igjen jo lenger i
skoleløpet de kommer. Elevenes språkutfordringer kan også bidra til å øke konfliktnivået mellom
elever i klasserommet og i friminuttet.
Utvalget vil samtidig løfte fram en svært positiv
tendens. Studier viser at mange elever med innvandrerbakgrunn har en bedre prestasjonsutvikling enn andre elever. Dette kan trolig forklares
med at mange foreldre med innvandrerbakgrunn
motiverer barna sine i skolearbeidet og til å ta
høyere utdanning, og at de unge får et særlig prestasjonsdriv.

11.8 Flere utsatte unge kan øke
kriminaliteten
Kriminaliteten i utsatte byområder i Norge er
generelt sett lav, og de fleste som bor i områdene,
føler seg i all hovedsak trygge. Kriminalitet er
likevel en faktor som kan påvirke beboere sterkt.
Utvalget ser at kriminalitet kan påvirke beboere, først og fremst unge gutter, direkte.
Nabolagsstudier fra flere land viser at barn som
vokser opp i nabolag med store levekårsutfordringer og høy kriminalitet, i større grad begår kriminalitet selv. Samtidig viser studier at en del utsatte
nabolag kan være dårligere rustet til å korrigere
og slå ned på uønsket aktivitet og kriminelle
handlinger fordi det sosiale limet blant beboerne
er svakt. Høy kriminalitet, eller oppfatninger om
at kriminaliteten er høy, kan også forklare hvorfor
segregering oppstår eller opprettholdes. For
eksempel kan den påvirke folks valg om å flytte til
eller fra områder. Kriminalitet kan ha selvforsterkende negative effekter i noen utsatte områder
som over tid kan gi en negativ utvikling.
Barne- og ungdomskriminaliteten har økt i flere
av de største byene de siste årene. Selv om det
meste av kriminaliteten skjer i sentrum og i typiske
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sentrale områder hvor mange mennesker beveger
seg inn og ut, har enkelte lokale bomiljøer hatt en
høy ungdomskriminalitet over flere år. Den høye
ungdomskriminaliteten øker risikoen for at nye
ungdommer blir rekruttert til kriminelle nettverk.
På østkanten i Oslo har det de siste årene vokst
fram flere flyktige nettverk av ungdom som begår
ulike typer kriminalitet, både ran, vold og narkotikahandel. Samtidig opplever politiet situasjonen
innen og mellom ulike kriminelle nettverk som
anspent. Utvalget er bekymret for tendensen til
nettverksdannelse og gjengkriminalitet i enkelte
utsatte områder og for at omfanget av kjøp, salg og
bruk av narkotiske stoffer øker blant ungdommer.
Utvalget er videre bekymret over at norskfødte
med innvandrerforeldre, særlig gutter, er sterkt
overrepresentert på kriminalitetsstatistikken.
Trenden er den samme i Sverige og Danmark.
Dette er ungdommer som har vokst opp med en
rekke økonomiske og sosiale problemer. Sjansene
for at barn som vokser opp med svært mange
belastninger i livet, får utfordringer, er betydelig
større enn at barn som har vokst opp under trygge
familieforhold, får det. Barn som sliter, og som i tillegg føler at de ikke fullt ut er akseptert eller ikke
hører til, kan være i risikosonen. Utsatte og sårbare
barn er enklere for kriminelle aktører å rekruttere.
Illegale aktiviteter som salg av hasj og andre rusmidler kan gi rask fortjeneste som gjør det mulig å
kjøpe merkeklær og andre statussymboler. Dette
kan virke forlokkende, særlig for barn og unge som
i liten grad føler seg som en del av eller akseptert
av storsamfunnet. Utvalget vil understreke at ungdommer som begår kriminalitet, ofte har mange
risikofaktorer og få beskyttelsesfaktorer i livet sitt.
Risikofaktorene kan forsterke hverandre og gi en
ond sirkel det er vanskelig å komme ut av. Gjennom kriminaliteten søker noen av ungdommene tilhørighet, aksept, status og respekt som de ikke kan
finne andre steder.
Barn og unge i utsatte posisjoner og situasjoner er imidlertid en svært mangfoldig gruppe, og
mange klarer seg bra. Utvalget vil understreke at
selv om barn har vanskelige familieforhold, så er
det ikke likegyldig hva som skjer på andre arenaer. En god skolesituasjon, positive fritidsaktiviteter og trygge voksne kan kompensere for vanskelige hjemmeforhold.
I norske medier og politiske debatter vises det
ofte til kriminaliteten i utsatte byområder i andre
land og den negative utviklingen man har sett i
slike områder over flere år. Er det tegn som tyder
på at vi kan få den samme utviklingen i Norge?
Utvalget vil vise til at politiet i Sverige peker på
at kriminelle strukturer i noen utsatte boområder

har utviklet seg og vokst seg sterke over flere år.
En rekke tiltak er satt inn, men de har ikke alltid
svart godt nok på problemene eller vart lenge nok
til å gi effekt. Det har dermed bygd seg opp kriminell kapasitet i noen områder. De kriminelle gjennomsyrer hele lokalmiljøer ved at de bestemmer
hvilke regler som gjelder. Det gjør det vanskelig
for politiet å finne samarbeidspartnere som er til å
stole på.
Utviklingen i kriminaliteten i Sverige forklares
på ulike måter. En forklaring er at den sosiale ulikheten øker. En annen forklaring er bosettingsmønstret. Segregeringen i Sverige er sterkere enn
i Norge, og opphopingen av levekårsproblemer er
betydelig større i enkelte områder. Innvandrere er
sterkt overrepresentert i noen av områdene, og
disse deltar i langt mindre grad i arbeidslivet og
har lavere inntekter enn den øvrige befolkningen.
Ut fra den informasjonen utvalget sitter på i
dag, er det ingen klare tegn på at kriminaliteten er
i ferd med å utvikle seg på samme måte i Norge
som i Sverige. Kriminaliteten er fortsatt relativt
lav i de fleste utsatte byområder. Kriminelle aktører har trolig ikke den samme innflytelsen i
utsatte områder i Norge som de har i enkelte
områder i Sverige. Det er likevel grunn til å tro at
utsatte unge kan bli brukt som «redskap» for kriminelle narkotikanettverk også i Norge, og at de
kriminelle nettverkene kan få et sterkere grep om
lokalmiljøene de opererer i, dersom de ikke brytes opp tidlig.
Det er dermed ikke grunnlag for å si at kriminalitetsutviklingen ikke kan gå i samme retning.
Visse tendenser er de samme som i Sverige. De
sosiale og økonomiske forskjellene mellom folk
øker, og i en del store og mellomstore byer i
Norge er det en relativt sterk opphoping av levekårsproblemer. Og selv om den registrerte kriminaliteten generelt går ned, så øker altså barne- og
ungdomskriminaliteten, særlig vold, ran og narkotikakriminalitet. Videre vokser problemet med
flere flyktige nettverk og kriminelle ungdomsgjenger noen steder, og det er kjent at svært unge
barn rekrutteres til kriminelle miljøer.
Under utvalgets tur til Malmö i Sverige ble det
sagt at ungdomskriminaliteten i dag er et resultat
av det som ikke ble gjort for 15–20 år siden. Utvalget vil understreke at for å motvirke at utviklingen
går i feil retning i Norge, må prinsippet om tidlig
innsats legges til grunn i all innsats. Å forebygge
barne- og ungdomskriminalitet må ta utgangspunkt i et familieperspektiv for å trygge barns
oppvekst. De varige effektene får man best ved å
sette inn innsats tidlig og ved å jobbe langsiktig.
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Arbeid, likeverdige tjenester og kommunenes økonomi
Arbeidsinntekt er den viktigste inntektskilden
for de fleste husholdninger i Norge, og høy sysselsetting er grunnleggende for den norske velferdsstaten. En rekke politikkområder virker inn
på sysselsettingen. By- og levekårsutvalget
behandler særskilt temaer som handler om å
utjevne geografiske levekårsforskjeller og målrettet innsats innenfor utsatte byområder. Den
statlige sysselsettings- og næringspolitikken faller i hovedsak utenfor denne temaavgrensningen, men prioriteringer innenfor disse politikkområdene vil kunne påvirke levekårene i utsatte
områder.
Norske kommuner har stor grad av selvstyre
og har viktige roller i å forebygge og kompensere for levekårsutfordringer. Kommunenes økonomi og hvordan inntektsfordelingen skal sette
kommunene i stand til å tilby likeverdige tjenester, er vesentlig for utviklingen i utsatte byområder.

12.1 Arbeidslivs- og velferdsmodellen i
Norge
12.1.1 Sentrale kjennetegn ved den norske
arbeidslivs- og velferdsmodellen
De nordiske velferdsstatene er omfattende, og
finansieringen av dem hviler på at sysselsettingen
er høy (NOU 2011: 7). I Norge er og har det vært
en tverrpolitisk oppslutning om velferdsstatens
grunnstruktur. Noe av forklaringen er at den norske arbeidslivs- og velferdsmodellen er forankret i
institusjonelle ordninger, har legitimitet og bred
representasjon, er støttet av organisasjonene i
arbeidslivet og sivilsamfunnet og har over lengre
tid levert gode resultater (NOU 2011: 7 og NOU
2017: 2).
Den norske arbeidslivs- og velferdsmodellen
kjennetegnes blant annet av
– høy yrkesdeltakelse
– et velregulert arbeidsliv og samarbeid mellom
myndighetene og sterke arbeidsgiver- og
arbeidstakerorganisasjoner

–
–
–
–
–

et i hovedsak skattefinansiert offentlig velferdstilbud av høy kvalitet, som har en høy grad av
rettighetsfesting, og som benyttes av de fleste
et godt utbygd og universelt velferdssystem
med relativt sjenerøse overføringer ved
arbeidsledighet, sykdom, uførhet og alderdom
en inntektsfordeling som i internasjonal sammenheng er jevn
en omfattende familiepolitikk som fremmer
likestilling mellom kjønnene
høy tillit
(NOU 2011: 7)

Visse forutsetninger må være på plass for å kunne
oppnå høy sysselsetting. Blant disse er et velfungerende og innovativt næringsliv, en velfungerende offentlig sektor, solide offentlige finanser,
en økonomisk politikk rettet mot et høyt og stabilt
nivå på samlet etterspørsel og oppdatert kompetanse i arbeidslivet (NOU 2019: 7).
Skattesystemet skal medvirke til å finansiere
offentlige oppgaver og til å utnytte ressurser
effektivt. Samtidig bidrar skattesystemet til å
omfordele gjennom skatt på inntekter og formuer
og ved å finansiere offentlige ytelser og tjenester.
Inntektssikringsordninger skal sørge for økonomisk trygghet og velferd i befolkningen og være
med på å jevne ut økonomiske forskjeller mellom
arbeidstakere og dem som står utenfor arbeidslivet. Inntektssikringsordningene skal samtidig
balansere mellom hensynet til økonomisk trygghet og økonomiske insentiver til å jobbe (NOU
2017: 2, NOU 2019: 7).
Norge har et relativt sett høyt nivå på ytelsene
og et lett tilgjengelig inntektssikringssystem sammenliknet med en rekke andre europeiske land.
Det gjelder særlig de helserelaterte ytelsene. Den
norske arbeidsledighetstrygden og sosialhjelpen
er i hovedsak ikke spesielt sjenerøse sett opp mot
sammenliknbare land. Inntektssikringsordninger
og arbeidsmarkedstiltak ses mer i sammenheng
nå enn tidligere både i Norge og andre nordeuropeiske land ved at det blir stilt flere krav til
arbeidsrettet aktivitet (Pedersen mfl. 2019).
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Arbeidsmarkedet i Norge har ifølge OECD et
middels sterkt stillingsvern, der arbeidstid og
arbeidsvilkår er regulert slik at det blant annet
skal ta hensyn til arbeidstakernes helse, miljø og
sikkerhet (Venn 2009).
Flere offentlige utvalg har analysert sentrale
trekk ved den norske arbeidslivs- og velferdsmodellen og kommet med forslag til endrede strategier og nye tiltak. Dette gjelder blant annet Produktivitetskommisjonens to rapporter (NOU
2015: 1 og NOU 2016: 3) og de to Brochmannutvalgene (NOU 2011: 7 og NOU 2017: 2). Brochmann-utvalgene analyserte sammenhengene mellom innvandring, arbeidsmarked og velferdsstat.
De la blant annet vekt på å aktivisere og kvalifisere innvandrere for å øke arbeidsdeltakelsen.
Sysselsettingsutvalget skal analysere utviklingen i
sysselsettingen i Norge, utviklingen i mottak av
inntektssikringsytelser og foreslå tiltak som kan
bidra til at flere kommer i arbeid. Sysselsettingsutvalgets arbeid er delt i to faser. Etter første fase la
en ekspertgruppe fram sine anbefalinger (NOU
2019: 7). Cappelen-utvalget (NOU 2016: 15) analyserte lønnsdannelsen blant annet i lys av økt
migrasjon.

12.1.2 Universelle og målrettede virkemidler
Noen av de viktigste velferdsordningene i Norge
er universelle, det vil si at de gir alle like rettigheter til godene som ytes. Inntektssikrings- og velferdsordningene legger til rette for at alle har en
levestandard på et visst nivå. Universelle velferdsordninger kan treffe innbyggerne ulikt, eller de
klarer ikke å dekke behovene. De blir derfor i
mange tilfeller benyttet sammen med mer målrettede ordninger, eller de er delvis målrettet mot
individer og grupper med størst behov (differensiert universalisme).
Argumenter for universelle ordninger er at de
kan gi alle tilgang på tjenester av samme kvalitet,
gi effektiv administrasjon, forebygge levekårsproblemer og opprettholde insentivene til å komme
ut av en vanskelig situasjon. Argumenter for mer
målrettede ordninger er at de treffer bedre og er
kostnadseffektive (Dahl mfl. 2014).
De fleste målrettede ordninger er rettet inn
mot individer eller grupper med særskilte behov,
men det finnes også ordninger som retter seg mot
geografiske områder. I Norge er geografisk innrettede virkemidler i hovedsak utformet ut fra distriktshensyn, men den målrettede innsatsen rettes
også mot levekårsutsatte byområder. Dette kan
være både ekstra innsats rettet mot utsatte byområder og forsøk som blir gjennomført i slike områ-

der. Et eksempel på sistnevnte er forsøket med
gratis kjernetid i barnehage i områder i Oslo,
Drammen og Bergen. Formålet var å få flere barn
til å begynne i barnehage og gjøre dem bedre forberedt til å begynne på skolen. Områdene ble
valgt fordi det bodde mange minoritetsspråklige
barn der, deltakelsen i barnehage var relativt lav
og behovet for språkstimulering var stort (Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet 2011).
Forsøket inkluderte alle barna som bodde i områdene, og var sånn sett et universelt tiltak i et
avgrenset geografisk område.

12.2 Arbeidsinkludering og
næringsutvikling i utsatte
byområder
12.2.1 Tiltak for arbeid og kvalifisering
12.2.1.1 Arbeidsmarkedstiltak og andre
arbeidsrettede tiltak
Arbeids- og velferdsetaten (NAV) tilbyr veiledning
og hjelp til å søke jobb. I tillegg tilbyr etaten kompetansetiltak, som opplæring, kurs og støtte til
utdanning, og tiltak på arbeidsplasser, for eksempel arbeidstrening, lønnstilskudd. Alle som henvender seg til NAV, har rett til å få vurdert behovet
for bistand til å skaffe seg en jobb. Ungdom, innvandrere fra land utenfor EØS-området og personer som har vært ledige lenge, skal prioriteres
ved inntak til arbeidsrettede tiltak. En betydelig
andel av tiltaksdeltakerne har nedsatt arbeidsevne.
Både norske og internasjonale studier viser at
arbeidsmarkedstiltak gjør det mer sannsynlig å
komme i jobb. Effekten varierer mellom ulike tiltak og etter ulike egenskaper ved deltakerne, og
arbeidsmarkedstiltak kan også føre til lengre periode med arbeidsledighet, såkalt innlåsningseffekt. Individuell tilpasning og god oppfølging har
trolig noe å si for resultatet. Arbeidsmarkedstiltak
kan imidlertid ha negative effekter for andre
arbeidssøkere hvis deltakere på arbeidsmarkedstiltak får jobber som ellers ville gått til ordinære
jobbsøkere (von Simson 2019).
Flere studier finner at innvandrere har godt
utbytte av en del arbeidsmarkedstiltak sammenliknet med andre arbeidssøkere. Det gjelder blant
annet for arbeidstrening, som gir svake resultater
for mange arbeidssøkere. Ungdom har generelt
sett lavere utbytte av arbeidsmarkedstiltak enn
eldre (ibid.).
Kommunene skal gi råd og veiledning som
kan bidra til å løse sosiale problemer. Kommu-
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Boks 12.1 NAVs ressursfordelingsmodell
Driftsmidler

Midler til tiltak for arbeidssøkere

Arbeids- og velferdsdirektoratet fordeler driftsmidler for NAV-kontorene til fylkene. Midlene
blir hovedsakelig fordelt ut fra flere behovskriterier. De viktigste av disse er
– personer med nedsatt arbeidsevne, med 25
prosent ekstra vekt for innvandrere fra Asia,
Afrika mv.
– ordinære arbeidssøkere, med 50 prosent
ekstra vekt for innvandrere fra Asia, Afrika
mv.
– tapte dagsverk som følge av legemeldt sykefravær

Arbeidsmarkedstiltakene består av flere poster
på statsbudsjettet. En av disse er tiltak for
arbeidssøkere. Arbeids- og velferdsdirektoratet
fordeler midler til tiltak til fylkene. Tildelingen
er dels basert på fylkenes egne analyser av sine
behov, dels etter parametre som befolkningstall,
antall personer i ulike målgrupper og konjunkturendringer. For tiltaksplasser rettet mot personer med standard og situasjonsbestemt innsatsbehov gis det ekstra vekt for ledige med lang
arbeidssøkervarighet, ledige under 30 år og innvandrere (ikke EØS). For tiltaksplasser for personer med tilpasset innsatsbehov gis det ekstra
vekt for personer under 30 år.
Fylkene fordeler midler videre til NAV-kontorene og eventuelt andre enheter internt i fylket. Fylkene kan avvike fra parametre som ligger til grunn for tildelingen til fylket.

I tillegg blir fylkene tildelt midler for å kompensere for smådriftsulemper og ekstra reisekostnader. Fordelingen av disse midlene gjøres ut
fra samlet landareal i hvert fylke.
Det er fylkesledelsen som bestemmer fordelingen av midlene ned til det enkelte NAV-kontor og andre enheter i fylket. Fylkene bruker
den samme ressursfordelingsmodellen som
Arbeids- og velferdsdirektoratet eller modeller
som likner på direktoratets modell.

nene har også plikt til å tilby kvalifiseringsprogram til personer som oppfyller vilkårene for å
delta. Kvalifiseringsprogrammet retter seg mot
personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne som har behov for tett oppfølging. Hensikten er å styrke vedkommendes mulighet til å
delta i arbeidslivet.1 Programmet skal gi individuelt tilpasset, tett og koordinert bistand som skal
styrke deltakerens mulighet til å komme i jobb.
En evaluering av kvalifiseringsprogrammet indikerte at programmet økte sysselsettingen med
nesten 20 prosent for den aktuelle mottakergruppa (Markussen og Røed 2014).
Flere offentlige utvalg har lagt vekt på behovet
for gode ordninger for kvalifisering og aktivitet.
Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe (NOU
2019: 7) mente det er behov for økte ressurser til
NAV for å kunne følge opp arbeidstakerne tettere
og sikre at arbeidsmarkedstiltakene er effektive
og har god kvalitet. Ekspertgruppa anbefalte også
at kvalifiseringsprogrammet burde brukes i
1

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Kilde: Notat til By- og levekårsutvalget fra Arbeids- og velferdsdirektoratet datert 02.06.20.

større grad. De pekte på flere mulige årsaker til at
programmet ikke blir brukt mer enn det gjør,
blant annet at programmet er ressurskrevende for
kommunene, og at det kan trekke i retning av at
brukere blir ledet inn mot statlige ordninger som
arbeidsavklaringspenger eller statlige arbeidsmarkedstiltak. Ekspertgruppa mente at det kan være
behov for å se på ansvarsforholdet mellom stat og
kommune for å øke insentivene til å benytte kvalifiseringsprogrammet.

12.2.1.2 Kvalifiseringstiltak for flyktninger og
nyankomne innvandrere
Fra 1. januar 2021 er det lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) som regulerer blant annet introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Integreringsloven erstatter introduksjonsloven.
Kommunene skal tilby opplæring i norsk
språk og samfunnskunnskap til nyankomne innvandrere. Mange innvandrere har rett og plikt til å
gjennomføre opplæringen, og de får den gratis.
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Boks 12.2 Kvalifiserings- og sysselsettingstiltak i Drammen
som «Jobbsjansen for kvinner». Tiltaket
Drammen kommune har gjennomført flere kvahadde lokaler på Fjell og skulle også bidra til
lifiserings- og sysselsettingstiltak i forbindelse
å øke kunnskapen om lokale organisasjoner
med områdesatsingen Fjell 2020. Tiltakene
og andre forhold i lokalsamfunnet. Tiltaket
inkluderte blant annet
inngikk i ordinær drift etter prosjektperio– Jobbsjansen for kvinner. Målet med tiltaket
den.
var å øke sysselsettingen blant kvinner med
innvandrerbakgrunn som sto utenfor arbeid
– Lavterskel praksisplasser. Praksisplasser ved
og utdanning. Tiltaket fikk statlig tilskudd
det lokale bo- og servicesentret skulle bidra
over en treårsperiode gjennom tilskuddordtil språk- og arbeidstrening. Praksisplassene
er videreført i ordinær drift etter prosjektpeningen til «Jobbsjansen». Kvinnene fikk tilbud om et individuelt tilrettelagt kvalifiserioden.
ringsprogram for at de skulle komme i utdanning eller arbeid. Tiltaket var lokalisert på
Utrederne som evaluerte områdesatsingen,
Fjell. Rekrutteringen skjedde lokalt gjennom
mente at kvalifiserings- og sysselsettingstiltadør-til-dør-aksjoner og ved å spre informasjon
kene i høy grad nådde målene. De mente at et
via barnehager, skoler og frivillige organisaviktig suksesskriterium var at tiltakene var lokasjoner. Tiltaket ble ansett som svært vellyklisert på Fjell, slik at det var kjente omgivelser
og kort vei fra hjemmet for deltakerne. Et annet
ket og ble implementert i ordinær drift i NAV
suksesskriterium var at metodikken og innholetter at den statlige tilskuddsperioden var
over.
det i kursene var tilpasset målgruppa.
– Ut i jobb. Dette var et tiltak for både kvinner
Kilde: Rambøll 2020
og menn på Fjell basert på samme metodikk

Arbeidsinnvandrere mellom 18 og 67 år som er fra
land utenfor EØS-/EFTA-regelverket og familiegjenforente til disse, har plikt, men ikke rett til
opplæring. Disse må betale opplæringen selv.
Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente deltar i introduksjonsprogram i kommunen de er bosatt i. Det gis også tilskudd til
kommuner til andre kvalifiseringstiltak for innvandrere, for eksempel til Jobbsjansen (se Boks
12.2).
Introduksjonsprogrammet og/eller ordningen
med norskopplæring er evaluert flere ganger (se
blant annet Djuve mfl. 2017, Djuve og Kavli 2015,
Kavli mfl. 2007, Rambøll 2007, Skutlaberg mfl. 2014
og Tronstad 2015). I den siste evalueringen fra
2017 dokumenterer forskerne at det er store kommunale variasjoner i hvordan ordningene organiseres og implementeres, og at noen av variasjonene
påvirker deltakernes resultater (Djuve mfl. 2017).
Et annet sentralt funn er at introduksjonsprogrammet i for liten grad inneholder reelt kvalifiserende
virkemidler for deltakerne. Tiltakene er ikke
«utformet og dimensjonert slik at de fyller gapet
mellom hva slags kompetanse deltakerne har i
utgangspunktet, og hva som kreves i det norske
arbeidsmarkedet» (ibid.:22).

12.2.1.3 Tiltak for å senke tersklene i arbeidslivet
NAV tilbyr ulike tiltak rettet mot arbeidsgivere
slik at det skal være lettere å ansette personer
med nedsatt arbeidsevne og lav produktivitet.
NAV kan tilby lønnstilskudd for å bidra til at personer blir fast ansatt i ordinære virksomheter og
hindre at folk faller ut av arbeidslivet. NAV kan
også støtte opp om virksomheter hvor arbeidstakere har behov for særskilt tilrettelegging. Dette
gjøres ved at NAV følger opp tett, eller ved at NAV
støtter oppfølgingen på arbeidsplassen i arbeidsgivers regi. Et eksempel på det siste er mentortilskuddet som er frikjøp av kolleger til individuell
oppfølging/opplæring på arbeidsplassen.
Tidligere har flere arbeidsmarkedstiltak vært
rettet inn mot skjermet arbeid, arbeidstrening på
en skjermet arena eller opplæring først, med
sikte på deltakelse i ordinært arbeidsliv etter
hvert.2 Over tid har bruken av arbeidsmarkedstiltak i form av opptrening og oppfølging gjennom ordinært arbeidsliv gått opp. Det vil si at
jobbsøkeren så raskt som mulig kommer ut i
vanlig arbeid på en ordinær arbeidsplass med
2
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Boks 12.3 Rett i jobb i Fjell kommune
Fjell kommune (nå Øygarden kommune) oppging av både deltaker, mentor og arbeidsgiver
underveis.
rettet i 2017 et nytt tilbud for nyankomne flyktninger med høyere utdanning eller lang arbeidsKommunen mottok i prosjektperioden om
lag 4 millioner kroner i tilskuddsmidler fra henerfaring. Formålet var å ta i bruk kompetansen
til nyankomne flyktninger på en raskere og
holdsvis Fylkesmannen i Hordaland og Integrebedre måte, gi språkopplæring i et norsktalende
rings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Tilarbeidsmiljø kombinert med norskundervisning
skuddet ble brukt til å lønne to prosjektansatte.
på kveldstid, løse oppgaver som kommunen
Kommunen brukte integreringstilskuddet fra
ellers ikke ville ha fått løst, og i tillegg utvikle et
staten til å lønne deltakerne. De mottok lønn
mentorprogram for å sikre god oppfølging av
som assistenter i Fjell kommune i prosjektperiodeltakerne på sin respektive arbeidsplass. Flyktden, en lønn som var noe høyere enn introdukningene skulle begynne rett i jobb uten å gå
sjonsstønaden. Dermed ble prosjektet noe
veien via et toårig introduksjonsprogram. Ti perdyrere for kommunen enn det ordinære løpet.
Til gjengjeld ble kommunens tjenestetilbud styrsoner ble ansatt i toårige prosjektstillinger fordelt på ulike enheter i kommunen, slik som
ket i form av deltakernes ti årsverk. Prosjektpeskole, sykehjem og boligkontor.
rioden ble avsluttet i 2019 med gode resultater. I
Prosjektet hadde tre faser: først kartlegging
begynnelsen av 2020 var ni av de ti deltakerne
av aktuelle deltakeres utdanning, arbeidserfasom startet i prosjektet, i jobb.
ring og personlige egenskaper samt behov og
forventninger; så skreddersøm i form av individuell tilpasning av løpet og til slutt tett oppfølKilde: IMDis nettsider

tett oppfølging.3 Sistnevnte metodikk innebærer
at det søkes målrettet etter arbeidsplasser som
kan gi brukeren lønnet arbeid på kort eller lang
sikt.
Undersøkelser tyder på at det fortsatt ligger et
uutnyttet inkluderingspotensial i å benytte det
ordinære arbeidsmarkedet som inkluderingsarena (Spjelkavik 2016). En gjennomgang av internasjonale effektevalueringer tyder samtidig på at
opplæring først gjennom «train-then-place» generelt gir mer positive resultater enn «place-thentrain» for ordinære arbeidssøkere, særlig for innvandrere (von Simson 2019).
I tillegg til NAVs virkemidler skal lovverket
bidra til å senke tersklene i arbeidslivet. Forbud
mot å diskriminere ved ansettelser og i arbeidsforhold er regulert i likestillings- og diskrimineringsloven. Dette er blant annet viktig for at innvandrere skal ha mulighet til å få jobb og få varig tilknytning til arbeidslivet (Elgvin og Svalund 2020).
Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe (NOU
2019: 7) mente at arbeidsmarkedspolitikken har
lagt for lite vekt på arbeidsgiversiden. Mens en
rekke tiltak retter seg mot å øke kvalifiseringen av
arbeidstakere, mente de at det er få effektive tiltak
3

«Place then train».

for å få arbeidsgivere til å i større grad ville
ansette arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne og
lav produktivitet. Ekspertgruppa drøftet flere virkemidler for å gi lettere innpass i arbeidslivet.
Norge har relativt få jobber i yrker med ingen
eller lave krav til utdanning sammenliknet med
andre land. Skandinavia har også lavere lønnsspredning, og forskjellen i sysselsetting mellom
innvandrere født utenfor EØS-området og resten
av befolkningen er lavere enn i andre europeiske
land. Ekspertgruppa mente likevel, i likhet med
Cappelen-utvalget (NOU 2016: 15), at generelt å
redusere lønnsnivået i lavtlønnsyrker ikke er en
farbar vei for å øke jobbmulighetene for blant
annet flyktninger. Lavere lønninger vil gjøre det
mindre lønnsomt å jobbe og øke risikoen for at
flere blir stående varig utenfor arbeidslivet.
Både Cappelen-utvalget og Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe framhevet derimot ulike
former for tilpassede eller subsidierte lønninger
som virkemidler det var aktuelt å videreutvikle.
Det er ordninger som å redusere lønn ved helseutfordringer eller i en opplæringsperiode og
lønnstilskudd. Resultater fra flere studier, både fra
Norge og internasjonalt, viser at bruk av lønnstilskudd har positiv effekt på jobbmulighetene til
dem som deltar og dermed bidrar til høyere sys-
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selsetting (von Simson 2019). De positive resultatene av lønnstilskudd har trolig sammenheng med
at deltakere blir ansatt i virksomheten når de starter i tiltaket. Ekspertgruppa foreslo å øke bruken
av lønnstilskudd betydelig. Samtidig framhevet de
at lønnstilskuddet må være et målrettet virkemiddel mot utsatte grupper som har særskilte problemer med å få innpass i arbeidsmarkedet, og være
tidsavgrenset, for å motvirke at tiltaket fortrenger
jobbmulighetene for andre.
Ekspertgruppa pekte videre på at kvalifikasjonsprinsippet4 i offentlig sektor kan være til hinder for slike virkemidler, og mente det bør kunne
avvikes fra dette prinsippet i noen stillinger for å
ansette personer med nedsatt arbeidsevne. Ansettelsesprosessene i staten er lovregulert, i motsetning til i arbeidslivet ellers. Kvalifikasjonsprinsippet er lovfestet, men det er mulig å avvike fra prinsippet av hensyn til positiv særbehandling etter
likestillings- og diskrimineringsloven (Prop. 94 L
(2016–2017)). Reglene for ansettelser i staten er
nylig justert, slik at det i noe større grad gis anledning til en moderat kvotering. Hensynet til mangfold og inkludering kommer også fram av statens
personalpolitiske føringer. I tildelingsbrevene til
statlige virksomheter er det stilt krav om at virksomhetene skal arbeide systematisk for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad.5 Traineeprogrammet i staten er også en del av statens satsing for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en i arbeidsmarkedet. Statlige virksomheter får støtte gjennom programmet,
og trainee-ene får arbeidserfaring og følger et
medarbeiderutviklingsprogram.
Ansettelser i staten skal som hovedregel være
faste. Det var tidligere større adgang til å inngå
midlertidige arbeidsavtaler i staten enn i kommunal og privat sektor. I 2015 var om lag 17 prosent av
de ansatte i staten midlertidig ansatt, mens andelen
4
5

Den best kvalifiserte søkeren skal ansettes i en ledig stilling.
Omtalt i høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet «Forslag til endringer i forskrift til lov om
statens ansatte mv.» 12. juli 2019.
Regjeringen har tatt initiativ til en inkluderingsdugnad i
offentlig og privat sektor for å få flere i jobb. Inkluderingsdugnaden har tre innsatsområder: (1) Regjeringen vil
senke terskelen inn i arbeidslivet og gjøre det lettere for
arbeidsgivere å ansette personer som står utenfor arbeidslivet. (2) Regjeringen vil videreutvikle og styrke tilbudet til
arbeidssøkere med psykiske lidelser og/eller rusproblemer, slik at flere kan delta i arbeidslivet. (3) Regjeringen vil
styrke mulighetene for opplæring slik at flere kvalifiseres
inn i arbeid.
Regjeringen har også satt et mål om at fem prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen.

i arbeidslivet samlet var på 8 prosent. Adgangen til
midlertidige ansettelser i staten ble strammet noe
inn (Prop. 94 L (2016–2017)), mens adgangen til
midlertidig ansettelse for arbeidslivet generelt ble
noe utvidet i 2015. Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe drøftet midlertidige ansettelser som et virkemiddel for å senke terskelen for å komme inn i
arbeidsmarkedet. De mente at midlertidige ansettelser kan fungere som et springbrett for noen,
men at det også kan føre til at arbeidstakere får
langvarig svak og ustabil tilknytning til arbeidslivet.
De mente derfor at omfanget av midlertidige ansettelser ikke bør bli for stort. Et alternativ kunne
være å gjøre arbeidstakernes prøvetid til en mer
reell utprøving før fast ansettelse.
I en undersøkelse av motivasjon og hindre for
å inkludere flyktninger oppgir intervjuede kommunale arbeidsgivere at de er opptatt av at deres
enheter skal speile mangfoldet i befolkningen.
Enkelte av informantene gir samtidig uttrykk for
at regler om fast ansettelse og konkurranse om
stillinger kan være til hinder for arbeidsinkludering (Bjerck mfl. 2018).

12.2.2 Lokal næringsutvikling
Statens næringspolitikk skal bidra til størst mulig
verdiskapning innenfor bærekraftige rammer.
Næringslivet omstiller seg gjennom endringer
innad i bedriftene, men teknologi, kapitaltilgang,
innovasjonsgrad, infrastruktur og annet påvirker
mulighetene til å omstille. Offentlige støtteordninger i næringspolitikken skal korrigere for svikt i
markedene og blant annet bidra til innovasjon og
teknologiutvikling. Deler av næringspolitikken er
rettet mot grønn omstilling i næringslivet, som
forskning og utvikling av mer miljøvennlig produksjon og energibruk.
Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende
næringsutvikling. Blant annet skal Innovasjon
Norge fremme flere gode gründere og flere vekstkraftige bedrifter. Det er også flere andre offentlige instanser som gir støtte til forskning og innovasjon, blant annet Siva og Forskningsrådet. Siva
(Selskapet for industrivekst) er et statlig foretak
som skal bidra til en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling, slik som kontorplasser, kurs, nettverksarenaer osv. Siva investerer
også i næringseiendommer og drifter og utvikler
en eiendomsportefølje på over 100 eiendommer
over hele landet. Fylkeskommunene har i tillegg
mer avgrensede ordninger rettet mot innvandrere, som tilskudd til etablereropplæring og en
mentor- og traineeordning. De offentlige instan-
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sene bidrar med rådgivnings- og kompetansetjenester til et bredt spekter av virksomheter. Finansieringstjenestene er mer avgrensede og for det
meste rettet mot virksomheter med et stort vekstpotensial.
Levekårsutsatte områder i byer er ikke prioritert i næringspolitikken, men deler av de næringspolitiske virkemidlene er geografisk avgrenset
ved at de er rettet mot distriktskommuner.
Enkelte støtteordninger, som distriktsrettet investeringsstøtte, kan kun gis til kommuner med særskilte distriktsutfordringer (det distriktspolitiske
virkeområdet). Et eksempel på den distriktsrettede næringspolitikken er Merkur-programmet.
Merkur-programmet er en statlig finansiert ordning som skal bidra til å sikre folk i distriktene en
dagligvarebutikk med god kvalitet. Å utvikle nærbutikkene som en sosial arena og som et servicesenter i kommunen er også en del av satsingen i
programmet. Programmet tilbyr blant annet kurs,
veiledning, nettverksbygging og investeringsstøtte. En evaluering av ordningen fant at både
kompetanseprogrammet og investeringsstøtten
bedret vilkårene for butikkdrift (Halvorsen og
Båtevik 2014).
Kommuner og fylkeskommuner har også et
ansvar for å legge til rette for lokal og regional
samfunnsutvikling, og samfunns- og næringsutvikling virker inn på hverandre: Å ha attraktive
lokalsentre kan styrke kundegrunnlaget for
næringsdrivende, og næringsvirksomhet kan
påvirke hvor attraktive områdene er. Gjennom
blant annet Distriktssentret skal statlige virkemidler bidra til å heve kompetansen og gi økonomisk
støtte til å utvikle lokalsamfunn i distriktskommuner, mens statlig innsats gjennom områdesatsinger skal bidra i utsatte byområder.
Lokal samfunnsutvikling vil i mange sammenhenger handle om samarbeid mellom ulike aktører, både private og offentlige. Hensikten er å
finne løsninger hvor både private og offentlige
aktører kan bidra og dra nytte av innsatsen. Det
finnes mange gode eksempler på samarbeid mellom det offentlige og private om lokal samfunnsutvikling. Samtidig er det hindre mot å få til slike
vinn-vinn-løsninger.
For eksempel ble det etablert en rekke lokale
handelssentre i nærheten av kollektivknutepunkt i
Groruddalen da disse drabantbyene ble bygd ut.
Informanter fra bydelene viste til den historiske
rollen disse sentrene har hatt, og at det er problematisk når sentrene har mange tomme lokaler og
er dårlig vedlikeholdt. Det gjør at lokalbefolkningen mangler nærbutikker. I tillegg kan sentrene
oppleves som utrygge og være et vitnesbyrd på
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Boks 12.4 Etablererstøtte til
arbeidsledige
I NOU 2019: 7 viser Sysselsettingsutvalgets
ekspertgruppe til at flere land har støtteordninger til arbeidsledige som ønsker å etablere
egen virksomhet. Slike ordninger er lite brukt
i Norge. Ekspertgruppa foreslår å øke bruken
av etablererstøtte og andre virkemidler som
oppmuntrer til entreprenørskap blant arbeidsledige. Særlig mener ekspertgruppa dette kan
være aktuelt hvis det er få ledige stillinger og
mange jobbsøkere. Videre peker ekspertgruppa på at innvandrere og andre som har
problemer med å komme inn på det ordinære
arbeidsmarkedet, er særlig aktuelle målgrupper. Å bruke etablererstøtte kan medvirke til å
bryte gjennom mulige barrierer som diskriminering og problemer med å dokumentere
kompetanse.
Støtteordningene ser ut til å kunne ha positiv effekt, men effektstudiene er usikre.
Ekspertgruppa mener at det trengs mer kunnskap om effektene av etablererstøtte, og peker
derfor på at dette kan være et område som
egner seg for forsøksvirksomhet.

forfall og liten interesse for området. Ved å gi sentrene nytt innhold, for eksempel gjennom kunst
og kultur, mente informanter at sentrene kan bli
gode møteplasser med historisk forankring. Gjennom den første Groruddalssatsingen ble det forsøkt å få til et bedre samarbeid mellom offentlig
og privat sektor om å ruste opp lokale butikksentre. Ifølge informanter var det vanskelig å få til i
praksis. Det er ikke nødvendigvis slik at nabolagenes ønsker om en møteplass sammenfaller med
sentereiernes vilje til å investere. Midlene fra satsingen var begrensede og utløste i liten grad private investeringer i lokalsentrene (Gabrielsen
2014).
En del næringsaktører omtales som sosiale
entreprenører. Dette er aktører og virksomheter
som skal fylle et udekket velferdsbehov og bidra
med nyskapende løsninger på sosiale problemer,
samtidig som de har en ordinær forretningsdrift.
En undersøkelse blant sosiale entreprenører i
2017 viste at om lag 30 prosent av disse hadde
mottatt støtte fra Innovasjon Norge og rundt
20 prosent fra fylkeskommunen. Nær halvparten
hadde fått støtte fra private aktører som stiftelser
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Boks 12.5 Norge Unlimited
Norge Unlimited er en nettverksorganisasjon
som bygger på en metode for å støtte privat
initierte sosiale prosjekter i lokalsamfunn.
Metoden går ut på å etablere en nabolagsinkubator hvor initiativtakere kan treffes og få
ulike former for hjelp. En nabolagsinkubator
er en fysisk arbeidsplass og en lærings- og
nettverksarena. Det er etablert tre slike
nabolagsinkubatorer i Norge, alle på steder
hvor det er eller har vært gjennomført områdesatsinger (Tøyen, Storhaug og Fjell).
Kilder: Tøyen Unlimiteds nettside, Brattbakk mfl. 2015.

eller liknende. I sum pekte undersøkelsen på at
det var en rekke virkemidler og rådgivningstjenester som de sosiale entreprenørene kunne
benytte seg av, selv om de færreste var særskilt
tilrettelagt for dem, og til tross for at ordningene
var forvaltet av en rekke ulike offentlige og private aktører. Undersøkelsen så på hva som hindret sosiale entreprenører i å etablere seg og
vokse. Informanter blant de sosiale entreprenørene opplevde at samfunnsbidraget som kom fra
dem, ikke ble tilstrekkelig verdsatt, og mente at
manglende fleksibilitet i offentlige regelverk
kunne hindre innovasjon. Undersøkelsen viste
også at en del ansatte i det offentlige tjenesteapparatet mente at sosiale entreprenører til dels tilbyr lettvinte løsninger på kompliserte samfunnsspørsmål (Kobro mfl. 2017).

12.3 Levekårsutfordringer og
kommunenes økonomi
12.3.1 Kommunenes ansvar og inntekter
Sentrale prinsipper i norsk offentlig forvaltning er
at oppgaver skal legges på lavest mulig effektive
nivå, og at det kommunale og fylkeskommunale
selvstyret ikke bør begrenses mer enn nødvendig
for å oppnå nasjonale mål. Det er videre et prinsipp for offentlig styring at forvaltningsnivået som
har ansvaret for en oppgave, også skal finansiere
utgiftene (det finansielle ansvarsprinsipp). Det
nordiske systemet for oppgavefordeling er relativt
desentralisert sammenliknet med i andre europeiske land. Norske kommuner har høy grad av
selvstyre og et bredt myndighetsansvar.6

Kommunesektorens inntekter er satt sammen
av bundne og frie inntekter. De bundne inntektene består hovedsakelig av øremerkede tilskudd,
gebyrer og egenbetalinger som er knyttet til spesifikke kommunale tjenester. De frie inntektene er
inntekter kommuner og fylkeskommuner kan
benytte fritt, uten andre føringer fra staten enn
gjeldende lover og regler. De frie inntektene
består av rammetilskudd og skatteinntekter. Rammetilskuddet er den delen av de frie inntektene
som ikke fordeles på grunnlag av kommunens
skatteinntekter. Det fordeles hovedsakelig på bakgrunn av antall innbyggere (innbyggertilskudd).
En liten del av rammetilskuddet fordeles på bakgrunn av særskilte regionalpolitiske hensyn (regionalpolitiske tilskudd). Rammetilskuddet utgjør
om lag 32 prosent og skatteinntektene 40 prosent
av kommunesektorens inntekter, mens øremerkede tilskudd, brukerbetalinger og gebyrer utgjør
samlet om lag 20 prosent.
Innbyggertilskuddet blir omfordelt ut fra
anslåtte forskjeller i kommunenes utgiftsbehov,
det vil si forskjeller i utgifter som skyldes forhold
kommunene selv ikke kan påvirke (utgiftsutjevning). Tilskuddet skal bidra til at kommunene kan
gi likeverdige tjenestetilbud. Utgiftsutjevningen
beregnes ut fra kommunenes utgifter til velferdstjenester av nasjonal karakter og tjenester det er
knyttet sterke nasjonale føringer til. Kriteriene for
utgiftsutjevningen kan i grove trekk deles i tre:
alderskriterier, sosiale kriterier og strukturelle
kriterier. Mange barn i skolealder, mange eldre
som trenger omsorgstjenester, lange reiseavstander og/eller spredt bosetting er forhold som
anses å ufrivillig øke kommunenes utgifter.
Regjeringen nedsatte i mai 2020 et utvalg som
skal gå gjennom inntektssystemet til kommunene
og komme med forslag til endringer.7 Utvalget
skal levere sin rapport i juni 2022.

12.3.2 Kompensasjon for levekårsforskjeller i
kommunenes inntektssystem
Ulike demografiske og sosioøkonomiske trekk
ved befolkningen påvirker utgiftsnivået i velferdssektorer som skole, barnehage og sosiale tjenester. Enslige forsørgere, utdanningsnivå, innvandrerandel og lavinntektsandel er noen av faktorene som kan påvirke utgiftene i velferdssektorene, og som utgiftsutjevningen i inntektssystemet skal korrigere for. Ifølge en undersøkelse
6
7
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Se Kriterier for god kommunestruktur. Sluttrapport fra
ekspertutvalg (2014).
Regjeringens nettsider.

161

NOU 2020: 16
Levekår i byer

Kapittel 12

Tabell 12.1 Frie inntekter i 2019 for de fire største byene korrigert for variasjoner i utgiftsbehov.
Landsgjennomsnitt = 100

Korrigerte frie inntekter
(prosent av landsgjennomsnittet
per innbygger)

Oslo

Bergen

Trondheim

Stavanger

Landsgjennomsnitt

105

100

100

102

100

Oslo har foruten rent kommunale oppgaver også fylkeskommunale og delegerte statlige oppgaver. Inntektsnivået for Oslo er her
beregnet ut fra Oslos kommunale oppgaver.
Som frie inntekter regnes her rammeoverføringer og skatt fra inntekt og formue for personer og dessuten naturressursskatt. I tillegg inkluderer tallene i denne tabellen inntekter fra eiendomsskatt og konsesjonskrafts- og hjemfallsinntekter.
Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

av de store byenes utgiftsnivå ser det ut til at
utgiftsutjevningen korrigerer for slike utgiftsforskjeller mellom de største byene og andre kommuner innenfor sentrale velferdssektorer som
skole og barnehage. Store kommuner har lavere
driftsutgifter til skole og noe høyere driftsutgifter
til barnehage enn små kommuner (Brattbakk mfl.
2016)
Store byer har høyere utgifter til sosialhjelp
enn små kommuner, og det ser ut til at de største
byene bare delvis blir kompensert for de høye
sosialhjelpsutgiftene gjennom utgiftsutjevningen
(ibid.). Høye sosialhjelpsutgifter kan være en indikasjon på at en større andel av befolkningen i de
store byene har alvorlige levekårsutfordringer,
blant annet rus og psykiske lidelser, bostedsløshet, vansker på arbeidsmarkedet og økonomiske
problemer, kombinert med høye boligpriser.
Diagnoser innen rus og psykiatri er framhevet
som viktige drivere for sosialhjelpsutgifter, men
det er krevende å finne kriterier som fanger opp
utgiftsforskjellene (Melberg mfl. 2003, NOU 2005:
18, Løyland mfl. 2012, Halvorsen mfl. 2015). Det
er også et spørsmål om ulike levekårsutfordringer
virker sammen og forsterker hverandre, enten på
individnivå eller i områder. Noen studier har funnet at utgiftene blir høyere ved at individer har
flere levekårsproblemer samtidig (Dølvik mfl.
2008, Løyland mfl. 2012). Det er mer sprikende
resultater på spørsmålet om geografisk opphoping
av levekårsproblemer gir økte utgifter. Enkelte
undersøkelser finner en sammenheng mellom
segregering og utgifter til sosialhjelp (PwC 2008,
omtalt i Brattbakk mfl. 2016), mens andre ikke finner en tydelig sammenheng (Dølvik mfl. 2008,
Løyland mfl. 2012).
I flere av de store byene og deres omegn er
boutgiftene høyere og behovet for en boligsosial
innsats større enn i andre kommuner. Høye boligpriser kan gi større behov for økonomisk sosialhjelp. Tidligere undersøkelser viser at andelen

husstander med lav inntekt i Oslo øker med flere
prosentpoeng dersom den ses i sammenheng
med det regionale prisnivået på boliger (Langørgen mfl. 2003, Mogstad 2005). Det er benyttet
regionspesifikke lavinntektsgrenser i beregningen av kommunenes utgiftsbehov for å ta hensyn
til forskjeller i boligpriser mellom ulike deler av
landet. Andre boligsosiale utgifter, som utgifter til
kommunale boliger, kommunal bostøtte og etablering i eid bolig, inngår ikke i utgiftsutjevningen.
Dette er i liten grad offentlige støtteordninger
med sterke og standardiserte nasjonale føringer.
Høyere utgifter til boligsosialt arbeid kompenseres dels gjennom høyere inntekter gjennom husleier og boligsalg. Det er samtidig forskjeller mellom storbykommunene. Blant annet har Oslo
høye boligsosiale utgifter også når det korrigeres
for brukerbetaling som husleie (Brattbakk mfl.
2016). I Oslo kommunes høringssvar til nytt inntektssystem for kommunene står det at tilgangen
til en god og egnet bolig er en grunnleggende del
av sosialarbeidet i kommunen.8 Kommunen
bemerker at utgifter til kommunale boliger, bidrag
til å etablere seg i egen bolig, i tillegg til arbeidsrettede tiltak i kommunal regi ikke inngår i beregningene av utgiftsbehov for sosialhjelp.
Alle de fire største byene får samlet sett redusert innbyggertilskuddet gjennom utgiftsutjevningen. Samtidig har også alle disse byene høyere
skatteinntekter enn landsgjennomsnittet. Deler av
skatteinntektene blir omfordelt til kommuner med
lavere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet.
Tabell 12.1 viser nivået på kommunenes frie inntekter når de er korrigert for variasjoner i utgiftsbehov.
I 2011 ble det innført et eget storbytilskudd
for å kompensere for særlige utfordringer som
storbyene kan stå overfor, og som ikke fanges
8
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Høringsuttalelse fra Oslo kommune til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 07.03.2016.
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Boks 12.6 Oslo kommunes
kriteriesystem og
levekårsutfordringer
Oslo kommune har et eget kriteriesystem for
å fordele rammetilskudd til bydelene. Kommunen har kriterier for levekårsopphoping som
inkluderer lav inntekt, lav utdanning og utflyttingstakt. Samtidig er det vanskelig å finne
gode kriterier for en del utfordringer. Ifølge
representanter for bydelene som er intervjuet
i en undersøkelse om kriteriesystemet, har det
vært vanskelig å fange opp enkelte grupper
med store og sammensatte tjenestebehov.
Dette kan være grupper som eldre med kognitiv svikt og rusproblemer, personer med både
rusproblemer og psykiske lidelser og innvandrere med kort botid og lav utdanning.

Boks 12.7 Indeks for
levekårsproblemer
I perioden 1995–2008 utarbeidet SSB en egen
indeks for levekårsproblemer som kommunene kunne benytte som styringsinformasjon
for helse- og sosialtjenesten. Indeksen vektet
et utvalg levekårsindikatorer slik at den ga et
samletall for levekårsproblemer i en kommune eller et område sammenliknet med
andre kommuner og områder. Indeksen ble
avviklet på grunn av metodiske utfordringer.
Kilde: Indeks for levekårsproblemer.

En del av kriteriene er revidert etter at undersøkelsen ble
gjennomført.
Kilde: Halvorsen mfl. 2015.

godt nok opp gjennom utgiftsutjevningen. Oslo,
Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og
Drammen mottar storbytilskudd. Det er usikkert
om storbytilskuddet kompenserer for ekstrautgiftene som disse kommunene har til å forebygge og kompensere for levekårsutgifter, sammenliknet med kommuner med relativt sett få
levekårsutfordringer (Brattbakk mfl. 2016, Iversen mfl. 2020).

12.3.3 Ressursbruk i områder med
levekårsutfordringer
Kommunenes inntekter fordeles videre innad i
kommunene. Når kommunene kompenseres for
utgifter som følge av levekårsutfordringer, er det
relevant å undersøke i hvilken grad det gir høyere ressursbruk i områder med mange levekårsutfordringer.
Senter
for
økonomisk
forskning ved NTNU Samfunnsforskning har på
vegne av By- og levekårsutvalget gjennomført en
analyse av ressursbruken innad i de fire storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.
Utrederne har sett på forskjeller i ressursbruken
mellom kommunene som helhet og et utvalg analyseområder som skårer dårlig på levekårsindikatorer.

Samlet sett tyder analysen på at utgiftene innenfor flere sektorer er høyere i utsatte områder.
Undersøkelsen finner særlig høye utgifter i områder som skårer dårlig på flere levekårsindikatorer.
Det kan tyde på at utgiftene øker særskilt når levekårsutfordringene blir store og sammensatte.
De fire storbykommunene har alle egne ressursfordelingsmodeller innenfor flere sektorer
der de bruker sosioøkonomiske kriterier for å fordele budsjettmidler. Denne ressursfordelingen
gjør det mulig å bruke mer ressurser i områder
med levekårsutfordringer. Disse systemene betyr
mye innenfor enkelte sektorer. Et eksempel er
utdanning, hvor forskjellene i ressursbruk mellom analyseområdene og andre områder er størst.
Fordelingen ser ut til å gi noe høyere ressursbruk
til årstimer i skolene. Samtidig ser det ut til at en
høyere andel av årstimene på skoler i utsatte
områder går til andre formål enn ordinær undervisning, og andelen lærere med godkjent utdanning er noe lavere enn andre steder.
En del andre sektorer, som kultursektoren,
har tilsynelatende ikke like tydelige systemer for
å tildele ressurser etter sosioøkonomiske kriterier. En analyse av bydelene i Oslo tyder likevel på
at kommunenes ressursbruk til fritids- og aktivitetstilbud er høyere i utsatte områder enn andre
steder, selv om inntrykket fra intervjuer med
offentlige ansatte er at tilbudene i de utsatte områdene ikke skiller seg vesentlig fra det som er i
andre områder. Dette kan henge sammen med at
det må til mer ressurser for å organisere aktiviteter og for å mobilisere folk til å bli med enn i andre
områder. I tillegg vil trolig flere betale reduserte
priser for aktivitetene når flere har lave inntekter
(Iversen mfl. 2020).
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12.4 Nordiske strategier mot
segregering og utsatte byområder
12.4.1 Sveriges strategi mot segregering
Svenske myndigheter la fram en strategi mot
segregering i 2018, kalt «Regeringens långsiktiga
strategi för att minska och motverka segregation».
Den bygger på et reformprogram mot segregering som regjeringen presenterte i 2016. Strategien løfter fram hvordan myndighetene vil innrette arbeidet på lang sikt. De overgripende
målene er å redusere segregering, å utjevne forskjeller i oppvekstvilkår og levekår og å gi alle
muligheter til et godt liv.
Strategien har fem innsatsområder, og hvert
av innsatsområdene har et delmål.
– Boende: Minskad bosendesegregation, bra
bostäder för alla och stärkt samhällsservice
– Utbildning: Skolsegregationen och sambandet
mellan elevarnas socioekonomiska bakgrund
och kunskapsresultat ska minska
– Arbetsmarknad: Ökad sysselsättning och lägre
långtidsarbetslöshet i områden med socioeconomiska utmaningar
– Demokrati och civilsamhälle: Högt deltagande
i allmänna val och i demokratiska processer
mellan valen samt förbättrade villkor för civilsamhället i områden med socioeconomiska
utmaningar
– Brottslighet: Ökad trygghet och minskad
brottslighet i områden med socioekonomiska
utmaningar
I strategien viser svenske myndigheter til tidligere
erfaringer med å redusere segregeringen og forbedre levekårene i utsatte områder. De mener det
er mye å lære av tidligere erfaringer. Arbeidet skal
være langsiktig, og myndighetene mener at det kan
framstå paradoksalt hvis langsiktig utviklingsarbeid er basert på kortsiktige prosjekter.
Strategien tar utgangspunkt i at segregering
er et relasjonelt fenomen, og at utfordringene i de
utsatte områdene ikke kan behandles isolert. Det
innebærer at segregeringen defineres av forholdet mellom ulike boligområder, og at utviklingen i
boligområdene påvirker hverandre. De svenske
myndighetene mener at områdebasert innsats har
begrenset mulighet til å påvirke prosessene som
skaper og opprettholder segregering. Samtidig
sier de det er viktig at lokal innsats er basert på
lokal kunnskap og forankring.
Arbeidet skal være sektorovergripende og
skal involvere relevante aktører på nasjonalt,
regionalt og lokalt nivå samt næringsliv og frivil-
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lig sektor. Strategien skal bidra til at statens rolle
i arbeid mot segregering blir tydeligere. Videre
skal den bidra til gode forutsetninger for kommuner, fylker og andre aktører i arbeidet mot
segregering. Strategien beskriver tre satsinger
som skal støtte kommuner og fylker i arbeidet
mot segregering:
– tiårig satsing med økonomisk støtte til kommuner og områder med sosioøkonomiske utfordringer. Hensikten er å styrke kommunenes
langsiktige utviklingsarbeid. Kommunene
avgjør selv innretningen på innsatsen.
– økonomisk støtte til kommuner og fylker for å
øke den lokale samordningen og for å drive
kunnskaps- og metodeutvikling
– vurdering av om lover og regelverk skal endres
for å lette arbeidet mot segregering
Den svenske strategien legger først og fremst
vekt på sosioøkonomisk segregering som regjeringen mener forklarer segregeringsmønstrene i
Sverige best. Strategien behandler også segregering etter innvandrerbakgrunn, men da primært
basert på sosioøkonomiske faktorer og ikke på
segregering etter innvandrerbakgrunn.
Det er ingen konkret liste over områder med
levekårsutfordringer i strategien, noe som
begrunnes med at det ikke finnes områdespesifikke data som kan sammenliknes på nasjonalt
nivå. Statistiska centralbyrån (SCB) har imidlertid
utviklet en database med områdespesifikke levekårsdata. Denne dekker 38 områder som tidligere
har vært gjenstand for områdestrategier.
Politiet i Sverige har også lagd en liste over
utsatte byområder. Der har de definert områdene
ut fra i hvor stor grad kriminelle aktører påvirker
områdene. Den inneholder til sammen 60 utsatte
områder. Disse overlapper ikke helt med de 38
områdene som SCB har med i sin database (Staver mfl. 2019).

12.4.2 Den danske gettoplanen
I mars 2018 la den forrige danske regjeringen
fram strategien «Ét Danmark uden parallelsamfund. Ingen ghettoer i 2030»». Siden 2010 har
Danmark hatt offisielle lister over boligområder
bestående av «almene» boliger hvor mange har
levekårsutfordringer. De benytter tre ulike kriteriesett for å definere hvilke områder som er særskilt utsatte, og omtaler disse som «utsatte boligområder», «gettoer» og «harde gettoer».
Den første gettostrategien i Danmark ble lagt
fram i 2004. I den andre strategien fra 2010 opereres det med 29 gettoer. I strategien fra 2018 er det
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Boks 12.8 Delegationen mot segregation (Delmos)
Den svenske Delegationen mot segregation
mer enhetlig metode for å måle segregeringen.
(Delmos) er en statlig instans som skal medForslaget bygger på at det skal publiseres 27
indikatorer på områdenivå i tillegg til en rekke
virke til å forbedre situasjonen i sosioøkonomisk
indikatorer som ikke kan framskaffes på områutsatte områder og motvirke strukturelle årsaker til segregering. Delmos skal jobbe med virdenivå. Indikatorene er innenfor et bredt sett av
kemidler innenfor ulike sektorer og myndigsamfunnsområder: sosioøkonomisk segregehetsnivåer (nasjonalt, regionalt og lokalt). En
ring, bolig og nærmiljøtilbud, utdanning,
sentral oppgave er å bidra til samspill og erfaarbeidsmarked, demokrati og sivilsamfunn, kriringsoverføring mellom offentlige myndigheter,
minalitet og helse.
Indikatorene foreslås publisert i en nettbasivilsamfunnet, næringsliv, forskere og andre
relevante aktører. Delmos skal også bidra til at
sert database. Utviklingskostnaden for databadet utvikles kunnskap på feltet, og utarbeide
sen er beregnet til 2,2 millioner svenske kroner
analyser og utredninger for regjeringen i spørsog de årlige kostnadene til 150 000 svenske kromål som berører segregering.
ner.
Delmos har foreslått et nasjonalt indikatorsett for å følge med på segregeringen. Indikatorsettet skal samlet sett gjøre det mulig å analyKilde: Ett nationellt uppföljningssystem av segregation. Rapsere utviklingen på områdenivå og utvikle en
port. Delmos

navngitt 57 utsatte boligområder, hvorav 25 gettoer
og 16 harde gettoer. I desember i 2018 la den danske regjeringen fram nye kriterier for utsatte områder og gettoer (listene oppdateres årlig). I den siste
listen fra desember 2020 er det 25 utsatte boligområder. 15 av disse områdene er karakterisert som
gettoer, og av disse igjen er 13 harde gettoer.
Ifølge strategien har det oppstått parallellsamfunn blant personer med innvandrerbakgrunn:
Mange lever i større eller mindre isolerede
enklaver. Her tager en alt for stor del av borgerne ikke tilstrækkeligt ansvar. De deltager
ikke aktivt i det danske samfund og på arbejdsmarkedet. Vi har fået en gruppe borgere, som
ikke tager danske normer og værdier til sig.
[…] Regjeringen ønsker at forebygge og nedbryde parallelsamfund. Vi vil sætte en stopper
for den udvikling, hvor de, der lever i paralellsamfund ikke møder det almindelige Danmark. Og hvor vi nogle steder ser en adfærd,
der er i strid med de rettigheder, forpliktelser
og demokratiske, liberale frihedsværdier, som
vores samfund bygger på.
I strategien framhever den daværende danske
regjeringen tre årsaker til at de mener det har
oppstått parallellsamfunn.

Hvad er gået galt? I hvert fald tre ting. For det
første: Den enkelte indvandrer har selv det
største ansvar. For at lære dansk. For at få job
og blive en del af lokalsamfundet. For at blive
integreret i sit nye hjemland. Alt for få har grebet de muligheder, som Danmark tilbyder. […]
For det andre: Vi har som samfund i alt for
mange år ikke stillet de nødvendige krav […]
For det tredje: Vi har i årtier lukket for mange
flyktninge og familiesammenførte ind i Danmark, som ikke er blevet integreret i det danske samfund. Og de har fået lov til at klumpe
sig sammen i ghettoområder uden kontakt til
det omkringliggende samfund.
Strategien består av flere innsatsområder:
(1) «Fysisk nedrivning og omdannelse af udsatte
boligområder»
(2) «Mere håndfast styring af hvem der kan bo i
udsatte områder»
(3) «Styrket politiindsats og højere straffe skal
bekæmpe kriminalitet og skabe mere tryghed»
(4) «En god start på livet for alle børn og unge»
De statlige myndighetene skal bidra med støtte til
å bygge om og ruste opp utsatte boligområder,
dette skal skje i samarbeid med Landsbyggefonden9. Boligområder som har vært karakterisert
som gettoer i fire år, må ha en plan for å redusere
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Boks 12.9 Gellerupparken
Gellerupparken er et område med «almene»
Området karakteriseres som hard getto. Det
boliger i Århus. Det har over tid vært en høy
innebærer at andelen «almene» familieboliger
andel personer med levekårsutfordringer i
må reduseres til maksimalt 40 prosent innen
området. I 2007 la kommunen og den lokale
2030 for at boligområdet kan få økonomisk
boligforeningen fram en plan for en omfattende
støtte til rehabilitering. For å kunne nå dette kraombygging av boligområdet. Ambisjonen var å
vet har kommunen og boligforeningen lagt opp
endre områdets karakter slik at det hadde mintil å rive flere blokker og bygge tettere. De fordre drabantbypreg og ble en bydel mer inteventer at befolkningen øker fra 6000 til 14 000
innbyggere i løpet av en periode på 10 år. Gettogrert i resten av byen. Det er bygd nye veier, og
planen innebærer også at reglene for å avvise
deler av bebyggelsen er revet. Det er også
boligsøkere er innskjerpet sammenliknet med
anlagt en bypark med idrettsanlegg, det er etade tidligere lokale reglene. Det er blant annet
blert et bibliotek. I tillegg er en rekke kommustrengere regler om hvor høy andelen beboere
nale arbeidsplasser flyttet inn i området. Dette
med innvandrerbakgrunn kan være. Reglene
skal blant annet gjøre det mer naturlig å opphar ført til at flere må tvangsflyttes. Sentrale
holde seg og reise gjennom området for folk
myndigheter og lokale parter har flere ganger
som ikke bor der. Kommunen og boligforeninvært uenige om hvordan de skal gjennomføre
gen har i tillegg boligsosiale planer som skal
gettoplanen. Boligforeningen i Gellerupparken
virke sammen med den fysiske planen, blant
har uttalt at de ikke har tilstrekkelig finansiering
annet for å bidra til at flere tar utdanning og
til å bygge om så mange boliger og tilby bebokommer i arbeid. Flere boligtiltak og -planer
skal stimulere til at befolkningssammensetninere boliger andre steder. Boligforeningen har
gen endres. Andre typer boliger, slik som stuogså i større grad ønsket å holde på og tiltrekke
seg middelklassebeboere med innvandrerbakdentboliger og selveide småhus, skal tiltrekke
grunn. Foreningen mente i tillegg at gettolisten
seg nye beboere med høyere inntekt og utdangjorde det vanskelig å skape et bedre omdømme
ning. Boligforeningen har også mulighet til å
for boligområdet.
avvise blant annet sosialhjelpsmottakere som
søker bolig.
Den danske statens gettoplan fra 2018 har
Kilde: Ruud mfl. 2019b.
lagt føringer på utviklingen av Gellerupparken.

andelen «almene» familieboliger til maksimalt 40
prosent for å kunne motta støtte.
Strategien inneholder også flere forslag for å
styre sterkere hvem som kan flytte inn i de aktuelle områdene. Det inkluderer blant annet begrenset rett for kommunene til å tildele bolig i utsatte
områder til personer som mottar offentlige overføringer, og at personer som flytter til de harde gettoene kan få redusert ytelsene fra det offentlige.
Forslagene til en styrket politiinnsats inkluderer blant annet mer politi i gatene, at politiet i visse
tilfeller får mulighet til å skjerpe straffen for kriminelle handlinger begått i utsatte byområder (skjer9

Landsbyggefonden er en selveiende institusjon. De danske
allmenne boligorganisasjonene betaler inn midler til fondet, og fondet bidrar med midler til opprusting av «almene»
boliger.

pet straffesone), og at kriminelle skal kunne nektes bolig i et utsatt område.
Forslagene rettet mot barn og unge inkluderer
blant annet et krav om obligatorisk barnehage for
barn i utsatte områder, utsatt skolestart for barn
med svake danskkunnskaper i utsatte områder og
en begrensning på andelen barn i barnehager fra
utsatte områder.

12.4.3 Likheter og forskjeller i strategiene
En sammenliknende studie av den svenske og
danske strategien peker på at det er likhetstrekk i
problembeskrivelsen i de to strategiene. Begge
strategiene legger vekt på at noen områder skiller
seg ut ved å skåre dårlig på sosioøkonomiske
levekårsindikatorer som inntekt, arbeidsdeltakelse og utdanning.
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Samtidig er det forskjeller i hvordan de to strategiene definerer problemene og årsakene til problemene. Den danske legger vekt på innvandring
og innvandreres atferd, mens den svenske strategien legger vekt på sosioøkonomisk ulikhet som
årsak til segregering. Det er også forskjeller i
hvilke tiltak strategiene kommer med. Den danske strategien har først og fremst sanksjoner rettet mot individer, mens den svenske strategien
vektlegger tiltak for å styrke individene i møte
med strukturelle hindringer. Den danske strategien legger også vekt på å ruste opp boliger og
infrastruktur, og på mer kontroll med hvor folk
skal bo (Staver mfl. 2019).

12.5 Utvalgets vurderinger
12.5.1 Arbeid er en forutsetning for gode
levekår
Mange i utsatte områder har svak tilknytning til
arbeidsmarkedet. Utvalget mener at en av de aller
viktigste faktorene for å bedre levekårene i de
utsatte områdene, er at flere kommer i jobb. Det å
jobbe gir inntekter, men kan også øke den enkeltes kompetanse, tilhørighet og trivsel og gi bedre
sosiale nettverk og helse. Det kan ha positive
effekter for lokalsamfunnene. De overordnede
rammevilkårene for arbeidsmarkedet bør legge til
rette for et velfungerende næringsliv slik at folk
kan ha mulighet til å skaffe seg en jobb. I tillegg
må insentivene til å jobbe være til stede. Det bør
lønne seg å jobbe, og utvalget støtter at offentlige
myndigheter stiller krav til at folk er i aktivitet når
de har helsemessige forutsetninger for det. Utvalget mener også at det er viktig å gi folk reell tilgang til arbeidslivet. Hvis noen grupper av innbyggere opplever å bli diskriminert, kan det
svekke innbyggernes tilhørighet til fellesskapet
og føre til lavere tillit både til samfunnet og til
andre mennesker.
Samtidig er det viktig at jobbene har gode
lønns- og arbeidsvilkår. Dårlig betalte jobber, og
jobber som er usikre eller fysisk og psykisk belastende, kan gi økonomiske problemer, helseproblemer og andre utfordringer for arbeidstakerne. Det
kan gå utover familiene og lokalsamfunnene. Det
er viktig å forhindre at arbeidstakere har helseskadelig arbeidsbelastning eller andre ulovlige
eller uverdige arbeidsbetingelser, for eksempel
lønn, arbeidstid eller boforhold. Dårlige lønns- og
arbeidsvilkår, kombinert med et høyt nivå på
offentlige ytelser, kan gjøre arbeidstakerne mindre motivert for å jobbe og gjøre at flere søker om
offentlige ytelser.

Utvalget mener at det er avgjørende at staten
og kommunene videreutvikler arbeidsmarkedspolitikken for å kunne lykkes med å bedre levekårene i utsatte områder. Utvalget har likevel i
hovedsak ansett den generelle nasjonale og kommunale arbeidsmarkedspolitikken som utenfor
mandatet. For å kunne vurdere gode tiltak innenfor dette politikkfeltet er det nødvendig å gå detaljert inn i dagens rammebetingelser og effektevalueringer. Flere andre utvalg har gått grundig inn
i disse problemstillingene, og utvalget mener det
er viktig at staten videreutvikler arbeidsmarkedspolitikken på grunnlag av blant annet Brochmannutvalgene og Sysselsettingsutvalget. Disse utvalgene tar opp en rekke temaer og foreslår å utvikle
politikken innenfor felt som er viktige for levekårsutsatte områder. Utvalget går ikke inn i alle
disse temaene, men vil likevel peke på noen spørsmål innenfor arbeidsmarkedspolitikken som
utvalget ser som særlig relevante.
Utvalgets mandat legger vekt på geografiske
områder hvor mange beboere har sammensatte
levekårsutfordringer. I mange av områdene står
en relativt høy andel utenfor arbeid, og mange har
utfordringer på arbeidsmarkedet i kombinasjon
med blant annet helseproblemer. Svake norskkunnskaper og lite kunnskap om norsk arbeidsog samfunnsliv kan svekke mulighetene til å
komme i jobb. Mange har ikke de kvalifikasjonene som arbeidslivet etterspør. Mer effektive
arbeidsmarkedstiltak rettet mot folk som står
langt fra arbeidslivet vil være positivt for de levekårsutsatte områdene. Utvalget viser til at flere
utvalg har pekt på kvalifisering som et hovedgrep
for å øke arbeidsdeltakelsen blant utsatte grupper.
Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe anbefaler
å øke ressursene til NAV, slik at NAV kan tilby
gode og tilpassede kvalifiseringstiltak. Arbeidsrettede tiltak kan ha god effekt også for arbeidstakere langt fra arbeidslivet, men det kan være nødvendig med tett oppfølging og ulike former for
bistand og kompetanseheving tilpasset den
enkelte. Det må legges til rette for en mangfoldig
brukergruppe, og tiltakene må også ivareta personer med svake norskkunnskaper, liten kunnskap
om norsk arbeids- og samfunnsliv eller andre
behov for kompetanse utover ren arbeidslivskompetanse. Kommunene har hovedansvaret for å
tilby opplæring i norsk og samfunnskunnskap,
men utvalget mener at det er viktig at også statlige
arbeidsmarkedstiltak støtter godt opp under kommunenes arbeid. Kommunene trenger også gode
rammer for å kunne tilby arbeidsrettede tiltak i
kommunal regi.
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Utvalget mener det kan være grunn til å vurdere om tiltak for arbeid og kvalifisering kan innrettes på en måte som er mer effektiv for områder
hvor mange trenger bistand. Erfaringene fra blant
annet Drammen viser at det å tilby tiltak lokalt kan
senke terskelen for å delta og gjøre at tilbudene
blir mer tilpasset målgruppa. Det kan kanskje
også styrke lokalsamfunnene ved at flere får et
lokalt nettverk og arbeidstrening på lokale
arbeidsplasser. Tjenester som er tett på der folk
bor, kan også benyttes til å styrke den grunnleggende kompetansen til beboerne og til å håndtere
hverdagen og styrke forbindelsen mellom beboerne og det ordinære tjenestetilbudet. Å tilby tiltak lokalt betyr imidlertid at innbyggere i enkelte
lokalmiljøer kan få en enklere og bedre tilgang på
tilpassede tiltak enn arbeidssøkere andre steder,
og de blir sånn sett favorisert. Utvalget mener likevel at det kan forsvares å tilby mer lokalt tilpassede tiltak i områder med mange arbeidssøkere
langt fra arbeidslivet.
Mange levekårsutsatte områder har beboere
med innvandrerbakgrunn som ikke har sammensatte levekårsproblemer, men som likevel kan ha
problemer med å skaffe seg en jobb tilpasset
deres kvalifikasjoner. Innvandrere har generelt
større terskler for å komme inn i arbeidsmarkedet, større risiko for å miste jobben og færre
muligheter for karriereutvikling enn andre. Det
kan skyldes blant annet diskriminering og forskjellsbehandling i arbeidslivet, manglende nettverk, mangelfulle norskkunnskaper eller problemer med å få godkjent utenlandsk utdanning.
Utdanning øker sannsynligheten for at alle grupper får sterkere tilknytning til arbeidsmarkedet.
Likevel har for eksempel høyt utdannede innvandrede kvinner lavere sysselsetting enn norskfødte
kvinner. Innvandrede kvinner arbeider ofte deltid
og i bransjer og i yrker som er følsomme for konjunkturendringer. Det er viktig for de levekårsutsatte områdene at det også er mulig for personer i
en slik situasjon å utnytte ressursene sine i
arbeidslivet.
Svart arbeid har negative konsekvenser for
samfunnet, men også for den enkelte arbeidstaker. De som arbeider svart, har høyere risiko for å
ha dårlige arbeidsvilkår, for å miste pensjonsopptjening og rettigheter ved arbeidsledighet og sykdom. Det finnes relativt lite kunnskap om svart
arbeid for enkelte utsatte grupper, for eksempel
hvor stort omfanget er og hva slags arbeid det
dreier seg om.
Utvalget mener derimot at det allerede er mye
kunnskap om hvordan innvandrere kan komme i
arbeid, om hva som kjennetegner innvandrere
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utenfor arbeidsmarkedet, og om kjennetegn ved
arbeidsmarkedet og arbeidsgivere. På tross av at
det jobbes mye med kvalifisering av arbeidssøkere, og at mange arbeidsgivere trolig er positivt
innstilt til å la folk prøve seg i arbeidslivet, er det
ikke lett å finne den rette matchen mellom
arbeidsgiver og arbeidssøker. Utvalget mener det
kan være nyttig å finne ut hvordan slike prosesser
med å kople arbeidsgiver og arbeidssøker kan gjøres på en effektiv og god måte.
For å lykkes med å inkludere flere arbeidstakere bedre, er det avgjørende at private og offentlige arbeidsgivere gjør en innsats og gir folk
mulighet til å prøve seg. Utvalget viser til at Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe har flere forslag
til hvordan tiltak rettet mot arbeidsgiversiden kan
videreutvikles. Det er viktig å sikre at arbeidsgivere, herunder offentlige arbeidsgivere, både har
mulighet til og insentiver til å bidra til arbeidsinkludering. Utvalget vil særlig peke på ansvaret
som offentlige arbeidsgivere har for å bidra til
arbeidsinkludering.

12.5.2 Lokale butikker og bedrifter kan styrke
lokalsamfunnene
Et velfungerende nærsenter kan gi flere møteplasser og mer velholdte nabolag. Det er også mulig
at det lokale næringslivet kan bidra til både
arbeidstrening og arbeidsplasser for personer
som står langt fra arbeidsmarkedet, og på andre
måter bidra positivt i lokalsamfunnet. En del drabantbyer er bygd opp rundt lokale butikksentre.
På samme vis som for andre deler av landet forsvinner kundegrunnlaget fra en del av nærsentrene. Stedsanalyser fra levekårsutsatte områder
viser at en del nærsentre er preget av tomme lokaler og manglende vedlikehold. Det kan påvirke
folks opplevelse av stedet og muligheten til å
knytte kontakter i nabolaget. Tilgang på relativt
rimelige lokaler gjør det på den andre siden
enklere å starte opp bedrifter. Samlet sett er dette
gode grunner til å støtte næringslivet i levekårsutsatte områder. Kommunene kan være med på å
styrke nærsentrene gjennom ulike former for
samarbeid. Slike former for lokalt utviklingsarbeid kan være en del av det kommunale ansvaret
for lokalsamfunnsutvikling. Statlige midler til
områdesatsinger har også gått til å utvikle nærsentrene. Det har imidlertid vært vanskelig å lykkes i en del tilfeller.
Utvalget mener at det kan være hensiktsmessig å støtte næringsutviklingen i levekårsutsatte
områder, men vil samtidig presisere at en eventuell støtte må tilpasses om det er behov for det i det
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enkelte området. De levekårsutsatte områdene,
og næringsstrukturen i dem, er ulike. Noen er
små og tett koplet til resten av kommunen, mens
andre er noe lenger fra både arbeidsplasser og
butikksentre. I hovedsak er likevel de utsatte
områdene nært koplet sammen med resten av
kommunen gjennom korte avstander og gode
transportforbindelser. Utvalget mener derfor at
det ikke alltid er hensiktsmessig å støtte næringsutviklingen innenfor de levekårsutsatte områdene,
verken av hensyn til arbeidsplasser eller handelsog servicetilbud. Det kan også være en fordel om
folk beveger seg til andre deler av byen for å jobbe
og handle.
Noen av de levekårsutsatte områdene preges
av næringsvirksomhet som forurensende industri,
plasskrevende lagervirksomhet og annet som kan
være en ulempe for nærmiljøet. En grønn omstilling i næringslivet kan også endre næringsstrukturen i levekårsutsatte områder, ha positive effekter for nærmiljøene og tiltrekke seg folk fra andre
steder. Utvalget mener at gode og framtidsrettede
arbeidsplasser bør lokaliseres i eller i nærheten av
levekårsutsatte områder.
Støtte til gründere kan bidra til at grupper som
kan ha problemer med å komme inn på det ordinære arbeidsmarkedet, kommer i jobb. Det kan
blant annet gjelde for innvandrere. I enkelte innvandrergrupper er det tradisjon for å drive egen
virksomhet. Bistand til å starte opp virksomhet gir
jobb for den enkelte, i neste omgang kanskje også
for andre, og bidrar til å øke verdiskapningen i
samfunnet. En del bedrifter har særskilte sosiale
formål som å bedre levekårene til utsatte grupper
eller fremme sosial kontakt. Slike sosialt innrettede bedrifter, entreprenører og nabolagsinkubatorer kan bidra positivt i nabolagene, selv om
effekten vil avhenge av det enkelte prosjektet.
Mange sosiale entreprenører og bedrifter får også
støtte fra offentlige ordninger. Videre kan samarbeid mellom slike bedrifter og kommuner eller
andre offentlige velferdsaktører være positivt.

12.5.3 Alle innbyggere skal tilbys likeverdige
tjenester
Utvalget vil understreke at det er et overordnet
mål at alle skal få likeverdige tjenester tilpasset
sine behov, uavhengig av hvor de bor. Nabolagsstudier understreker den store betydningen ulike
tjenester har i utsatte nabolag. Offentlige tjenester
er en del av nærmiljøenes kollektive ressurser
som kan tenkes å være viktigere for eksempel for
barn og unge som vokser opp i familier med ulike
utfordringer.

Utvalget mener at det i utsatte områder trengs
en bred forebyggende og helsefremmende innsats for å bedre innbyggernes livskvalitet, trivsel
og muligheter til å mestre utfordringer og belastninger de er utsatt for. Innsatsen må rette seg mot
både enkeltpersoner og utsatte grupper og legge
til rette for at den enkelte selv kan gripe fatt i eget
liv, egen mestring og selvstendighet. Å prioritere
tid til å møte den enkelte og dens familie og nettverk der de er, er avgjørende i arbeidet. En slik
bruker- og ressursorientert tilnærming må være
lederforankret. Ledere må vise tydelig retning for
tjenestene på området.
Lærere, helsesykepleiere eller ansatte på helsestasjon, i familieverntjenesten, i barnevern, i
forebyggende politi eller i Utekontakten kan på
ulike måter kompensere for individuelle og familierelaterte utfordringer. For å kunne gjøre det må
de være lett tilgjengelige for brukerne, både når
det gjelder hvilken hjelp de kan få, og hvor tjenestene er lokalisert. Utvalget mener at det er spesielt
viktig med tverretatlig og tverrsektorielt samarbeid mellom tjenestene i utsatte nabolag fordi hjelpen som trengs, ofte er av sammensatt karakter.
Skal man lykkes med å tilby koordinerte og helhetlige tilbud, må ledere og ansatte i tjenestene ha
god samhandlingskompetanse.
Kommunene har en nøkkelrolle i de utsatte
områdene fordi de har hovedansvaret for de fleste
tjenestene. Utvalget mener at statlige aktører gjennom ansvarsområdene sine bør være særlig bevisste på hvordan de kan legge til rette for at kommuner med opphoping av levekårsutfordringer kan
blir bedre i stand til å håndtere disse. Ikke minst
må kvaliteten i tjenestene og kompetansen blant
de ansatte bygges gjennom gode utdannings- og
etterutdanningstilbud ved universiteter og høyskoler. Ulike velferdsutdanninger bør gi solid
kunnskap om det tverretatlige samarbeidet og
legge vekt på kunnskap om relasjoner og mangfold. Det vil kunne fremme anerkjennelsen og
implementering av strategier for mer mangfoldige
og inkluderende organisasjoner og institusjoner
samt tydeliggjøre at komplekse problemer krever
komplekse løsninger. Gjennom utdanningene må
framtidige ansatte i velferdstjenestene bli i stand
til å møte og kommunisere godt med en mangfoldig befolkning med varierte utfordringer og til å
jobbe helhetlig og forebyggende i uvante og
ukjente situasjoner og kontekster. Utvalget mener
at behovet for denne kompetansen bør komme
tydelig fram i beskrivelsene av læringsutbytte i
alle velferdsutdanninger.
Fra kommunens side må det legges vekt på
ledelse, organisering, arbeidsmiljø og ansattes
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Boks 12.10 Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)
Siden høsten 2017 har det pågått et stort
annet ha kunnskap om inkludering, likestilling
utviklingsarbeid for å utvikle nasjonale retningsog ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn,
linjer for hver enkelt av grunnutdanningene
etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsetinnen helse- og sosialfag. Retningslinjene skal
telse, seksuell orientering, kjønnsidentitet,
definere sluttkompetansen for hver utdanning
kjønnsuttrykk og alder. Slik skal kandidaten
og utgjøre en minstestandard for hvilken kombidra til å sikre likeverdige tjenester for alle
grupper i samfunnet. Videre skal de ha kompepetanse nyutdannede kandidater skal ha når de
tanse om relasjoner, kommunikasjon og veiledavslutter utdanningen. Retningslinjene skal
inneholde beskrivelser av formål og læringsutning som gjør dem i stand til å forstå og sambytte (i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammehandle med brukere, pasienter og pårørende.
Studentene skal kunne samhandle både tverrverk) og overordnede krav til studiets oppbygning. Målet er at utdanningene skal være framfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på
tidsrettede og i tråd med tjenestenes kompetantvers av virksomheter og nivåer, og de skal initisebehov og brukernes behov. Studentene skal
ere slik samhandling.
Retningslinjearbeidet er et samarbeid melforberedes på arbeidsoppgavene og arbeidsmåtene i framtidens helse- og velferdstjenester.
lom Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og
Forskrift om felles rammeplan for helse- og
familiedepartementet, Helse- og omsorgsdeparsosialfagutdanninger ligger til grunn for de
tementet og Kunnskapsdepartementet. Kunnnasjonale retningslinjene. I henhold til forskrifskapsdepartementet leder arbeidet og vedtar
retningslinjene.
ten skal alle studenter etter endt utdanning blant

holdninger. Det går etter utvalgets oppfatning først
og fremst ut på å styrke de ordinære tjenestene,
blant annet med mer kvalitet og kompetanseheving på alle nivåer innen tjenestene. Det vil
utgjøre en forskjell for beboerne i områdene.

12.5.4 Likeverdighet innebærer å styrke
tjenestene i utsatte områder
Utvalget vil understreke at kommunenes inntektssystem er den viktigste faktoren som påvirker
kommunenes ressurssituasjon og mulighet til å
løse sine særskilte utfordringer og levere gode tjenester til innbyggerne. For å sikre likeverdighet i
tjenestetilbudet mener utvalget det er behov å
styrke de ordinære tjenestene og tilbudene i
utsatte områder økonomisk. Det er ikke minst
behov for kompetente ansatte og ledere i offentlige tjenester i utsatte byområder.
Utvalget mener at det er grunn til å anta at en
del store byer ikke blir tilstrekkelig kompensert
for utgiftene ved opphoping av levekårsutfordringer. Utvalget vil trekke fram utdanningssektoren,
deler av de sosiale tjenestene, ikke minst boligsosialt arbeid, og andre forebyggende tjenester.
En tidligere undersøkelse av storbyenes
utgiftsnivå fant på generelt grunnlag at utgiftsutjevningen tar høyde for utgiftsforskjeller mel-

lom storbyene og andre kommuner i skole- og
barnehagesektoren. Utvalgets undersøkelser
tyder også på at de største byene tildeler mer ressurser til levekårsutsatte områder enn til andre
områder gjennom kommunenes budsjettfordelingssystemer. De levekårsutsatte områdene blir
dermed delvis kompensert for høyere utgifter.
Samtidig brukes ressursene annerledes i områder
med levekårsutfordringer. For eksempel bruker
skolene i slike områder en høyere andel av årstimene til assistenter enn skoler i andre områder,
og en større andel av ressursene går til andre
deler enn den ordinære undervisningen, som spesialundervisning og særskilt norskopplæring. I tillegg til høyere ressursbruk ser kvaliteten i skolen
ut til å være lavere ved at andelen lærere med godkjent utdanning er mindre enn andre steder. Når
det gjelder ressursbruken i barnehager tyder
utvalgets undersøkelser på at barnehager i levekårsutsatte områder, i hvert fall delvis, får kompensert for høyere utgifter ved at voksentettheten
i barnehagen er høyere. Samtidig har barnehager
i levekårsutsatte områder i Oslo høyere enhetskostnader og en betydelig høyere andel barn som
får ekstra ressurser til et tilrettelagt barnehagetilbud. Selv om barnehagene har ekstra bemanning,
sier ikke undersøkelsen noe om hvorvidt tilbudet
står i forhold til behovet barna har.
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Samlet sett mener utvalget det er grunn til å
anta at skoler med betydelige levekårsutfordringer
ikke blir kompensert fullt ut for merutgiftene ved å
sikre et likeverdig skoletilbud. Utvalget mener
videre det kan være grunn til å stille spørsmål ved
om inntektssystemet kompenserer godt nok for
utgifter som følger av behovet for ekstrainnsats ved
disse skolene.
Utvalget mener også det er grunn til å vurdere
om kommunene og de levekårsutsatte områdene
blir tilstrekkelig kompensert innenfor deler av de
sosiale tjenestene, særlig boligsosialt arbeid. De
boligsosiale utgiftene inngår bare delvis i kriteriene for utgiftsutjevningen. Kommuner med høye
boligpriser har høyere boligsosiale utgifter, men
dette motsvares delvis av økte inntekter. Undersøkelser fra de største byene indikerer imidlertid at
de ikke blir fullt ut kompensert for disse kostnadene. Det kan også være grunn til å vurdere om
inntektssystemet bør ta høyde for utgifter til
arbeidsrettede tiltak i kommunal regi gjennom
utgiftsutjevningen for sosiale tjenester. Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi kan være et viktig
supplement til de statlige tiltakene, blant annet for
personer som trenger å styrke grunnleggende
ferdigheter innen språk, arbeids- og samfunnsliv.
Gode kommunale arbeidsmarkedstiltak i områder
hvor mange står langt fra arbeidslivet, er ressurskrevende.
Utvalget vil også framheve at det er viktig at
kommunene blir kompensert for utgifter relatert
til god forebygging av rusproblemer og psykiske
lidelser og god oppfølging av personer som sliter
med slike utfordringer. Det gjelder ikke minst
arbeidet rettet mot barn og unge. De kommunale
enhetene må ha god kompetanse og tilstrekkelig
med ressurser til å kunne rette en koordinert innsats mot barn og unge som sliter med rus og psykiske lidelser.

12.5.5 Å forebygge er avgjørende, også i
krisetider
I den perioden utvalget har arbeidet, har situasjonen i Norge og verden endret seg dramatisk gjennom covid-19-pandemien. Samfunnsutviklingen
det siste året har uten tvil påvirket levekårene til
mange. Dessverre ser vi tegn til at koronakrisen
forsterker de forskjellene som allerede eksisterer,
ved at flere av dem som mister jobben i kjølvannet
av pandemien, i utgangspunktet var i de mest
utsatte og lavest lønnede jobbene. Lav utdanning
har også økt risikoen for å miste jobben. Små boliger og dårlig tilgang på utearealer har blitt en til-

leggsbelastning under pandemien, særlig for
mange barn.
Krisen påvirker også offentlige budsjetter.
Skatteinntektene har gått ned, og utgiftene til
næringsstøtte, overføringer fra NAV, sosialhjelp,
smitteverntiltak og annet har gått opp. Når budsjettene blir strammere, må lovfestede oppgaver
prioriteres. Mange av oppgavene som omtales i
denne rapporten, er ikke lovfestede, men handler
om å forebygge levekårsutfordringer og bygge
lokalsamfunn. Utvalget er bekymret for at slike
oppgaver gjerne blir nedprioritert i en krisetid.
Det er klart at krisetider gjør at prioriteringene
må bli tøffere, men konsekvensene av å nedprioritere forebygging kan bli dyre på sikt.
Utvalget vil i denne situasjonen særlig framheve at det er viktig å forebygge levekårsutfordringer hos barn og unge. Krisen kan gjøre at
mange barn og unge havner i en ekstra utsatt
posisjon. Da er støtteapparatet rundt dem viktig,
slik som gode skoler, barnehager og kompetente
hjelpetjenester for dem som har behov for det.
Utvalget vil også understreke at det i denne situasjonen er viktig å jobbe langsiktig med omstilling
av næringslivet mot et bærekraftig samfunn og
med kvalifisering av arbeidstakere for framtidsrettede jobber.

12.5.6 De nordiske landene kan dra nytte av
hverandres erfaringer
Både Sverige og Danmark har nylig utarbeidet
strategier mot segregering. Foreløpig er ikke
effektene av disse strategiene kjent. Utvalget kan
derfor ikke vurdere effektene av de nye strategiene. Flere av tiltakene og den foreslåtte innsatsen
bygger imidlertid på tidligere erfaringer.
Norge har mange av de samme utfordringene
som Sverige og Danmark, og det er mye å lære av
hvordan andre tenker, og av hvilke erfaringer de
har gjort. Både Norge, Sverige og Danmark har
tiltak rettet mot ulike sektorer som skal styrke
levekårsutsatte områder. Det er samtidig også forskjeller som gjør at erfaringene ikke alltid er relevante for oss. Både Sverige og Danmark har for
eksempel store sosiale utleiesektorer og boligområder som er sterkere atskilt fra resten av byen
enn boligområder i Norge. Det gjør både situasjonen, utfordringene og mulige tiltak er annerledes
enn i nabolandene.
Utvalget mener at for å løse fastlåste og alvorlige problemer er det nødvendig å finne en balansegang mellom å jobbe langsiktig og helhetlig og
å bidra konkret og intensivt. Det er viktig å se på
bakenforliggende årsaker til utfordringene utover
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atferden til personene som bor i de utsatte områdene. Dette er også framhevet i den svenske strategien. Utvalget mener også at det er viktig at de
lokale myndighetene får handlingsrom til å
utforme politikken på lokalt nivå, og at statlige
myndigheter ser på om det er regelverk eller
andre statlige rammebetingelser som hindrer
kommunenes arbeid. Dette er også framhevet i
den svenske strategien.
Samtidig kan det være tiltak i den danske strategien som Norge kan lære av. Danske myndigheter
setter av betydelige ressurser til å ruste opp boligområder og få til en større blanding av ulike typer
boliger. Utvalget er enig i at bystrukturen bør legge
til rette for at ulike folk kan bo i samme nabolag.
Den danske strategien har også flere tiltak rettet mot å kontrollere hvem som skal bo i de
utsatte områdene. Flere av disse tiltakene er mindre aktuelle i Norge, hvor boligområdene ikke
består av sosiale utleieboliger. Utvalget mener
også at vi ikke skal ha overdreven tro på effekten
av å flytte på folk. Det er viktig å motvirke at det
utvikler seg segregerte byer og alvorlige
nabolagsproblemer. Levekårsutfordringene forsvinner imidlertid ikke ved at folk flytter til andre
boligområder. Utvalget mener likevel at tiltak for å
påvirke hvor folk bosetter seg, er relevant. For
eksempel er å spre kommunale boliger i ulike
boområder og å ha kriterier for bosetting av flyktninger relevante tiltak (se kapittel 17). Norge har
også gjennom mange år i sterkere grad styrt hvor
flyktninger kan bosette seg, enn de har gjort i Sverige.
Samlet sett mener imidlertid utvalget at den
danske strategien i for stor grad legger vekt på å
endre atferden til beboere i de utsatte områdene
gjennom sanksjoner, framfor å se på hva som hindrer dem i å forbedre livene sine. Den danske
strategien inkluderer for øvrig ikke arbeidsmarkedstiltak, som er et politikkområde hvor det å
veie myndighetskrav og bistand kanskje er særlig
relevant. Tiltak rettet særskilt inn mot beboere i
utsatte områder, som obligatorisk barnehage og
utsatt skolestart for barn med svake danskkunnskaper i disse områdene, er etter utvalgets vurdering ikke i tråd med prinsipper om likebehandling. Strategien kan dessuten gjøre at andre får et
mer negativt inntrykk av de utsatte områdene,
noe som kan gjøre det vanskeligere å få til en positiv utvikling.
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12.6 Utvalgets forslag til tiltak
12.6.1 Gode vilkår for arbeidsinkludering i
offentlig sektor
Utvalget mener at staten bør se på om det er hindre i arbeidslivsreguleringer som gjør det vanskelig for offentlige arbeidsgivere å gi folk en mulighet til å prøve seg i arbeidslivet, eller vanskelig å
etablere effektive arbeidsmarkedstiltak. Utvalget
vil blant annet framheve at det er anledning til å
avvike fra kvalifikasjonsprinsippet i staten av hensyn til positiv særbehandling, og mener det er viktig at denne regelen fungerer på en hensiktsmessig måte blant annet for personer som kan bli
utsatt for diskriminering ut fra sin innvandrerbakgrunn.
Utvalget mener også at midlertidige stillinger,
traineeprogrammer og hospiteringsordninger i
offentlig sektor i en del tilfeller vil kunne være et
viktig skritt for at personer som mangler relevant
arbeidserfaring, kan inkluderes i arbeidslivet. Det
kan være aktuelt for personer som av ulike grunner har problemer med å få jobb som svarer til
kvalifikasjonene de har. Utvalget er samtidig enig
med Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe i at
omfanget av midlertidige stillinger ikke bør bli for
stort, og at det kan være en fare for at det gir svakere arbeidsmarkedstilknytning for en del
arbeidstakere. Det er avgjørende å legge til rette
for arbeidsinkludering gjennom varige, faste stillinger så langt som mulig. Samtidig er det viktig å
fullt ut utnytte potensialet for arbeidsinkludering
som ligger i offentlig sektor. Utvalget viser videre
til ekspertgruppas vurderinger om blant annet tilpassede lønninger og lønnstilskudd og mener det
er behov for å se på hvordan slike ordninger kan
styrkes og være gode, målrettede virkemidler.
Kommunene har arbeidsgiveransvar for en
høy andel av arbeidstakerne og har et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Kommunene spiller derfor en viktig rolle for å kunne inkludere folk i
arbeidslivet, og dette er noe kommunesektoren
bør prioritere. Utvalget har merket seg at kommunale arbeidsgivere har rapportert om at eksisterende regler kan skape vanskeligheter for
arbeidsinkludering. Utvalget mener det er verdt å
se nærmere på om staten bedre kan støtte opp om
kommunenes arbeid på dette feltet. For eksempel
bør staten undersøke kommunenes hindringer
nærmere, vurdere tiltak for å bygge opp kommunenes kunnskap og muligheter til erfaringsutveksling og eventuelt vurdere tydeligere statlige
føringer for at kommunesektoren skal prioritere
arbeidsinkludering høyere.
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12.6.2 Lokalt tilpassede arbeidsmarkedstiltak
i utsatte områder
Tett oppfølging av arbeidssøkere og tilpassede
arbeidsmarkedstiltak er ressurskrevende. Utvalget mener at i en del levekårsutsatte områder kan
det være effektfullt, men ressurskrevende, å tilby
arbeidsmarkedstiltak som er fysisk plassert i
lokalsamfunnene. Det er viktig at ressursfordelingen tar hensyn til at en del arbeidssøkere trenger
tett og individuell oppfølging, og at spesialtilpassede og eventuelt lokalt forankrede tiltak kan gi
god effekt. Utvalget har ikke grunnlag for å mene
at dagens ressursfordelingsmodell for arbeidsmarkedstiltak tar for lite hensyn til dette, men
anbefaler at det undersøkes nærmere.

12.6.3 Koordinert innsats for
næringsutvikling i utsatte områder
Utvalget mener at flere statlige næringspolitiske
virkemidler kan ha potensial til å virke positivt i
levekårsutsatte områder. Det er samtidig viktig at
statlige virkemidler trekker i samme retning som
den fylkeskommunale, kommunale og private innsatsen for næringsutvikling i de utsatte områdene.
Utvalget foreslår at staten undersøker om det finnes gode eksempler på slik innsats som andre kan
lære av, og om det er mulig at statlige virkemidler
i større grad kan inngå i en koordinert innsats for
lokal næringsutvikling i de utsatte områdene.
Utvalget mener også at staten bør vurdere om
de næringspolitiske virkemidlene kan innrettes
bedre mot behovene i levekårsutsatte områder.
Det kan være verdt å se nærmere på om enkelte
metoder eller virkemidler i næringspolitikken kan
benyttes mer aktivt i utsatte byområder, for
eksempel metodene i det distriktsrettede Merkurprogrammet. Dette programmet bidrar til kompetanseheving og erfaringsoverføring om hvordan
nærbutikker i distriktene kan styrke og videreutvikle seg. Tilsvarende løsninger kan være relevante for nærsentre og nærbutikker i levekårsutsatte områder. Utvalget mener dessuten at staten
kan ta hensyn til behovet for gode og framtidsrettede arbeidsplasser i levekårsutsatte områder
gjennom næringspolitikken, for eksempel når Siva
investerer i næringseiendommer.
Utvalget mener videre at støtteordninger for
gründere kan være et positivt bidrag til utviklingen i levekårsutsatte områder, gitt at de treffer
folk som ønsker å etablere bedrifter i disse områdene. Det gjelder både støtte til ordinære bedrifter og støtte til sosialt innrettede bedrifter, entreprenører og nabolagsinkubatorer. Utvalget har

merket seg forslaget fra Sysselsettingsutvalgets
ekspertgruppe om å vurdere å øke bruken av etablererstøtte til arbeidsledige gjennom å kombinere støtte fra Innovasjon Norge og NAV. Utvalget
mener det kan være aktuelt å teste ut en slik ordning for arbeidssøkere som bor og vil etablere en
bedrift i levekårsutsatte områder.

12.6.4 Kompensere for høye utgifter i utsatte
byområder gjennom inntektssystemet
Utvalget mener at det er behov for en ekstra gjennomgang av kommunenes inntektssystem med
vekt på konsentrasjon av levekårsutfordringer og
opphoping av individuelle levekårsutfordringer i
utsatte byområder i de store byene og deres
omegn. Regjeringen har nedsatt et eget utvalg
som skal gå gjennom kommunenes inntektssystem. Utvalget anbefaler at dette utvalget – Inntektssystemutvalget – vurderer om kommunene
er godt nok kompensert for å kunne tilby likeverdige tjenester i levekårsutsatte byområder. Inntektssystemutvalget kan gis et tilleggsmandat for
å sikre at de prioriterer og har tilstrekkelig med
tid til disse spørsmålene. Staten kan også bidra til
å øke kunnskapen om de reelle utgiftene ved forebyggende og kompenserende arbeid i områder
med sammensatte levekårsutfordringer. Det kan
gjøre at staten kan ta bedre hensyn til disse utgiftene i inntektssystemet.
Det er mulig at kriteriene i kommunenes inntektssystem kan utvikles slik at disse tar bedre
hensyn til utgifter ved levekårsutfordringer. Selv
om kriteriene i inntektssystemet videreutvikles,
vil det fortsatt være utgifter som ikke fanges opp
av kriteriene. Mye av den forebyggende og kompenserende innsatsen som trengs i levekårsutsatte områder, er ikke nødvendigvis forankret i
velferdstjenester av nasjonal karakter. Det er heller ikke knyttet sterke nasjonale føringer til den.
Utvalget anbefaler blant annet av den grunn at staten fortsatt tildeler tilskuddsmidler til områdesatsinger, som omtalt i kapittel 15. Utvalget mener at
det også kan være aktuelt å tildele ekstra midler
basert på skjønn, slik som gjennom inntektssystemets storbytilskudd. Det er i så fall viktig å vurdere om storbytilskuddet bør omfatte flere kommuner med dokumenterte særskilte utfordringer
med opphoping av levekårsproblemer. Hvis storbytilskuddet skal kompensere for utgiftene ved
levekårsutfordringer, er det viktig å se på hvordan
tildelingen og utmålingen av tilskuddet i større
grad kan basere seg på kunnskap om kommunenes reelle utgifter på dette feltet.

313

NOU 2020: 16
Levekår i byer

Det hjelper imidlertid ikke om staten tildeler
ekstra midler til kommuner med levekårsutfordringer hvis ikke kommunene videretildeler midlene til områdene med behov. Derfor må også
kommunene videreutvikle ressursfordelingssystemene sine slik at disse tar tilstrekkelig hensyn
til merutgiftene ved levekårsopphoping. Utvalget
vil særlig peke på at kommunene bør vurdere ressursfordelingen til utdanningssektoren, i tillegg til
de sosiale tjenestene og forebyggende tiltak, slik
som for den statlige ressursfordelingen.

12.6.5 Levekårsdata og indikatorer på
områdenivå
Utvalget mener at det er behov for mer systematisk kunnskap om hvilke områder som er levekårsutsatte, og hvilke utfordringer som preger
ulike områder. Det gjør det enklere for offentlige
myndigheter å rette innsatsen både mot områder
hvor behovet er størst, og å fordele ordinære midler mellom områder. Det er også behov for kunnskap som gjør at kommunene vet mer om hvilke
områder som står i fare for å bli utsatte, og om
hvor kommunen kan sette inn forebyggende tiltak.
Utvalget mener at kommuner bør få enklere,
raskere og rimeligere tilgang til levekårsdata på
områdenivå. Allerede i dag leverer SSB mikrodata
til kommunene relativt raskt og billig. Utvalget
mener likevel at bedre datatilgang på områdenivå
vil kunne være et nyttig supplement for kommunene. Det vil gjøre det enklere å ha oversikt over
levekårsutviklingen i ulike boområder. Noen
større bykommuner har i dag god oversikt over
levekårsforskjeller i kommunen, men en del har
det ikke. Utvalget antar at enklere tilgang til slike
levekårsdata kan gjøre at flere kommuner vil følge
med på geografiske forskjeller i levekår. Det vil
gjøre det enklere for kommunene å følge opp det
ansvaret de har etter folkehelseloven om å ha nødvendig oversikt over faktorer i nærmiljøet som
kan virke inn på befolkningens helsetilstand.
Kunnskap om levekårsutviklingen i ulike
boområder kan være nyttig for å prioritere ressursbruken innenfor ulike sektorer som utdanning, helse, fritidstilbud, bolig, politi og annet. Det
kan også være nyttig for å vurdere behovet for
særskilte områdesatsinger.
I tillegg til å tilby data på områdenivå foreslår
utvalget at SSB eller en annen statlig institusjon tilbyr kommunene et analyseopplegg for dataene.
Det kreves god kompetanse i kommunene å finne
ut hva som er nyttige indikatorer, og hvordan disse
skal analyseres. Videre kan det være en fordel om
data analyseres likt i kommunene. Ved å tilby et fel-
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les analyseopplegg kan staten senke både den økonomiske og praktiske terskelen for kommunene og
bidra til at det er enklere å sammenlikne på tvers av
kommuner. Utvalget vil også presisere at data lett
kan mistolkes eller overfortolkes slik at de tillegges for stor vekt i en situasjonsbeskrivelse. Dette er
spesielt viktig når det er snakk om data om folks
nære boligområder. Det kan derfor være nyttig at
kommunene får bistand til å se hvordan dataene
kan analyseres og ses i sammenheng med annen
kunnskap om lokalområdene.
Videre foreslår utvalget at staten utvikler et
fast indikatorsett basert på levekårsdataene. Dette
indikatorsettet skal samlet sett si noe om situasjonen i ulike nabolag og gi en mer enhetlig analyse
av levekårsutfordringene i alle kommunene.
Utvalget viser til arbeidet den svenske institusjonen Delmos gjennomfører, hvor de utvikler et
indikatorsett som skal gi et mer enhetlig bilde av
segregeringen i landet. Utvalget er kjent med at
SSBs levekårsindeks ble avviklet, men mener det
kan være hensiktsmessig å utvikle et sett med
flere levekårsindikatorer framfor én samleindeks.
Det må samtidig legges til rette for at indikatorene
kan analyseres på en god måte.
Utvalget viser for øvrig til at rapporten inneholder flere forslag til tiltak om å analysere segregering, levekårsutfordringer og tiltak, for eksempel bedre effektstudier av områdesatsinger (se
kapittel 15) og en mer koordinert innsats for analyser av effekter av lokalsamfunnsarbeid (se kapittel 16).

12.6.6 Koordinerende statlig enhet
Både svenske og danske myndigheter har utarbeidet en egen plan eller strategi mot segregering og
utsatte byområder. Utvalget ser at en slik strategi
kan ha fordeler ved at det løfter fram viktige virkemidler og innsatser i arbeidet. Utvalget har likevel
ikke foreslått en egen strategi for norske myndigheter. Mange sentrale virkemidler, tiltak og strategier som kan dempe segregering, framgår av
andre dokumenter og planer, for eksempel innenfor de store velferdssektorene som arbeid og
utdanning.
Utvalget ser samtidig at det kan være en fordel
om en statlig enhet har et særskilt ansvar for å
analysere segregeringen og koordinere virkemidler som kan dempe segregeringen. Statlige
myndigheter har organisert seg for å koordinere
innsatsen innenfor områdesatsinger. Men de har
ingen innsats rettet mot å analysere og dempe
segregering generelt. Utvalget foreslår at én statlig enhet får et tydeligere samordnings- og koordi-
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neringsansvar i arbeidet mot segregering. Det
kan innebære å ha ansvar for forskning, analyser
og datatilgang om segregering og utsatte byområder, for eksempel for å få utviklet og finanisert
levekårsdata på områdenivå. I tillegg kan enheten

ha ansvar for å vurdere hvordan statlige virkemidler påvirker utviklingen, og kommunisere med
sektormyndigheter om eventuelle endringer i
virkemidlene.
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Barnehage, skole og andre tjenester til barn og unge
Fra de er veldig små møter alle barn ulike tilbud
og tjenester som har og vil få mye å si for hvordan
de har det og hvilke muligheter de får senere i
livet. Særlig skal barnehagen og skolen legge til
rette for at barna får lære, leke, utvikle seg og
mestre. Barnehager og skoler skal være trygge
oppvekstarenaer som også bidrar til å gi barn og
unge likeverdige muligheter og livssjanser. Også
en rekke andre forebyggende tjenester retter seg
mot barn og familiene deres og har ulik betydning
og rolle i forskjellige livsfaser og i ulike situasjoner.

13.1 Barnehage, skole og
skolefritidsordning

13.1.1 Barnehagen som del av
utdanningsløpet
Barnehagen regnes som en frivillig del av utdanningssystemet. Et uttalt mål er at barnehagen skal
være tilgjengelig for alle barn. Ifølge lov om barnehager skal barnehager i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for
omsorg og lek og fremme læring og danning som
grunnlag for allsidig utvikling. Kommunene har
plikt til å tilby plass i barnehage til barn i førskolealder, og barna har rett til barnehageplass.1
Barnehager er finansiert gjennom kommunens frie inntekter og med egenbetaling fra foreldre. Private barnehager får tilskudd fra kommu1

Utdanning er blant de beste virkemidlene for å
redusere sosiale og økonomiske forskjeller i samfunnet. Et viktig prinsipp i utdanningspolitikken er
tidlig innsats i barnehagen og skolen.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det
året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i
barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september,
oktober eller november det året det søkes om plass, har
rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Boks 13.1 Foreldrebetaling i barnehage
Egenbetalingen i barnehage er regulert i en
statlig fastsatt maksimalpris. Satsen er
3135 kroner per måned for første barn (sats per
1. januar 2020). Familier med mer enn ett barn i
barnehage har rett til søskenmoderasjon. For
andre barn er egenbetalingen 70 prosent av
betalingen for første barn. For tredje og eventuelt flere barn i barnehagen er prisen 50 prosent
av betalingen for første barn. I tillegg til maksimalprisen kan barnehagen ta kostpenger som
dekker mattilbudet. Det er ikke statlige satser
for kostpengene.
Det er to moderasjonsordninger for familier
eller husholdninger med lav inntekt. Den ene
innebærer at ingen skal betale mer enn 6 prosent av samlet skattbar inntekt for en barnehageplass, med maksimalprisen som øverste
grense. Husstander med en samlet skattbar inn-

tekt på under 574 750 kroner har rett til reduksjon i foreldrebetalingen (sats per 1. januar
2020). Den andre ordningen gir barn i alderen
2–5 år og barn med utsatt skolestart som bor i
husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20
timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
Fra 1. august 2020 er inntektsgrensen 566 100
kroner per år for å få rett til gratis kjernetid.
Kommuner kan ha moderasjonsordninger
og tiltak utover de to statlige ordningene. Et
eksempel på dette er friplass i barnehage til
barn i familier med behov.
Evalueringen av et tidligere forsøk med gratis kjernetid i barnehage for fire- og femåringer
viste at tilbudet økte deltakelsen i barnehagen
for barn med innvandrerbakgrunn, men ikke for
barn uten innvandrerbakgrunn. Disse gikk allerede i barnehagen (Bråten mfl. 2014).
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nehagen før skolestart (Moafi 2017, Drange og
Telle 2020). Dette kan ha betydning for barnas
språkutvikling, som igjen vil påvirke skoleresultater.

Boks 13.2 Kontantstøtte
For barn mellom ett og to år som ikke har fulltidsplass i barnehage, kan man få kontantstøtte i inntil elleve måneder. Hvis barnet har
deltidsplass i barnehage, kan det gis 20, 40, 60
eller 80 prosent kontantstøtte, avhengig av
hvor mange dager i uka barnet har barnehageplass. Full kontantstøtte utgjør 7500 kroner
per måned. Innvandrere må ha vært bosatt i
Norge i minst fem år for å ha rett på kontantstøtte.
Kontantstøtten har en dokumentert negativ effekt på mødres sysselsetting (NOU 2019:
7). Det er også påvist nabolagseffekter i bruken av kontantstøtte. Jo flere kvinner som velger kontantstøtte i et nabolag, jo større er
sannsynligheten for at en selv gjør det
(Turner og Östh 2020).

nen. I tillegg er det over Kunnskapsdepartementets budsjett tilskudd til å øke deltakelsen i barnehage for minoritetsspråklige barn og til tiltak for å
styrke den norskspråklige utviklingen til minoritetsspråklige barn i barnehage.
Betydningen barnehagen har for barns utvikling og læring, er godt dokumentert i internasjonal og norsk forskning.
Flere funn viser at barnehager med høy kvalitet betyr spesielt mye for barn fra vanskeligstilte
familier, sårbare barn og barn med særlige behov
(Brandlistuen mfl. 2015, Elango mfl. 2015, Chambers mfl. 2015, referert i Meld. St. 19 (2015–
2016)). Allerede ved tre års alder er språkutviklingen hos barn av mødre med høyere utdanning
vesentlig bedre enn hos barn av mødre med lav
utdanning (Schølberg mfl. 2008). En studie identifiserer tydelige positive virkninger på matte- og
språkferdigheter hos seks- og sjuåringer som følge
av å ha gått i barnehage som ett- og toåringer sammenliknet med barn som har fått annen omsorg
(Drange og Havnes 2019). Virkningene er sterkest
for barna som i utgangspunktet har de største
læringsutfordringene. Forskjeller allerede i tidlig
barnehagealder vil forplante seg videre i skole− og
utdanningsløpet. Derfor er det så viktig å sette inn
tiltak tidlig (Heckman 2008).
Det er sosioøkonomiske forskjeller i bruken
av barnehage. I hovedsak handler det om at barn i
lavinntektsfamilier og barn med innvandrerbakgrunn starter senere og dermed får færre år i bar-

13.1.2 Krav til personalet i barnehagene og
arbeidet med språk
Barnehagene skal gi omsorg og arbeide med danning, lek, læring, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. Av rammeplan for barnehagen
framgår det at dette arbeidet skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.
Alle barn skal få god språkstimulering gjennom
barnehagehverdagen, og de skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig
språkutvikling.
Kompetansen til de ansatte er avgjørende for
et kvalitativt godt tilbud. I barnehager med mange
minoritetsspråklige barn er det særlig viktig at
personalet er gode språkmodeller for barna. For å
bli ansatt i barnehage er det en lovpålagt hovedregel at man må oppfylle et krav om norskferdigheter. Barnehagen skal ha en daglig leder
(styrer) som har utdanning som barnehagelærer
eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. De som har stillingen pedagogisk leder, må ha utdanning som barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk
utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i
barnehagepedagogikk. Det er også lovpålagte
krav til grunnbemanningen i barnehagene. Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når
barna er under tre år, og minst én ansatt per seks
barn når barna er over tre år. Det er i tillegg en
pedagognorm som følger av forskrift. Barnehagen
skal ha minimum én pedagogisk leder per syv
barn under tre år, og minimum én pedagogisk
leder per 14 barn for barn over tre år.
Selv om det er krav til norskferdigheter for å
bli ansatt i barnehage, brukes barnehager til
arbeidstrening og praksisplass særlig for kvinner
med innvandrerbakgrunn. Dette innebærer at det
i noen barnehager kan være midlertidig personale
med svake norskkunnskaper.
13.1.3 Forskjeller i bemanning mellom
barnehager
I analysen utvalget har bestilt om ressursbruk i
levekårsutsatte områder, finner forskerne at barnehager i analyseområder i Oslo har høyere
enhetskostnader og en betydelig høyere andel
barn (i gjennomsnitt 40 prosentpoeng høyere)
som får ekstra ressurser til et tilrettelagt barneha-
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Boks 13.3 Språkarbeid i barnehager
I Myrholtet barnehage i Bergen har de som
mål for arbeidet med språk at «barn viser nysgjerrighet, interesse og utvikler et språk med
god begrepsforståelse». Barna bruker språket
til å skape relasjoner, i lek og som redskap for
å løse konflikter.
Barnehagen stiller høye krav til de ansatte
om å være involvert og til stede for hvert
enkelt barn og fremme barnas lyst til å lære
og mestre. De daglige her-og-nå-situasjonene
er viktige språkarenaer.
Barnehagen legger til rette for at alle barn
involveres i samspill og i samtaler. Barna skal
oppleve at det er positivt å bruke språk som
kommunikasjonsmiddel, til å tenke med og til
å uttrykke egne tanker og følelser.

Boks 13.4 Forsøk med økt
grunnbemanning i barnehager i
Oslo
Oslo kommune vil gjennomføre et forsøk med
økt grunnbemanning i et utvalg kommunale
barnehager. Målet med forsøket er å se om
økt grunnbemanning bedrer kvaliteten på
barnetilbudet og å se hvordan det påvirker
den øvrige ressursbruken i barnehagene. Forsøket starter høsten 2021 og varer til høsten
2023.
Barna i Grønland torg barnehage har i ett
år hatt en ekstra pedagog. Ansatte i barnehagen forteller at det har gjort at de kan jobbe
med språk, sosial adferd og relasjoner i
mindre grupper. Barna har fått bedre språk og
utviklet vennskap, forteller styreren.

Kilde: Årsplan 2020 for Myrholtet barnehage i Bergen.

Kilde: Aftenposten 15. september 2020. «Byrådet vil gi
noen barnehager flere ansatte. Målet er å jevne ut forskjeller mellom barn».

getilbud (Iversen mfl. 2020). Forskerne finner
også, basert på funn for alle de fire kommunene i
studien,2 noen tegn til at voksentettheten er høyere i barnehager som ligger i analyseområdene.
Den ekstra bemanningen ser imidlertid ut til å
bestå av ansatte med annen kompetanse enn den
barnehagelærere eller pedagogiske ledere har.
Samtidig finner de at barnehagene i analyseområdene ser ut til å oppfylle pedagognormen i større
grad enn barnehager utenfor analyseområdene.
Betydningen av bemanningen i barnehage og
deres kompetanse er også behandlet i en studie
fra Oslo (Bråten mfl. 2014) og i en senere studie
fra delvis de samme forskerne og med flere mål
på barnehagekvalitet (Drange og Telle 2020). Bråten og kolleger (2014) undersøker om barnehager
med mange minoritetsspråklige barn har et pedagogisk språkopplegg som er så godt at det kompenserer for det at de minoritetsspråklige barna
omgis av få eller ingen norskspråklige barn. De
kommer fram til at barnehagene ikke klarer dette.
I barnehager med mange barn med innvandrerbakgrunn er det også mange ansatte med innvandrerbakgrunn. Jo høyere andel ansatte med innvandrerbakgrunn, jo større andel av barna skårer
bekymringsfullt på prøven i lesing når de begynner på skolen. I tillegg finner forskerne at jo høyere andel barn med innvandrerbakgrunn i barne2
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hagen, jo flere skårer bekymringsfullt på prøven
(ibid.). Drange og Telle (2020) finner at barnehager i Oslo med en høy andel barn med innvandrerbakgrunn skårer dårligere på det de omtaler som
strukturell kvalitet (ibid.). Deres mål på barnehagekvalitet3 er forskjellige fra de som er brukt i
Iversen mfl. (2020). Blant annet fanger målene til
Drange og Telle opp ansattes kunnskaper i norsk,
noe Iversen og kolleger ikke gjør. Drange og Telle
presiserer derimot at funnene deres ikke er entydige.

13.1.4 SFO som fritidstilbud og læringsstøtte
Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for elever på første
til fjerde årstrinn og for barn med særskilte behov
på første til sjuende årstrinn. I noen kommuner kalles tilbudet Aktivitetsskolen. Kommunenes plikt til
å ha skolefritidsordning er hjemlet i opplæringsloven. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fri3

Kommunene er Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.
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Drange og Telle (2020) bruker mål på strukturell barnehagekvalitet som antallet høyskoleutdannede ansatte per
barn («college educated adults»), andelen blant de ansatte
som ikke er innvandrere og resultater fra barnas kartleggingsprøver på skolen. I tillegg bruker de andelen menn
blant de ansatte i barnehagen. Dette baserer de på tidligere
funn i Drange og Rønning (2017), som finner at andelen
menn i personalet er den beste indikatoren for å fange opp
barnehagekvalitet.
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Boks 13.5 Foreldrebetaling i SFO
Foreldrebetalingen i SFO er ikke regulert av
Fra 1. august 2020 er det innført to nasjonale
statlige satser, men betalingen skal ikke overmoderasjonsordninger i SFO. Den ene er en innstige utgiftene som kommunene har. Noen komtektsavhengig ordning med redusert foreldrebemuner tilbyr inntektsgraderte satser, friplasser
taling i SFO for husholdninger med elever på
og søskenmoderasjon i SFO. Søskenmoderasjon
første og andre trinn. Ordningen innebærer at
er mest vanlig.
ingen familier skal bruke mer enn maksimalt 6
prosent av inntekten sin til en SFO-plass. Den
Kommuner og private eiere av skolefritidsandre ordningen er gratis SFO for elever med
ordninger er pålagt å fastsette egne vedtekter
særskilte behov på femte til sjuende trinn. I forfor SFO som blant annet regulerer egenbetalingen. I gjennomsnitt var foreldrebetalingen for
slaget til statsbudsjett for 2021 er det foreslått å
en elev med fulltidsplass i SFO 2501 kroner per
utvide moderasjonsordningen som er innført på
første og andre trinn, til å gjelde også tredje og
måned for skoleåret 2019–2020 (Grunnskolens
fjerde trinn fra og med skoleåret 2021–2022.
Informasjonssystem).

tidsaktiviteter og gi barna omsorg og tilsyn. Loven
gir ikke elevene rett til plass i SFO, og tilbudet er
frivillig. Kommunene kan kreve at kostnadene til
SFO-tilbudet dekkes gjennom foreldrebetaling. Det
er i dag ingen nasjonale rammer for innholdet i
SFO, men det utvikles i dag en nasjonal rammeplan
som skal tas i bruk fra høsten 2021.
En nasjonal evaluering av SFO viser at det er
stor variasjon i tilbudet mellom kommunene
(Wendelborg mfl. 2018). Det er forskjeller i hvordan kommunene prioriterer, hvordan SFO-ene er
organisert, hva slags innhold de har, hva slags
kompetanse de ansatte har, hvordan ulike grupper barn inkluderes, og hva foreldrene må betale
for tilbudet. Fordi det mangler nasjonale rammer, har SFO-ledere og ansatte få verktøy for
arbeidet. En del SFO-er har klare pedagogiske
planer og fyller ordningen med godt innhold for
barna. Andre steder har tilbudet preg av å være
et sted der barna får tilsyn. Mange SFO-er er for
dårlige til å tilpasse tilbudet for barn med behov
for særskilt tilrettelegging (ibid.).
Oslo er eksempel på en kommune som har en
rammeplan for Aktivitetsskolen (AKS). Rammeplanen regulerer blant annet roller og ansvar og
inneholder krav til at barna skal inspireres til å
medvirke i utformingen av tilbudene på AKS, og
krav til pedagogiske prinsipper, arbeid med språk
og hvilke grunnleggende ferdigheter elevene skal
tilegne seg.
Staten finansierte i perioden 2016–2020 et forsøk med gratis deltidsplass i SFO. Formålet var å
øke deltakelsen blant elever fra familier med lav
inntekt. Forsøket ble gjennomført ved noen skoler
i Drammen, Oslo, Stavanger og Trondheim. I for-

slaget til statsbudsjett for 2021 er det foreslått midler til gratis SFO for familier med lav inntekt i
utvalgte kommuner, med oppstart høsten 2021.
Hvis forsøket blir gjennomført som foreslått, vil
flere kommuner med levekårsutfordringer kunne
søke, ikke bare de store kommunene.
Enkelte kommuner setter av egne midler til
gratis tilbud i SFO. Oslo og Stavanger er eksempler på kommuner som har gjort det.
Det første forsøket med gratis deltids-SFO ble
satt i gang ved Mortensrud skole i Bydel Søndre
Nordstrand i Oslo ved oppstarten av skoleåret
2013–2014. Forsøket gikk over fire år. Deltakelsen
i SFO gikk opp fra 30 prosent fra året før forsøket
startet, til om lag 90 prosent. Forsøket er evaluert
(Proba 2017). I en spørreundersøkelse svarte
mange av foreldrene at gratistilbudet var avgjørende for at de valgte å bruke tilbudet. Andre foreldre ville ha prioritert at barna skulle gå på SFO
uansett. Skolens resultater ble imidlertid ikke
bedre som følge av forsøket. Sammenliknet med
andre skoler i området hadde ikke resultatene på
nasjonale prøver i lesing og regning bedret seg for
elevene på Mortensrud. I noen tilfeller var resultatene dårligere. Ifølge evalueringen er resultatene
usikre. En mulig forklaring på resultatene er at en
stor andel av elevmassen er skiftet ut (ibid.). I evalueringen av SFO fra 2018 oppsummerer forskerne at det finnes lite systematisk kunnskap om
hvilken effekt SFO har på minoritetsspråklige
elevers språkkunnskaper og læring. De finner
derimot indikasjoner på at å få flere barn med
minoritetsspråklig bakgrunn i SFO vil kunne ha
positive effekter for barna (Wendelborg mfl.
2018).
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13.1.5 Grunnskole og videregående opplæring
Viktige prinsipper i skolen er å sikre hjelp til
elever som har behov for det, likeverdig og tilpasset opplæring for alle og opplæring med høy kvalitet. Opplæringen skal gi alle elever ferdigheter,
kunnskaper og verdier som gjør dem i stand til å
mestre eget liv, delta i arbeids- og samfunnslivet
og ta vare på seg selv og andre i samfunnet. Skolen skal hjelpe den enkelte til å strekke seg lengst
mulig for å realisere potensialet sitt, uavhengig av
bosted og sosial bakgrunn. Skolene skal gi elevene tilpasset opplæring slik at de får best mulig
utbytte av den ordinære opplæringen.
Kommunene har ansvaret for opplæringstilbudet på grunnskolenivå, mens fylkeskommunene har tilsvarende ansvar for videregående
opplæring. Opplæringsloven regulerer opplæringen og gjelder for grunnskoleopplæring og videregående opplæring i offentlige skoler og i lærebedrifter.
Opplæringen i grunnskolen og videregående
skole er i hovedsak finansiert gjennom de frie inntektene til kommunene og fylkeskommunene, det
vil si rammetilskudd og skatteinntekter. Kommunene og fylkeskommunene har et selvstendig
ansvar for å budsjettere midler til grunnopplæringen etter lokale behov.
Det har de senere årene vært innsats blant
annet for å heve kompetansen til lærere, å styrke
elevenes grunnleggende ferdigheter, å bedre
læringsmiljøet, å forebygge og hindre mobbing, å
øke lærertettheten fra første til tiende trinn
(lærernormen), å styrke yrkesfagene og å forebygge frafall i videregående opplæring.
13.1.6 Relevante utredninger om grunnskolen og videregående opplæring
Flere offentlige utvalg har i løpet av de to siste
årene levert utredninger om temaer som gjelder
opplæring i grunnskolen og videregående skole
og foreslått nye strategier og tiltak. Deres forslag
har relevans for all opplæring, også i levekårsutsatte områder.
Opplæringslovutvalget (NOU 2019: 23) foreslår ny opplæringslov og overordnete prinsipper
for regelstyring på grunnskolens og den videregående opplæringens område. Et viktig mål i arbeidet har vært å sikre at kommuner og fylkeskommuner har tilstrekkelig handlingsrom til å
fremme kvalitetsutviklingen i skolen.
Stoltenbergutvalget (NOU 2019: 3) har sett på
årsaker og konsekvenser av kjønnsforskjeller i
skolen og foreslår flere tiltak, blant annet for å gi

179

Kapittel 13

alle barn en like god start på skolegangen uavhengig av kjønn og sosial bakgrunn, og for å gjøre
skolen mer rettferdig og interessant for både gutter og jenter. Videre foreslår utvalget tiltak for å
gjøre det enklere å få kunnskap om hvordan ulike
faktorer påvirker hvordan det går med barn og
unge i opplæringsløpet, og for å forbedre overgangene i utdanningssystemet og kjønnsbalansen i
høyere utdanning.
Mange elever starter i videregående opplæring med et svakt faglig grunnlag, og de står i
fare for ikke å gjennomføre opplæringen. Liedutvalget har levert to rapporter og foreslår flere tiltak som skal hjelpe elevene til å mestre opplæringen slik at de blir kvalifisert for videre utdanning, arbeidslivet og aktiv deltakelse i samfunnet. Utvalgets første delinnstilling (NOU
2018: 15) beskriver styrker og svakheter ved
dagens videregående opplæring, mens hovedinnstillingen (NOU 2019: 25) foreslår flere tiltak.
Liedutvalget foreslår blant annet å innføre en rett
til å fullføre videregående med studie- eller
yrkeskompetanse. Videre foreslår utvalget at
opplæringen skal tilrettelegges slik at elevene
ikke lenger må gå i takt, og at opplæringen i
yrkesfagene må innrettes med utgangspunkt i
yrkesfagenes egenart. Elevene og lærlingene må
få mer støtte, slik at flest mulig kan få en yrkesfaglig kompetanse. Organiseringen må gjøres
mer fleksibel, blant annet med bedre muligheter
for fordypning, færre fag om gangen, ved at
skoleår deles i terminer og ved å ha muligheter
for omvalg underveis. Videre foreslår utvalget at
de som avbryter videregående opplæring før de
har gjennomført med full sluttkompetanse, må
oppnå delkompetanse og få delkompetansebevis.
Det må tilbys obligatorisk innføringsfag i norsk,
matematikk og engelsk for de som trenger det,
og det må legges bedre til rette for voksne som
deltar i videregående opplæring slik at den svarer bedre på arbeidslivets behov for kompetanse.

13.1.7 Sosiale forskjeller i skolen
Både norsk og internasjonal forskning dokumenterer at det er en sterk sammenheng mellom elevers sosiale bakgrunn og skoleresultater, selv om
forskjellene i Norge er mye mindre enn i mange
andre land. Videre er det store forskjeller i elevsammensetningen skolene imellom. Sammensetningen er bestemt av prosesser i samfunnet og
ikke av skolens ressurser og pedagogiske innretning. Slik er sammensetningen en rammebetingelse som blant annet skolens lærere og ledelse
må forholde seg til (Grøgaard 2012). Dersom sko-
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Boks 13.6 Fordeling av ressurser i Osloskolen
Midler til grunnskolene i Oslo fordeles etter en
Ressursfordeling etter sosiodemografiske
ressursfordelingsmodell. Kjernen i modellen er
kriterier utgjør 7,7 prosent. Levekårsvariabler i
at den skal unngå å gjøre forskjell utover det
skolens inntaksområde avgjør hvor mye penger
som er nødvendig for å kompensere for ulemper
den enkelte skole blir tildelt. Variablene er forelsom skolene selv ikke er skyld i. Modellen ble
dres utdanningsnivå, foreldres inntektsnivå og
noe endret i 2017 for å utjevne sosioøkonomiske
omfanget av barnevernstiltak blant barn i
forskjeller mellom skolene bedre. Størstedelen
grunnskolealder. Modellen tar videre hensyn til
av midlene til undervisningsformål blir fordelt
andelen elever med vedtak om særskilt språketter antall elever, ikke etter antall grupper eller
opplæring (6,6 prosent) og til mobilitet (de 25
lærerressurser
(Deloitte
2017).
Ifølge
prosent skolene med høyest mobilitet, utgjør 0,3
Utdanningsetaten i Oslo utgjør elevsatsen 74,4
prosent).
prosent av beløpet som fordeles gjennom modelOgså andre byer har modeller for å fordele
len. Det fordeles et basisbeløp som er likt for
ressurser i skolen, for eksempel Trondheim og
alle skoler (utgjør 11 prosent). I tillegg forsøker
Stavanger. Modellene er forskjellige i de forOslo å kompensere skolene for særskilte utforskjellige kommunene.
dringer.

len skal bidra til sosial mobilitet, må det dermed
skje på skolenivå (Civita 2016b).
Forhold ved den enkelte skole, som læringsmiljø, skoleledelse, hvordan lærerne arbeider og
samarbeider, og lærernes kompetanse, kan være
viktige for å kompensere for sosiale forskjeller i
skolen (Civita 2016b). Den internasjonale skoleundersøkelsen TIMSS4 viser at lærere med høy
kompetanse (det vil si trygghet i fag og metode,
høyt utdanningsnivå og relevant fagspesialisering) kan bidra til å redusere betydningen sosial
bakgrunn har for elevenes faglige prestasjoner
(Bergem mfl. 2016).
Markussen og Grøgaard (2020) har undersøkt
hvilke forhold som påvirker elevenes resultater.
Analysen viser at individvariabler (for eksempel
foreldres utdanning, elevenes kjønn, bosituasjon
og skoleengasjement) betyr mer enn kontekstvariabler. Svært lite av prestasjonsforskjellene blant
elevene i tiende klasse kan forklares av forhold på
skolenivå. I studien har de imidlertid ikke hatt
data på lærer- og klasseromsnivå, og de utelukker
ikke at det som skjer i klasserommet, kan påvirke
noe.
En tidligere studie av Grøgaard (2012) viser til
at andelen lærere med godkjent lærerutdanning
og lærertetthet på skolen ikke har statistisk pålitelig effekt på om skoler kan klassifiseres som det
han omtaler som «gode» eller «svake» skoler. Studien viser likevel til at et skolemiljø som kjenne4

Trends in International Mathematics and Science Study.

tegnes ved punktlighet, gjensidig respekt og
arbeidsro, noe som statistisk sett er sterkt assosiert med trivsel, fravær av mobbing, faglig og
sosial støtte og positive lærer–elev- og elev–elev–
relasjoner, har positiv effekt på prestasjonsnivå og
prestasjonsutvikling for alle elevgrupper. Det er
likevel ifølge Grøgaard (2012) få empiriske bevis
på at norsk skole klarer å kompensere for de sosiale forskjellene blant elevene. Det er heller en tendens til at den sosiale ulikheten øker steg for steg
gjennom hele grunnskolen.
Det har lenge vært debattert hva lærertetthet
betyr for elevenes læringsutbytte (Sandsør mfl.
2019). På den ene siden kan økt lærertetthet
påvirke elevenes læring ved at læreren får mer tid
til hver elev, noe som både gir en undervisningspraksis som gjør større læringsutbytte mulig, og
som kan føre til færre forstyrrelser i undervisningen. Samtidig er det krevende å beregne årsakssammenhengen mellom lærertetthet og elevenes
læringsutbytte. Det finnes mye litteratur som
undersøker årsakssammenhengen, men det er
liten konsensus i litteraturen. Resultatene varierer
mellom trinn, elevgrupper, land og etter hvor stor
forskjell i klassestørrelse man studerer. I flertallet
av både norske og internasjonale studier finnes
det ingen eller liten effekt. Men det er noen unntak. Ett av dem er at økte lærerressurser har
større effekt for barn av foreldre med lavere
sosioøkonomisk bakgrunn (ibid.)
For å si noe om hvor mye skoler bidrar til
elevers læring, må man ta hensyn til skolenes
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Boks 13.7 Skoleledelse
I skolesektoren har det vært en storstilt satsing
ger man at skoleeier (kommunestyret), skolepå ledelse de siste 15 årene. Nasjonalt har det
administrasjonen, skoleledelse, lærer, ansatte på
vært tilbudt rektorutdanning på 30 studiepoeng,
skolen og familien må trekke lasset sammen for
og flere kommuner har fulgt opp med å tilby
at elevene skal få det beste læringsutbyttet. Det
ytterligere kompetanseheving i skoleledelse i
vektlegges derfor at skoleledelsen må vite hva
form av master i skoleledelse, betalt av arbeidssom skjer i klasserommet, være tett på læringsagiver.
renaene, sette mål og lage strategier og legge til
Resultatet er at i mange kommuner er den
rette for læring sammen med lærerne. Politiformelle ledelseskompetansen hos rektorer
kerne må gjennom sin administrasjon vite hvorbetydelig høyere enn hos ledere innenfor andre
dan planene de vedtar, virker i klasserommet.
sektorer og fagområder hvor kommunen yter
De må være godt orientert – tett på – for å
tjenester til barn og familier, for eksempel barkunne gi de rette styringssignalene.
nehage, barnevern og helsestasjoner.
Prinsippene for god skoleledelse er underHovedtanken i moderne skoleledelse er at
bygd i forskningen til blant annet Robinson
dersom man skal få til god skoleutvikling med
(2014 og 2018) og Fullan (2014).
gode læringsresultater for elevene, må man
Kilder: Utdanningsdirektoratets nettside og barnehage.no.
være sammen om det. I begrepet «sammen» leg-

elevsammensetning. At en skole har et svakt gjennomsnittsresultat, betyr ikke nødvendigvis at skolen har bidratt lite til elevenes læring. Både SSB
og NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning har utviklet skolebidragsindikatorer (grunnskoler og videregående
skoler) for å belyse hvor mye skoler bidrar i elevers læring. En skolebidragsindikator kan tolkes
som det resultatet en skole ville ha fått dersom
elevgrunnlaget var gjennomsnittlig. Indikatoren
kan derfor brukes til å sammenlikne skoler med
ulik elevsammensetning.
En ekspertgruppe har sett nærmere på skolebidragsindikatorene og blant annet vurdert hvordan skoler og skoleeiere kan bli bedre til å løfte
kvaliteten på opplæringen for elevene og øke
læringsutbyttet de får (Ekspertgruppe for skolebidrag 2020). Gruppa har sett spesielt på skoler
som lykkes, og på hvordan skoler med lavt
bidrag over tid kan løfte kvaliteten på opplæringen. Rapporten beskriver kjennetegn ved både
skoleeiere, skoleledere og ved kvalitetssystemer
som lykkes i å løfte skolers bidrag til elevenes
læring. Gruppa framhever samtidig at «best practise» som baserer seg på funn fra skoler som
presterer høyt, ikke nødvendigvis er til nytte for
skoler som presterer lavt. Utfordringene kan
være svært forskjellige. Å vurdere og utvikle
skolers kvalitet må skje med utgangspunkt i den
enkelte skoles lokale kontekst og utfordringer.

13.1.8 Lærernormen og lærerressurser
ved skoler i utsatte områder
Å fordele lærerressurser mellom grunnskoler har
i utgangspunktet vært et kommunalt ansvar. Med
lærernormen som ble innført høsten 2018, stiller
staten krav til kommunene om både hvor mye
lærerressurser som trengs i skolen, og om hvordan lærerressursene skal fordeles. Målet med
normen var at det fra høsten 2019 skulle være en
gruppestørrelse på 15 elever per lærer på 1.–4.
trinn og en gruppestørrelse på 20 elever per lærer
på 5.–10. trinn. Normen styrer hvor høy lærertettheten skal være på hovedtrinnene, det vil si 1.–4.
trinn sett under ett, 5.–7. trinn sett under ett og 8.–
10. trinn sett under ett. Antallet elever per lærer
gjelder ordinær undervisning. Ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk
regnes ikke med. Utover dette tar ikke normen
hensyn til elevsammensetningen ved skolene.
Normen regulerer den samlede lærertettheten for
første til fjerde trinn og femte til tiende trinn på
hver skole, ikke gruppestørrelsen i hver enkelt
klasse eller hver enkelt time.
NIFU evaluerer lærernormen, og den skal
være ferdig i 2022. Det er dermed for tidlig å si
noe sikkert om hvordan den har slått ut i kommunene, men noen undersøkelser er gjort. I et notat
ser Utdanningsdirektoratet på hvordan lærernormen har påvirket ressurssituasjonen i grunnskolen.5 Ved å sammenlikne situasjonen skoleåret
2018–2019 med året før, kommer det fram at antal-
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let elever per lærer har gått betydelig ned. Særlig
gjelder dette i de største kommunene og på de
laveste trinnene. Lærertettheten har økt uten at
bruken av ukvalifisert personale har økt markant.
Samtidig viser direktoratets beregninger at kommunene fremdeles er et stykke unna å oppfylle
normkravene på alle skoler.
Da reformen ble innført, viste Kristiansand
kommune til at kommunen i verste fall måtte flytte
lærerkreftene de allerede hadde satt inn ved skoler i utsatte områder, til skoler i områder med høy
sosioøkonomisk status og hvor behovet er mindre.6 Sandsør og medforfattere (2020) ved NIFU
har, gjennom en spørreundersøkelse til skolene
og kommunene, kartlagt hvordan lærernormen
har fungert så langt. Særlig store kommuner og
skoler – og særlig skoler i Oslo og Akershus – gir
uttrykk for at normen er utformet på en måte som
reduserer kommunenes og skolenes handlingsrom. De blir bundet til å fordele ressurser på en
måte de ellers ikke ville gjort. Et stort flertall av
kommunene med over 20 000 innbyggere sier de
har måttet overføre lærerressurser fra noen trinn
til andre for å oppfylle normen om lærertetthet.
Skoleeiere og skoleledere sier også at de i mindre
grad kan bruke andre yrkesgrupper i skolen.
Opplæringslovutvalget (NOU 2019: 23) foreslår å avvikle lærernormen. Utvalget mener at
normen binder opp betydelige midler i en ordning
som er lite fleksibel for kommunene. Videre
mener utvalget at innretningen tar lite hensyn til
at elever har ulike behov, og at risikoen for at det
settes inn færre lærere med en slik norm enn dersom kommunen selv kunne vurdert hva som er
forsvarlig i hvert enkelt tilfelle.
Senter for økonomisk forskning (SØF) ved
NTNU Samfunnsforskning har på oppdrag fra
utvalget vurdert ressursbruken i levekårsutsatte
områder i Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen.
Studien viser at skoler i områder med mange enslige forsørgere, høy innvandrerandel, lavt utdanningsnivå og mange lavinntektshusholdninger er
kjennetegnet ved en høyere og annerledes ressursbruk. En større andel av ressursene går til
andre deler enn den ordinære undervisningen. I
tillegg er lærerkvaliteten i områdene lavere
(ibid.). Lærerkvaliteten er i denne sammenheng
målt med andelen lærere som har godkjent kompetanse. Skoler med en mer «gunstig» elevsammensetning har lavere ressursbruk, lavere andel
til annet enn ordinær undervisning og bedre
lærerkvalitet.
5
6

Utdanningsdirektoratets nettsider.
Utdanningsnytt.no

SØF har videre vurdert om det er behov for å
fastsette sosioøkonomiske kriterier i lærernormen (Iversen mfl. 2020). Deres analyser tyder på
at elevgruppene per lærer er blitt mindre som et
resultat av lærernormen. Analysene viser imidlertid at gruppestørrelsen er redusert mer ved skoler som ligger i områder med gunstige levekår
enn ved skoler i utvalgte analyseområder med
dårlige levekår. At kommunene i mindre grad har
handlingsrom til å fordele ressurser mellom skoler etter at lærernormen er innført, har altså kommet skolene med de beste levekårene til gode.
Analysen bekrefter dermed at levekår i mindre
grad påvirker gruppestørrelsen etter at lærernormen ble innført enn den gjorde tidligere. SØF-forskerne viser til at analysen ikke gir et tilfredsstillende svar på om lærernormen treffer godt nok,
men peker på at det kan være tilfellet. Den trekker
også fram at det er behov for å vurdere om det bør
innføres kriterier for å kunne kompensere skoler
med svake skoleresultater, men peker på at dette
må utredes nærmere.
SØF viser til at noen kommuner har modeller
for å fordele ressurser mellom skolene på en rettferdig måte, se for eksempel boks 13.6. Lærernormen har endret denne ressursfordelingen. Det
gjør den ved at skoler som i mindre grad har levekårsutfordringer, og derfor ikke er blitt tilført
ekstra ressurser for å kompensere for slike tidligere, nå blir tildelt ekstra lærerårsverk for å nå
normgrensen. Kommunene kan fortsatt fordele
ressurser ulikt mellom skoler etter behov, men de
må forholde seg til den minstestandarden
lærernormen gir (Iversen mfl. 2020).

13.1.9 Skolens samarbeid med foreldre
Skolen skal ta initiativ til og legge til rette for samarbeid mellom skolen og hjemmet. Opplæringsloven slår fast at opplæringens formål skal oppfylles
«i samarbeid og forståing med heimen». Lovens
forskrift presiserer at skolen skal holde kontakten
med foreldrene, avholde foreldremøter, invitere til
samtale med kontaktlærer og for øvrig sørge for
informasjon og varsling om forhold som gjelder
eleven.
Opplæringslovutvalget (NOU 2019: 23) diskuterer om det bør være regler for hvordan foreldrene som gruppe skal medvirke i skolen. Utvalget foreslår at dagens krav til foreldresamarbeid,
foreldreråd mv. erstattes. Kommunene skal heller ha plikt til å sørge for at foreldrene både får
være med å planlegge, gjennomføre og vurdere
skolevirksomheten, og at foreldrene skal delta i
styringen av skolen. Lovutvalget foreslår dermed
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at kravene bør bli mindre detaljerte enn i dag.
Utvalget konkluderer med at å regulere skole–
hjem-samarbeidet mer overordnet blant annet
kan bidra til at det lokalt reflekteres over hvordan en oppgave best kan løses, og til at det blir
mer fleksibelt for skolene hvordan de vil løse
oppgaver. En mer overordnet regulering vil
ifølge lovutvalget også harmonere bedre med
retningslinjene for statlig styring av kommunen
og ta hensyn til at kommunenes størrelse og skolenes struktur varierer.
Flere undersøkelser peker på at samarbeid
mellom skole og hjem er viktig for barns skolehverdag og senere muligheter. Undersøkelsene
viser også at foreldres skoleengasjement påvirker barnas motivasjon og læring (Drugli og
Nordahl 2016, Hattie 2009). Samarbeidet mellom
skole og hjem fungerer i mange sammenhenger
dårligst for de elevene som trenger det mest.
Erfaringer fra områder med mange sosiale utfordringer er at det kan være hardt arbeid å engasjere foreldre.

13.1.10 Virkemidler mot frafall i
videregående opplæring
Norske myndigheter har over lang tid og på alle
nivåer satt inn ekstra innsats og tiltak for å forebygge frafall i videregående skole. I Ny GIV-satsingen (2010–2014) ble det satt i gang både nasjonale og lokale tiltak for å gi elever tettere oppfølging. Den påfølgende satsingen, Program for
bedre gjennomføring, besto av et fylkeskommunalt nettverk for erfaringsdeling og en systema-
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tisk utprøving av fire konkrete tiltak gjennom
effektevalueringer.
0–24-samarbeidet bygger både på Ny GIV og
Program for bedre gjennomføring. Aktører på
nasjonalt nivå skal samordne og samarbeide for å
legge bedre til rette for at utsatte barn og unge
under 24 år og familien deres skal få tilpasset, tidlig og helhetlig hjelp i kommunene.
Liedutvalget har levert to rapporter og har
undersøkt styrker og svakheter ved videregående
opplæring. Utvalget har foreslått flere tiltak som
skal hjelpe elevene til å mestre opplæringen slik at
de blir kvalifisert for videre utdanning, arbeidslivet og aktiv deltakelse i samfunnet (NOU 2018:
15, NOU 2019: 25).
Regjeringen vil legge frem en melding til Stortinget om fornyelse av videregående opplæring i
2021.
Evalueringer framholder at tett oppfølging av
elever som er i faresonen for å falle ut, gir positive
resultater. Foreløpige resultater fra en studie fra
Statped tyder på at å gi elever med høyt fravær i
grunnskolen tett oppfølging fra rådgiver det første
året i videregående skole kan redusere fravær.7
Frafall i videregående opplæring kan skyldes
både individuelle faktorer som familiefaktorer,
individuelle ressurser og motivasjon og strukturelle faktorer i opplæringsinstitusjonen eller
systemet. Ungdoms livssituasjon og om de deltar
både i og utenfor skolen, kan påvirke om de klarer
å gjennomføre videregående opplæring. Noen for7

Forsker Robin Ulriksen ved Statsped, forskning.no
23. august 2019.

Boks 13.8 0–24-samarbeidet
0–24 er et samarbeid mellom Helsedirektoratet,
0–24-samarbeidet skal legge til rette for et
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet,
godt samarbeid uten byråkratiske hindringer.
Arbeids- og velferdsdirektoratet, IntegreringsDet skal utvikles nye og bedre måter å jobbe på.
og mangfoldsdirektoratet og UtdanningsdirekInnenfor samarbeidet er det blant annet opprettoratet. Den overordnede intensjonen er at ved å
tet en pilot for å programfinansiere tilskudd. Det
samordne og samarbeide bedre om problemforinnebærer at flere tilskudd slås sammen og tilståelse, prioriteringer og tiltak på statlig nivå vil
deles kommuner i en større pott, med formål å
det kunne resultere i bedre samordnede tjenesunderstøtte arbeidet i 0–24.
ter til utsatte barn og unge på lokalt nivå.
Gjennom 0–24-samarbeidet vil de involverte
aktørene bidra til at alle barn og unge får den
Bakgrunnen for samarbeidet er en felles
støtten og hjelpen de har behov for, slik at de
erkjennelse av at årsakene til frafall i videregåkan mestre eget liv.
ende opplæring er sammensatte. Årsakene
begynner å virke tidlig, og de barna som trenger
ekstra hjelp, trenger det fra flere instanser samtidig og over tid.
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Boks 13.9 Fundament – et frivillig, forsterket ellevte grunnskoleår i Oslo
Kuben videregående skole i Oslo har i to år vært
bedre avgangskarakterer, men Fundament skal
pilotskole for Fundament, et frivillig, forsterket
være noe mer enn bare mer grunnskoleopplæellevte grunnskoleår. Det er et tilbud for elever
ring. De får individuelt tilpassede fagpakker og
med lavt karaktersnitt som ønsker å bruke ett
kan kombinere undervisningsfagene med fag
ekstra år på å forberede seg til videregående
fra Vg1 yrkesfag. Tilbudet har satt mestring i
opplæring. Prosjektet skal styrke ungdommers
skolehverdagen og faglige og sosiale ferdigforutsetninger for å delta i og fullføre videregåheter i et trygt læringsmiljø i fokus.
ende opplæring, høyere utdanning og arbeid
Tilbudet rekrutterer elever fra blant annet
gjennom å kombinere mer grunnskoleutdanOppfølgingstjenesten (OT) og fra Vg1 på viderening med innsats på tvers av sektorer.
gående skoler i de fire bydelene i Groruddalen.
Groruddalssatsingen har vært oppdragsgiver.
Elevene deltar i en liten klasse med 15 elever
og får tett oppfølging fra lærere. De blir tilbudt
Etter to år som pilotprosjekt har Oslo komkarriereveiledning, og de kan få tilbud om prakmune besluttet å gjøre tilbudet permanent. Samsisplass i bedrift med lønn. Ungdommen skal bli
tidig utvides det til å gjelde elever fra Søndre
motivert og oppleve å mestre. De må møtes der
Nordstrand og Gamle Oslo.
de er, både faglig, sosialt og i tråd med de interKilde: Oslo kommunes nettside
essene de har. Elevene får mulighet til å for-

skere peker på at det i debatten om frafall er for
ensidig oppmerksomhet på satsing på fag, lærerkompetanse og ekstraundervisning. Forskerne
viser til at komplekse årsaksforhold ligger bak
den enkeltes frafall. De etterlyser derfor mer innsats for å fange opp og gjøre noe med problemene
elevene opplever utenfor skolen (Moshuus og
Bunting 2017).
I Norge gir opplæringsloven kommuner og
fylkeskommuner anledning til å tilby ungdom
mer grunnskoleopplæring dersom de har behov
for det for å kunne følge undervisningen i og fullføre videregående opplæring. Loven gir tillatelse,
men pålegger ingen plikt om å gi tilbud. Eleven
må ha et behov for slik opplæring, og det er dermed ikke et tilbud som er åpent for alle. Målgruppa er ikke definert utover at tilbudet bør gis
til elever som har nytte av det, men minoritetsspråklige elever med kort botid er nevnt særskilt.
Danmark har lenge hatt et tilbud om et frivillig
ekstra skoleår mellom grunnskolen og videregående skole (Nordahl mfl. 2011). 50 prosent av
elevene velger tilbudet. Halvparten av skoletiden
brukes til å få bedre kunnskap i de sentrale fagene
(dansk, matematikk og engelsk). Resten av tiden
bruker ungdommene på valgfrie undervisningsopplegg innen sine interesseområder. Tilbudet er
dermed ikke en forlengelse av ungdomsskolen,
men en egen skole med nye lærere og med et mil-

jøskifte som er positivt for mange. En evaluering
av tilbudet viser at elevene som går et ekstra skoleår, gjør det bedre på alle områder sammenliknet
med elever som ikke deltar i tilbudet, og som er
på samme faglige nivå. De har også fått klart høyere motivasjon og arbeidsinnsats, og omfanget av
atferdsproblemer er tydelig redusert (ibid.).
Stoltenbergutvalget (NOU 2019: 3) foreslår å
utvikle og effektevaluere et tilbud om et utforskende skoleår etter ungdomsskolen. I tillegg til
at elevene skal kunne forbedre karakterer i kjernefagene, skal de få utforske valgfag og ulike
yrker. Utvalget mener tilbudet må utformes for
ungdom som står i fare for ikke å fullføre videregående opplæring. Stoltenbergutvalget viser til at
evalueringer av den danske ordningen gir grunn
til å tro at et utforskende skoleår vil føre til at elevene presterer bedre faglig og får større motivasjon. Det vil igjen kunne føre til at flere fullfører
videregående opplæring. Utvalget understreker at
det er behov for bedre kunnskap om hvilke effekter slike tilbud har for elevenes læring og utvikling, og foreslår derfor at tilbudet utvikles på en
måte som lar seg effektevaluere. Basert på resultater fra evalueringen kan det besluttes om tilbudet skal utvides til en rettighet eller avvikles.
Utvalget presiserer at det utforskende skoleåret
ikke bør innføres på bekostning av innsats tidligere i opplæringsløpet.
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13.1.11 Nærskoleprinsippet og
skolesegregering
Alle elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen (nærskoleprinsippet). Kommunen kan
avgjøre hva som er nærskolen i en forskrift om
skolekretsgrenser.8 Dersom kommunen kan dokumentere at en skole er full, kan kommunen fordele
elever på andre skoler på en forsvarlig og likeverdig måte, enten ved forskriftsregulering eller ved
enkeltsaksbehandling.
Elever kan søke om å få gå på en annen skole
enn den de sokner til. Hvis det er flere elever som
søker om plass enn det er ledige plasser på skolen, må skolen prioritere hvilke elever som skal få
plass. Da kan momenter som avstand til skolen fra
elevens bosted, søsken ved skolen, trafikk- og sikkerhetsmessige forhold og sosiale eller medisinske forhold mv. spille inn.
Det er høy oppslutning om nærskolene i Norge.
I Oslo går for eksempel 94 prosent av elevene på
nærskolen sin (Abildsnes 2020). Skolesegregering
henger nøye sammen med boligsegregering
(Brattbakk og Wessel 2009). Når de fleste barn bor
og går på skole i ett og samme område, vil man
kunne se tendenser til skolesegregering i alle byer
som er økonomisk og sosialt delt.

13.1.11.1 Fritt skolevalg i svenske grunnskoler
I Sverige ble reformen om fritt skolevalg i grunnskolen innført i begynnelsen av 1990-årene. Formålet var at foreldre skulle kunne velge den skolen som passet best for barnet deres både med
hensyn til lokalisering, fasiliteter og vekt på fag.
Finansieringen av skoleplassen følger eleven
(stykkprisfinansiering). Reformen er omdiskutert. Skoleforskere slår fast at bostedssegregering
er den viktigste årsaken til segregering i skolen
(Holmlund mfl. 2019, Ambrose 2016). Men både
skolemyndighetene og skoleforskere har pekt på
at reformen har svært uheldige konsekvenser ved
å øke skolesegregeringen og bidra til å øke resultatforskjellene mellom skoler (Skoleverket 2018,
Trumberg og Urban 2020, Holmlund mfl. 2019,
Fejes og Dahlstedt 2018, Ambrose 2016).
Oppsummert viser de ulike studiene at det
først og fremst er de mest informerte foreldrene
som bruker det frie skolevalget, og som velger de
såkalte «friskolene»9 og de beste kommunale sko8
9

Utdanningsdirektoratets nettside.
«En skola som drivs i privat regi, snarare än offentlig.
Finansierar med offentliga medel via skolpeng, och tar inte
ut avgiftar av eleverna» (ekonomifakta.se).
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lene. Det skjer en sortering ved at elevene med de
beste forutsetningene for å lykkes går på de kvalitativt beste skolene, ofte friskoler. De med de svakeste karakterene går på skoler som i mindre
grad klarer å løfte elevene. Skolen er sjeldnere
enn tidligere en møteplass mellom barn med
svensk bakgrunn og innvandrerbakgrunn.
Forskerne peker også på at for å kunne tilby et
godt læringsmiljø, og for å få mest mulig ut av
undervisningen og best mulige nasjonale resultater, er det viktig at elevene har ulike erfaringer og
bakgrunn. Også på systemnivå er det dermed problematisk at like elever samles på de samme skolene. De minst attraktive skolene ligger i de mest
utsatte områdene, og når de mister elever, mister
de også finansiering. Samtidig tiltrekker skolene
med de mest skoleflinke elevene seg de beste
lærerne. Det øker kvalitetsforskjellene i skolen.
I et bilag til den svenske Långtidsutredningen
2019 vurderes det i hvilken grad elever har like
muligheter i den svenske skolen (Holmlund mfl.
2019). Studien bekrefter at skolen i Sverige er blitt
mer segregert de siste tiårene, både med hensyn
til elevenes sosiale bakgrunn og landbakgrunn.
Det skyldes blant annet at bostedssegregeringen
har økt, og at det har blitt en høyere andel barn
som enten snakker lite svensk når de begynner på
skolen, eller som kommer inn underveis i skoleløpet. Videre peker utredningen på fritt skolevalg
og at flere elever går i friskoler. Det varierer om
skolene klarer å løfte elever og gi alle et likeverdig
opplæringstilbud. Friskolene klarer det best.
Kommunale skoler med elever med de beste forutsetningene bidrar mer enn kommunale skoler
hvor elevene har dårligere forutsetninger. Studien
konkluderer med at selv om den svenske skolen
har mange styrker, gjør kvalitetsforskjellene mellom skoler at ikke alle barn har den samme tilgangen til bra skoler. Dermed gir ikke skolen elevene
de samme mulighetene. De mest skolesvake går
på skoler som i mindre grad klarer å løfte elevene.
OECD (2011a) har tidligere konkludert med
at fritt skolevalg er en av faktorene som er skyld i
skolesegregeringen i Sverige. En annen OECDstudie (2015) viser at de svenske PISA-resultatene
gikk drastisk ned etter skolereformen, fra nær
OECD-gjennomsnittet i 2000 til betydelig under
gjennomsnittet i 2012. I perioden hadde ingen
andre land som deltok i PISA, en kraftigere nedgang enn Sverige. Svenske myndigheter satte i
gang flere tiltak, og den negative trenden så ut til
å bevege seg gradvis i positiv retning. OECD
bemerker likevel at det kreves en mer konsistent
og sammenhengende innsats nasjonalt og lokalt
for å legge til rette for bedre resultater for alle sko-
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ler og elever. OECD foreslo en rekke tiltak. Blant
dem var å revidere ordningen med fritt skolevalg
for å sikre at skolene både tilbyr kvalitet og like
muligheter for elevene. I tillegg foreslo OECD å
«kontrollere» skolevalgsordningen for å sikre at
skolene generelt får en mer mangfoldig elevgruppe, og for å gi vanskeligstilte familier informasjon om skoler og støtte dem i å ta informerte
valg.

13.1.12 Inntak til videregående opplæring
I dag er det opp til fylkeskommunene å bestemme
hvilket inntakssystem til videregående opplæring
de vil ha.10 Praksisen varierer mellom fylkeskommuner, men flere praktiserer enten karakterbasert opptak (fritt skolevalg) eller inntak etter nærskoleprinsippet.
Regjeringen vil innføre fritt skolevalg i videregående opplæring i alle fylker. Fylkeskommunene
kan fastsette egne inntaksområder, men de kan
ikke lenger ha inntak etter nærskoleprinsippet.
Regjeringens begrunnelse for tiltaket er at elever i
større grad skal kunne velge hvilken skole de vil
gå på. Utdanningsdirektoratet får i oppdrag å lage
den nye modellen i tett dialog med KS og fylkeskommunene.
Flere norske studier viser at ordningen med
fritt skolevalg i videregående opplæring bidrar til
segregering etter sosioøkonomisk bakgrunn,
kjønn og innvandrerbakgrunn (Helland og Serediak 2020, Haugen 2019, Sandsør 2020, Bjordal
2016).
Forskere ved OsloMet har på oppdrag fra det
kommunale Inntaksutvalget i Oslo kommune
sammenliknet ulike inntaksmodeller til videregående opplæring ved skoler med studiespesialisering (Helland og Serediak 2020). De slår fast at
karakterbasert inntak uten sammenlikning er den
løsningen som gir størst segregering: Elever med
de laveste karakterene blir konsentrert i noen
skoler i Oslo øst, mens de med høyest karaktersnitt blir konsentrert ved noen sentrumsskoler
eller på byens vestkant. Av de andre inntaksmodellene som er vurdert, er det ingen som utpeker
seg som det beste alternativet for inntak i Oslos
offentlige skoler.
En studie fra lærerutdanningen ved NTNU
peker både på styringssystemet i Osloskolen og
fritt skolevalg som årsak til at det blir større konkurranse om elevene (Haugen 2019). Den kvalitative studien finner at skolene utvikler strategier
10

Jf. forskrift til opplæringsloven § 6-2.

for å unngå de mest ressurskrevende elevene.
Dette fører til segregering etter kjønn, sosioøkonomisk bakgrunn og innvandrerbakgrunn. Studien viser at det foregår en skjult seleksjon av
elever: Skolene prioriterer de sterkeste elevene,
men prøver å unngå de mest ressurskrevende
elevene. Denne skjulte seleksjonen skjer også ved
de «marginaliserte» skolene. Fritt skolevalg
bidrar videre til segregering i lokalmiljøet ved at
skoler som ligger svært nær hverandre, kan ha
helt ulik sammensetning av elever. Studien peker
på at også kjønnsbalansen endres. Gutter utgjør
mer enn 70 prosent av elevene ved de minst
attraktive skolene, mens jenter er i like stort flertall ved de mest populære skolene.
Sandsør (2020) går gjennom ulike studier om
fritt skolevalg og ser på konsekvenser for elevenes prestasjoner, gjennomføring av videregående
opplæring og skolesegregering. Basert på litteraturgjennomgangen mener hun at de negative
effektene fritt skolevalg har på segregeringen
mellom skoler, er tydelig. Studier fra Hordaland
viser at elevsammensetningen endret seg som
følge av at fylkeskommunen i 2005 gikk over til
fritt skolevalg i videregående skole (Haraldsvik
2014, Andersland 2017). Sentrumselever med
lavere karakterer ble utkonkurrert ved sentrumsskoler i Bergen. Endringene i elevsammensetningen ga imidlertid bedre resultater i grunnskolen.
Dette koples til at elever i ungdomsskolen ved fritt
skolevalg får flere valgmuligheter, og det gjør at
karakterer betyr mer ved inntaket. En tilsvarende
studie fra Trondheim ser på effekten på grunnskoleresultatene etter at det der ble innført en
kombinasjonsmodell med fritt skolevalg innenfor
en radius på seks kilometer (Haraldsvik 2014).
Effekten på grunnskolekarakterene var der negativ, men ikke statistisk signifikant. Studier som ser
på hvilke effekter fritt skolevalg har på karakterer
og gjennomføring i videregående opplæring, viser
ulike resultater.
Stoltenbergutvalget (NOU 2019: 3) foreslår å
utrede om fylkeskommunene bør kunne basere
inntaket på karakterprogresjon i stedet for karakterer, i tillegg til ordinært karakterbasert inntak
og geografisk bestemt inntak. Med «karakterprogresjon» mener utvalget hvor mye eleven har løftet seg i prestasjoner gjennom ungdomsskolen.
Videre foreslår utvalget at regelverket bør åpne
for at fylkeskommuner selv kan velge hvilke
utdanningsprogrammer som skal kombinere
karakterbasert opptak med opptak basert på
dokumentasjon av ferdighet i form av en enkeltkarakter, inntaksprøve eller intervju.

327

NOU 2020: 16
Levekår i byer

187

Kapittel 13

Boks 13.10 Inntaksutvalget
I Oslo praktiseres karakterbasert opptak i videregående skole. Det kommunale Inntaksutvalget ble nedsatt av byrådet i Oslo med mandat til
å vurdere ulike inntaksmodeller til videregående opplæring og å foreslå en modell. Utvalget
la fram sin rapport 4. mars 2020.
Inntaksutvalget ser i rapporten nærmere på
seks ulike modeller:
1) progresjonsmodellen,
2) karaktermodellen,
3) loddmodellen,
4) lodd- og karaktermodellen,
5) kvotemodellen og
6) førsteønskemodellen.

13.2 Tjenester til familier og barn
Offentlige tjenester tilbys på ulike forvaltningsnivåer, men kommunene er den viktigste tilbyderen.
I tillegg til barnehage og skole kan dette være
ulike helsetjenester som helse- og omsorgstilbud,
helsestasjon og skolehelsetjenester samt sosiale
tjenester. Utvalget har valgt å legge vekt på noen
tjenester som særlig retter seg mot familier og
deres barn i utsatte situasjoner.

13.2.1 Ulike tjenester til barn og unge og
familiene deres
Barn og familier i utsatte situasjoner kan ha behov
for ulike tjenester og ofte flere samtidig. Ulike tjenester dekker ulike behov. Noen er mest forebyggende, andre er både forebyggende og reparerende.
Familievernkontorene gir tilbud om behandling og rådgivning ved vansker, kriser og konflikter i familier. Tilbudet er gratis, alle kan ta kontakt, og det er ikke behov for henvisning. Kjerneoppgavene er å behandle og å gi råd til familier
som har det vanskelig, som er i konflikt eller i kriser, og å mekle ved samlivsbrudd hvis paret har
felles barn under 16 år. Familievernkontorer kan
være enten statlige eller kirkelige, men drives
etter samme regler.
Skolehelsetjenesten skal bidra til god helse
blant barn og ungdom slik at de opplever mestring, trivsel og struktur i skolehverdagen.11 Skole11

Helsenorge.no

Inntaksutvalget foreslår ikke en konkret modell,
men skisserer to alternativer som må utredes
videre. Den ene er en modifisert versjon av
karakterbasert opptak som skal kunne tilgodese
utsatte elever, og som på den måten skal dempe
segregering. Den andre er en progresjonsmodell som legger vekt på innsats og progresjon
framfor karakterer, denne andre er med
utgangspunkt i Stoltenbergutvalgets forslag.
Rapporten følges nå opp av byrådet.

helsetjenesten gir råd og veiledning for å fremme
barn og ungdoms psykiske og fysiske helse og for
å forebygge sykdom og skader. Skolens helsesykepleiere snakker med alle om vold, omsorgssvikt
og rusmiddelbruk.
Helsestasjon for barn mellom null og fem år er
et gratis tilbud for barn og foreldre fra barna er
født, og til de begynner på skolen.12 I tillegg til tilbudet om faste konsultasjoner er det et ønske at
ansatte ved helsestasjonen kan støtte foreldre,
gjøre dem trygge i foreldrerollen og bidra til at
barn får en trygg og god oppvekst. Helsesykepleiere gir foreldreveiledning og snakker med alle om
blant annet betydningen av samspill, ernæring,
søvn og om rusmiddelbruk, vold og omsorgssvikt.
Barnevernet møter de mest sårbare barna og
skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når
det er vanskelig hjemme, eller når barnet av andre
grunner har behov for hjelp (Bufdir 2015). Hvis
foreldrene sliter eller har det vanskelig, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge får den
omsorgen de trenger. Barnevernet skal sikre at
barn og unge som lever under forhold som kan
skade helsen eller utviklingen deres, får hjelp og
omsorg til rett tid. Videre skal barnevernet sørge
for at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. For
barn under den kriminelle lavalder som begår kriminalitet, er det barnevernet som kan sette inn
konkrete tiltak.

12
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Boks 13.11 Oslo – en traumeinformert by
læringsevnen har økt og psykisk sykdom og
I Oslo kommune er det et mål at byen skal bli en
risikoatferd som kriminalitet og rusmisbruk er
traumeinformert by. En traumeinformert by og
gått ned. Tiltakene har størst effekt i levedets tjenester, innbyggere og frivillige aktører er
bevisst på at for mange barn og unge utsettes
kårsutsatte områder.
for omsorgssvikt, belastninger, krenkelser og
Det er en nær sammenheng mellom levevold i nære relasjoner som kan få alvorlige konkårsutfordringer, bruk av rusmidler og psykisk
helse. De er gjensidig forsterkende. En studie
sekvenser senere i livet. Det handler om å
fra World Health Organization (WHO) viser at
utvikle et samfunn som erkjenner, forstår, gjendet er fem ganger større sannsynlighet for å
kjenner og responderer på alle typer alvorlige
utvikle en psykisk lidelse hvis man bor i et levebarndomsbelastninger og negative livshendelser som kan påvirke barns nevrologiske utvikkårsutsatt område, enn om man bor i et område
med gode levekår. Opplever man vold i nære
ling negativt. Det er fremdeles en lang vei å gå
relasjoner og utrygge nabolag, er denne forfør samfunnet erkjenner dette.
Målet for satsingen er å redusere vold og
skjellen ni ganger så stor. Samtidig er det ikke
overgrep, krenkelser og alvorlige belastninger
tilfeldig at personer med rusavhengighet og/
hos barn og unge. Videre er det et mål å sette
eller psykisk lidelse bosetter seg i levekårsutinn tiltak som styrker barn og ungdommers
satte områder. På individnivå er dårlig psykisk
evne til å mestre livet og utvikle resiliens, og å gi
helse og rusmisbruk hos foreldre en av de vikrett behandling til dem som blir syke. Tjenestigste prediktorene for at barn fortsetter å bo i
levekårsutsatte områder i voksen alder. For å få
tene skal møte familier, barn og unge på nye
slutt på denne sosiale arven og dermed redumåter som stimulerer hjerneutviklingen, styrker
trygge, varige og tillitsfulle relasjoner og avdeksere sannsynligheten for at neste generasjon
også opplever det samme, må man tenke foreker og stopper vold og overgrep.
Internasjonalt finnes en rekke eksempler på
byggende ved å hjelpe foreldre med psykisk
hvordan byer og organisasjoner lykkes med en
lidelse og rusbruk så de kan få bedre relasjoner
traumeinformert satsing i et livsløpsperspektiv.
til barna sine. Når barn får en bedre relasjon til
Fellesnevneren for dem som lykkes, er tverrforeldrene, er det mer sannsynlig at de gjennomsektorielt samarbeid, implementering av screefører skolegang, får seg arbeid og klatrer oppning- og intervensjonsprogrammer for den
over den sosioøkonomiske stigen.
brede befolkningen, individuell tilnærming og
et felles kunnskaps- og verdigrunnlag. ResultaKilde: Oslo kommune og WHO.
tene viser at frafallet i skolen har gått ned,

13.2.2 Vurderinger av tjenester til barn og
unge og deres familier
Familievernutvalget (NOU 2019: 20) har gjennomgått familieverntjenesten og anbefaler tiltak som
har til formål å styrke tjenesten. Utvalget peker på
at familieverntjenesten i dag mangler kapasitet til
å utføre de oppgavene de har. Tjenesten har altfor
mange oppgaver, noe som fører til for liten tid til å
følge opp både mekling og kliniske saker. Familievernutvalget anbefaler blant annet at familievernet
skal være et tilbud for vanlige folk med vanlige
problemer, og at tjenesten derfor ikke skal prioritere saker som krever spesialisering og kompleks
behandling, for eksempel tyngre voldssaker
(ibid.).

En gjennomgang av barnevernssaker fra Helsetilsynet i 2019 viste at barneverntjenestene
snakket med barna i alle faser av arbeidet, men at
det barna fortalte, ofte ikke ble tatt hensyn til eller
brukt i vurderinger og som argumentasjon i viktige beslutninger. At barn ikke ble snakket med
eller ikke ble snakket med på en god måte, gikk
igjen som en svikt i sakene som Barnevoldsutvalget gikk gjennom for få år siden (NOU 2017: 12).
Utvalget fant dårlig kvalitet i arbeidet med barn
som var utsatt for vold, seksuelle overgrep og
omsorgssvikt, og det var store variasjoner fra
kommune til kommune.
Barnevernet forvalter noen av samfunnets
mest inngripende tiltak overfor enkeltpersoner og
har brede fullmakter til å utøve myndighet. Feil-
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flere tilfeller lavere kompetansekrav enn de
andre nordiske landene. Etter vårt syn tyder
dette på at alvoret og kompleksiteten i barnevernets arbeid ikke har vært tilstrekkelig anerkjent i Norge (ibid.:4).

Boks 13.12 Foreldreveiledningsprogrammer
Foreldreveiledningsprogrammer er en del av
tilbudet om støtte som gis til foreldre. Dette er
ulike kurs foreldre kan delta på, hvor formålet
er å bedre omsorgsevnene. Et titalls programmer tilbys i dag gjennom ulike aktører (Bråten
og Sønsterudbråten 2016). Noen programmer
er universelle og retter seg mot hele befolkningen. Andre programmer er for foreldre og
familier som av ulike grunner antas å ha
større risiko for utfordringer i foreldrerollen,
eller for å bistå familier med etablerte problemer. Det siste kan for eksempel være der barnet har fått en diagnose eller har atferdsproblemer, eller der foreldre sliter med rus, psykiske lidelser eller av andre grunner ikke mestrer foreldrerollen. Grovt sett kan man si at de
universelle programmene søker å forebygge
omsorgssvikt og styrke foreldreskap i samfunnet generelt, mens de to andre typene programmer søker å korrigere og forbedre foreldre–barn-relasjonen der det allerede er eller
synes å være risiko for utfordringer (ibid.).
Foreldreveiledning skal innføres som en
obligatorisk del av introduksjonsprogrammet
for nyankomne innvandrere, det vil si for deltakere som har barn. Formålet skal være å gi
informasjon om og veiledning i foreldrerollen i
en norsk kontekst.

Bufdir peker videre på at mange ansatte i barnevernet slutter og går over i andre jobber ganske
raskt. I det kommunale barnevernet har for
eksempel hele 40 prosent av de ansatte tre års
arbeidserfaring eller mindre (Bufdir 2019).
Folkehelseinstituttet har gått gjennom åtte systematiske kunnskapsoversikter over tiltak for barn
og unge med atferdsvansker eller som har begått
kriminelle handlinger (Berg 2020). Oppsummeringen viser at det finnes tiltak som ser ut til å kunne
redusere atferdsvansker, men at det er usikkert
hvor stor effekten er. Det finnes best dokumentasjon på at tiltak som er familiebasert, og særlig tiltak som inneholder foreldreveiledning, reduserer
atferdsvansker hos barn og unge. Størst effekt har
tiltakene hvis de retter seg mot høyrisikogrupper.
Tiltakene har trolig effekt fordi foreldrene blir
bedre til å veilede barna til å endre atferd og ved å
bedre samspillet mellom foreldre og barn.

vurderinger kan få fatale konsekvenser. En rekke
utredninger og meldinger har gjennom flere tiår
pekt på at barnevernet trenger et kraftig kompetanseløft. For eksempel har Barnevoldsutvalget
(NOU 2017: 12) framhevet manglende kompetanse i barnevernet som en medvirkende årsak til
svikt i tilbudet til utsatte barn. I rapporten Utredning av kompetansehevingstiltak i barnevernet
(2019) fra Bufdir slås følgende fast:
Utdanningene er underfinansierte og for
korte, kompetansekravene er utilstrekkelige
og de ansatte mottar ikke veiledning eller
andre tiltak for å takle en følelsesmessig krevende jobb. Rammene for å sikre kompetanse i
barnevernet er langt mindre utviklet enn i
skole- og helsesektoren, i politiet og i rettsvesenet for øvrig. I tillegg har vi Nordens korteste
utdanning for arbeid i barnevernet, og stiller i

13.2.3 Samarbeid mellom tjenester rettet mot
barn og unge og deres familie
Ulike lover pålegger både kommunale og statlige
tjenester å samarbeide når det er behov for å imøtekomme behov en bruker har. Dette kan være
vanskelig å få til fordi tjenestene er underlagt
ulike lov- og avtaleverk.
En undersøkelse som ser på hva som er typisk
for kommuner som gir gode og effektive tjenester
til utsatte barn og unge, peker på flere kjennetegn
ved kommunene (Kaurstad mfl. 2015). De har
blant annet en robust samhandlingskultur og felles verdier, de har sterk lederforankring på alle
nivåer, de gir overgripende mål og felles retning i
alle strategi- og plandokumenter, de har kunnskapsbasert tjenesteutvikling som ledestjerne, og
de satser på å bygge kompetanse på alle nivåer.
Videre satser de gjennomgående på tidlig innsats.
Det kan være spesielt vanskelig å få samarbeid
til å fungere når ingen av tjenestene har et overordnet samordningsansvar. Barn som har behov for
langvarige og koordinerte tjenester, har rett til individuell plan etter blant annet helselovgivningen og
barnevernloven. Hensikten med en individuell plan
er å sikre at det alltid er en tjeneste som har hovedansvaret for å følge opp barnet. Både barneverntjenesten og helse- og omsorgssektoren har en selvstendig plikt til å vurdere om barnet har behov for
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individuell plan. Hvis barnet ikke allerede har en
plan og tjenesten vurderer at barnet har behov for
det, har tjenesten som har gjort vurderingen, et
ansvar for å ta initiativ til arbeidet med en plan. De
har også ansvar for å involvere andre tjenester. Det
er sektorlover som regulerer individuell plan.
Innenfor helse- og omsorgssektoren er det for
eksempel en koordinerende enhet som har ansvaret for individuell plan, men ikke innenfor arbeidsog velferdssektoren (NAV). At det mangler en
koordinerende enhet, kan bidra til at samarbeidet
mellom deler av tjenesteapparatet om planen ikke
fungerer godt nok.
En arbeidsgruppe i 0–24-samarbeidet har kartlagt hvordan gjeldende regelverk forstås og etterleves, og hva tjenestene anser som gråsoner og samarbeidsområder for sektorene.13 Arbeidsgruppa
dokumenterer at ikke alle barn får et helhetlig og
koordinert tilbud når de trenger det, og at en viktig
årsak til det er at velferdssektorene ikke samarbeider godt nok. Det samarbeides ikke i tilstrekkelig
grad eller med tilstrekkelig kvalitet. Arbeidsgruppa
dokumenterer hull og svakheter i sektorregelverkene, men konkluderer samtidig med at å «tette
hull» eller endre regler i enkelte særlover uansett
ikke vil kunne bidra til at 0–24-samarbeidets mål
nås fullt ut. Arbeidsgruppa foreslår derfor at nye
bestemmelser om samarbeid på tvers samles i en
ny samarbeidslov. Der foreslås det blant annet at
kommunen skal ha en samarbeidsenhet for barn
og unge som skal ha ansvaret for samarbeidstiltak.
Taushetsplikten påvirker samarbeidet mellom
ulike instanser i enkeltsaker ved at den begrenser
hvilke opplysninger som kan deles. Ansatte i velferdstjenestene har taushetsplikt, men noen lover,
for eksempel helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og barnevernloven, har
noe strengere regler enn de alminnelige reglene i
forvaltningsloven. Samtykke fra brukeren kan
frita fra taushetsplikten, og arbeidsgruppa i 0–24samarbeidet peker på at reglene kan være vanskelige å forstå.

13.2.4 Tjenestenes møte med en mangfoldig
befolkning
«Mangfold» er et bredt begrep som favner forskjellighet, variasjon, kompleksitet og diversitet
og inkluderer synlige og usynlige faktorer (Røt13

Samarbeid til barn og unges beste. Rapport utarbeidet av
arbeidsgruppe med mandat fra 0–24-samarbeidet med
utgangspunkt i tiltak B fra oppdragsbrev 16-15 Samarbeid
om bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge
under 24.

Boks 13.13 Verdiskapning gjennom
mangfoldsledelse
En bredt sammensatt komite har sammen
med Standard Norge utarbeidet en standard
for mangfoldsledelse som er bygd opp på
samme måte som andre standarder for ledelsessystemer. Arbeidet betegnes som et
nybrottsarbeid utført i Norge. Det finnes
ingen tilsvarende standard i verden, verken i
den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO eller i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.
Mangfold er en naturlig del av ethvert
samfunn og en styrke for samfunnet og for
den enkelte virksomhet. Dette gjelder forskjeller etter kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion, kultur, språk, kompetanse, seksuell legning og funksjonsnivå. Standarden understreker at mangfold er en mulighet som bør tas i
bruk, men for å hente ut fordelene kreves
gode systemer og en hensiktsmessig ledelse.
Den nye standarden, NS 11201, Norsk Standard for mangfoldsledelse, vil være et verktøy
som hjelper til med dette.
Kilde: Standard Norge.

hing 2020). Drange (2014) definerer mangfold
som «grupper som består av personer med ulike
individuelle kjennetegn som kjønn, alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn, men
det brukes også om forskjeller i perspektiv, atferd
og identitet» (ibid.: vi).
For å kunne tilby likeverdige tjenester til en
mangfoldig befolkning trengs bred kunnskap og
kompetanse i tjenestene. Innenfor skoleverket og i
forbindelse med innføring av ny læreplan argumenterer Røthing (2020) for at man trenger økt mangfoldskompetanse i skolen og i lærerutdanningen.
Mangfoldskompetanse forstår Røthing som
kunnskap om teoretiske perspektiver, bevisstgjøring, kritisk tenkning om makt, maktforhold og
relasjoner mellom mennesker og grupper av mennesker samt bevissthet rundt privilegier. Røthing
(2020) påpeker at innenfor skoleverket er det nødvendig med relevant kunnskap, og ønsker med
forslagene sine om mangfoldskompetanse å bidra
til kritiske refleksjoner omkring maktforhold, privilegier og forståelsesmåter som reproduserer
stereotypier. Kunnskap vil hjelpe og gi et trygt
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grunnlag for å arbeide med temaer, problemstillinger og situasjoner som kan oppleves som vanskelige og kontroversielle, på en god måte.

13.2.5 Pågående prosesser
Regjeringen sendte i juni 2020 et forslag om å
styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og
deres familier på høring. Målet er at ulike tjenester skal samarbeide tettere og hjelpe hverandre
til å gi gode tilbud til utsatte barn og unge. Regjeringen foreslår å innføre felles regler om individuell plan som gjelder alle tjenester som har plikt
til å utarbeide slike planer. Individuell plan i barnevernet foreslås lovfestet slik at det blir en rettighet, som individuell plan er i andre lover. For å
harmonisere ulike regelverk foreslås det dermed
endringer i en rekke velferdslover. Det er også
foreslått en felles forskrift om individuell plan. I
tillegg foreslår regjeringen å innføre en plikt for
kommunen til å samordne samarbeidet mellom
de ulike velferdstjenestene.
Det er flere større prosesser og prosjekter på
gang på barnevernsfeltet. Stortinget vedtok i 2017
barnevernsreformen, en kvalitets- og strukturreform hvor kommunene gis et større ansvar for
barnevernet. Målet er å gi tidlig og mer tilpasset
hjelp til utsatte barn og familier.
Barne- og familiedepartementets kompetansestrategi for det kommunale barnevernet (2018–
2024) skal gi et kompetanseløft i barnevernet. Tiltakene i strategien skal øke de ansattes kompetanse i
å utrede barns behov og sette inn riktig hjelp.
Barnevernslovutvalget (NOU 2016: 16) har
gjennomgått barnevernloven og foreslått flere
endringer. Barne- og familiedepartementet sendte
forslag til ny barnevernslov på høring i april 2019.
Den er fortsatt til behandling i departementet.
I Barne- og familiedepartementets høringsnotat om barnevernloven er det gjort framlegg om
en overordnet bestemmelse som tydeliggjør at
barnevernet skal ta hensyn til barnets kulturelle,
språklige og religiøse bakgrunn. Målet med forslaget er å bidra til at tjenestene blir mer bevisste
på dette i arbeidet sitt, og til bedre barnevernsfaglig arbeid og riktigere avgjørelse til barnets beste.
Justis- og beredskapsdepartementet bestilte i
2018 en utredning om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett innenfor det offentlige.
Denne skal være utgangspunkt for arbeidet med en
veileder om hvordan regelverket skal forstås og
praktiseres på tvers av sektorer. Et forslag om å
endre forvaltningsloven for å gi utvidet adgang til å
dele taushetsbelagt opplysninger mellom ulike forvaltningsorganer, har vært på høring høsten 2020.14
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13.3 Utvalgets vurderinger
13.3.1 Barnehagen skal være tilgjengelig for
alle barn
Utvalget viser til at barnehagens betydning for
barns utvikling og læring er godt dokumentert i
internasjonal og norsk forskning. Barnehagen er
sammen med skolen de viktigste arenaene for
barns utvikling utenfor familien.
Selv om barnehagedeltakelsen i Norge er
svært høy, er det fortsatt noen barn som ikke har
gått i barnehagen når de begynner på skolen.
Andre har startet senere i barnehagen enn det
som er vanlig. Erfaringer fra levekårsutsatte
områder viser at noen av de barna som trenger
det mest, ikke går i barnehage eller begynner
senere. De barna som ikke omgås med norskspråklige barn, får derfor for liten tid i barnehagen til at de utvikler språket godt nok før skolestart. Barns språkferdigheter har også stor
betydning for barnas trivsel og følelse av mestring
i hverdagen.
Barnehagen er i dag det eneste tilbudet i opplæringsløpet som ikke er gratis. Dersom deler av
dagens barnehagetilbud var et obligatorisk opplæringstilbud på linje med grunnskolen, ville det
ikke være aktuelt å kreve egenbetaling. Utvalget
mener at i et tidlig innsats-perspektiv er det uheldig at betalingsevne eller -vilje skal begrense
barns tilgang på en viktig pedagogisk og sosial
arena. Vi vet at tidlig innsats i barnehagen og de
første skoleårene er samfunnsøkonomisk lønnsomt framfor innsats senere i utdanningsløpet.
Egenbetalinger rammer også de barna som trenger barnehagetilbudet mest.
Utvalget har vurdert en rekke tiltak for å
redusere foreldrebetalingen for at barnehagen
skal bli mer tilgjengelig. Dette er tiltak rettet mot
alle barn (universelle tiltak), tiltak som er målrettet mot barn i lavinntektsfamilier, og tiltak som
kun skal gjelde i noen geografiske områder. Universelle tiltak rettet mot alle barn gjør at alle kan
delta uavhengig av økonomi. Dette er viktig i et
tidlig innsats-perspektiv, særlig når barnehagen
faktisk regnes som en del av utdanningsløpet.
Samtidig er gratistilbud rettet mot alle barn i barnehagealder svært kostnadskrevende å innføre
og krever at det settes av midler over statsbudsjettet både til å kompensere for bortfall av foreldrebetalingen og til å etablere flere barnehageplasser. Moderasjonsordninger og gratistilbud i
barnehager rettet mot lavinntektsfamilier er slik
14
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sett mer målrettet mot de barna som trenger det
mest, og mindre kostnadskrevende for staten.
Samtidig kan moderasjonsordninger og gratistilbud basert på inntektsgrenser gi noen uheldige insentiver til at foreldre tilpasser inntekten
sin, for eksempel ved å redusere stillingsprosenten, for å bli omfattet av ordningene. Dette
mener utvalget er uheldig.
I tillegg til universelle og målrettede tiltak for å
redusere foreldrebetalingen i barnehagen har
utvalget vurdert tiltak som er avgrenset til levekårsutsatte områder. Subsidierte tilbud eller gratistilbud i barnehage for barn som bor i områder
med levekårsutfordringer, gir åpenbare fordeler
for barna som bor der dette tilbys. Samtidig
mener utvalget at områderettede tiltak kan være
urettferdige overfor andre barn med vanskelige
levekår, men som ikke bor i levekårsutsatte områder. Gratis barnehage i utsatte områder kan også
skape uheldige insentiver. For eksempel kan kanskje familier med levekårsutfordringer flytte til
utsatte områder for å få en gratis tjeneste eller
unngå å flytte fra utsatte områder for ikke å miste
en gratis tjeneste. Dette kan i sin tur bidra til
innlåsningseffekter og en enda større opphoping
av levekårsproblemer. Utvalget vektlegger også at
områderettede tiltak innebærer at familier med
god økonomi som bor i utsatte områder, vil få et
gratis tilbud som de strengt tatt kan betale for
selv.
Etter en helhetsvurdering mener utvalget at tiltak for å redusere foreldrebetalingen ytterligere
eller gi gratistilbud i barnehagen bør rette seg
mot enten alle barn i avgrensede aldersgrupper
eller barn i familier med lav inntekt uavhengig av
hvor de bor. Gratistilbud rettet mot alle barn er
ideelt sett et godt tiltak. Samtidig er barnehage en
tjeneste innbyggerne er villige til å betale for. Tiltak for å redusere foreldrebetalingen for familier
med lavest betalingsevne kan slik sett være mer
målrettet. Ordninger som skal stimulere til at flere
bruker barnehage, men også SFO, bør, etter
utvalgets mening, ta hensyn til den totale økonomien til familiene.
Selv om utvalget i utgangspunktet ikke anbefaler områdebaserte tiltak, vil utvalget likevel understreke at utsatte byområder kan egne seg som
piloter for å teste ut gratistilbud eller moderasjonsordninger i barnehage, eventuelt også i SFO.
I tillegg mener utvalget at levekårsutsatte områder
bør prioriteres først i en eventuell oppbyggingsperiode av slike tiltak, slik det tidligere ble gjort i forsøket med gratis kjernetid i barnehage, og som
for eksempel Oslo har gjort med gratis deltidstilbud i SFO.

For øvrig er flertallet i utvalget opptatt av at
kontantstøtten ikke skal være et hinder for at barn
begynner i barnehage. Slik kontantstøtten er
utformet i dag, mener flertallet den er et slikt hinder, selv om denne effekten er redusert de senere
årene siden kontantstøtten nå kun gis for barn
mellom ett og to år.

13.3.2 Barnehagetilbudet skal ha god kvalitet
Basert på undersøkelser som utvalget har fått
gjennomført, har utvalget merket seg at barnehager i analyseområder i Oslo har en betydelig høyere andel barn som får ekstra ressurser til et tilrettelagt barnehagetilbud. Samtidig er det tegn til at
barnehager i levekårsutsatte områder både har
høyere voksentetthet og større sannsynlighet for
å oppfylle pedagognormen. At voksentettheten er
høyere, er naturlig sett i lys av barnas behov for
ekstra tilrettelegging. Analysen som er utført sier
ikke noe om hvorvidt den ekstra bemanningen i
barnehagene står i forhold til behovet som barna
har, og den sier heller ikke noe om de barnehageansattes språkkunnskaper i norsk. Annen
forskning fra Oslo peker i retning av at barnehager med en høy andel minoritetsspråklige barn
kan ha dårligere kvalitet, men funnene er ikke
entydige. Uansett vil utvalget understreke betydningen av at barnehager i levekårsutsatte områder har like god kompetanse i personalet som barnehager andre steder. I områder med mange
tospråklige barn er det videre helt nødvendig for
ansatte og ledere å ha mangfoldskompetanse
generelt og kompetanse om tospråklig utvikling
spesielt. Personalets kompetanse er blant de aller
viktigste innsatsfaktorene for å få et tilbud av god
kvalitet.
Utvalget viser til dokumentasjon på at selv om
barn går i barnehagen, får ikke alle barn utviklet
det norske språket godt nok før skolestart. Én
grunn kan være at mange minoritetsspråklige
barn samles i noen barnehager der de i liten grad
omgås norskspråklige barn. Andelen barn fra
lavinntektsfamilier og/eller med innvandrerbakgrunn ser også ut til å være særlig høy i visse barnehager. Studier viser at denne skjevfordelingen
først og fremst skyldes at foreldre med og uten
innvandrerbakgrunn velger ulike typer barnehager for barna sine når de søker barnehageplass.
Utvalget mener det er viktig at kommunene gir
god informasjon til søkere om hvilke tilbud ulike
barnehager har, for å gi foreldre et godt grunnlag
for å velge barnehager når de skal søke om plass.
Utvalget mener at det i tillegg kan være hensiktsmessig å gi kommunene en større mulighet til å
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styre sammensetningen av barn i barnehagene
for å motvirke tendenser til segregering av barn
mellom barnehager.
Det er viktig og nødvendig at ansatte i barnehager har gode norskkunnskaper. Derfor er det
innført både kommunale og statlige språkkrav ved
ansettelser. Barnehager brukes i dag som praksisarena for personer som skal lære norsk og få
arbeidserfaring, både som språktreningsplasser i
den kommunale voksenopplæringen og som praksisplasser i regi av NAV. Det er dilemmaer i dette.
Dersom mange voksne i barnehagen har svake
norskkunnskaper, kan det påvirke barnas språkutvikling negativt. Samtidig kan det være positivt
både for barn og foresatte å ha nærhet til voksne
som kjenner «deres eget språk», for den voksne
som trenger språktrening og kvalifisering, og ut
fra samfunnets behov for arbeidskraft på sikt.
Utvalget mener at personer i slik praksis kan være
et positivt supplement til den ordinære staben, gitt
at bemanningen for øvrig er høy og har gode
norskkunnskaper.

13.3.3 SFO skal støtte læring og være et
fritidstilbud
Utvalget framhever at skolefritidsordningen, i tillegg til å være et tilbud om tilsyn etter skoletid, må
være et godt kvalitativt tilbud som skal støtte barnas mestringsfølelse og læring. Dessuten er SFO et
viktig fritidstilbud. Utvalget mener at alle som
ønsker, skal ha mulighet til å gå på SFO. Utvalget
har notert seg at det fra høsten 2020 er innført en
nasjonal inntektsgradert moderasjonsordning for
elever på første og andre trinn og gratis SFO for
elever på femte til sjuende trinn med særskilte
behov. Videre har utvalget notert at det i forslaget
til statsbudsjettet for 2021 er foreslått å utvide
moderasjonsordningen til tredje og fjerde trinn.
Det er positivt at de økonomiske barrierene for å
delta i SFO er, eller er i ferd med å bli, redusert.
Utvalget mener likevel at det kan være grunn til å
vurdere tiltak som retter seg mot barnefamiliers
samlede økonomi når de har barn i SFO og barnehage samtidig.
13.3.4 Skolen skal gi alle barn like muligheter
Utvalget vil understreke at barn kommer inn i skolen med ulik bagasje og med ulike ressurser hjemmefra. Skolen må gi alle barn like muligheter og
på den måten legge til rette for sosial mobilitet.
Det må skje gjennom et godt skole- og læringsmiljø som gir likeverdig og tilpasset opplæring av
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høy kvalitet, og som løfter alle elever. Det er et
mål for skolen å hjelpe den enkelte elev til å
strekke seg lengst mulig for å realisere potensialet sitt, uavhengig av sosial bakgrunn og av hvilken skole eleven går på.
Det er de generelle og rettighetsbaserte ordningene i utdanningssektoren som har aller mest
å si for skoler og elever i utsatte byområder.
Utvalget går ikke systematisk og bredt inn i
utdanningspolitikken, men vil vise til at blant
annet Opplæringslovutvalget, Liedutvalget og
Stoltenbergutvalget har gitt brede innspill til politikkutviklingen på feltet. Disse utvalgene tar opp
en rekke temaer og foreslår politikk innenfor felt
som er viktige for levekårsutsatte områder.
Utvalget vil først og fremst trekke fram deler av
politikken som anses som særlig relevant i
utsatte områder.
Kvaliteten i norsk skole holder generelt et
høyt nivå. Det gjelder også skoler i utsatte områder. Likevel tyder flere studier på at skolen i for
liten grad greier å kompensere for sosiale forskjeller og legge til rette for sosial mobilitet. Ulike faktorer bidrar til at skolene sliter med å tilby elevene
godt nok tilpasset opplæring.
Utvalget mener at alle barn skal ha en skole
med høy nok kvalitet. Men i nabolag med opphoping av levekårsproblemer vil skolen ha en ekstra
sterk kompenserende rolle og gi utsatte barn
mulighet til å utvikle seg. Barnehage og skole må
ved hjelp av tidlig innsats legge et godt grunnlag
for elevenes læring og videre skolegang. Det
utgjør en forskjell for det enkelte barnet, og det er
i tillegg samfunnsøkonomisk lønnsomt. Derfor er
det grunn til bekymring når en undersøkelse
utvalget har bestilt, viser at ved skoler i utsatte
områder går en større andel av ressursene til
andre formål enn ordinær undervisning. Samtidig
er lærerkvaliteten i områdene lavere. Fra kvalitative studier kommer det fram at ansatte ved flere
skoler mener det er behov for flere lærerressurser.
Ved enkelte av skolene i utsatte områder
utmerker situasjonen seg som særlig urovekkende ved at de har store sosiale utfordringer
med uro, vold og rus som påvirker skolen og
læringsmiljøet negativt. Lærere ved skolene rapporterer om at det har utviklet seg en bekymringsfull fryktkultur ved skolen deres. Å melde fra
til voksne («snitching») om uheldige forhold kan
bli grovt sanksjonert av andre elever. I en fellesskole som skal være et trygt og godt oppholdssted for barn og unge, mener utvalget at dette er
uheldig og uholdbart.
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Lærerne bør få bruke mer av tiden sin på å
ivareta det pedagogiske ansvaret for læring og
mindre på å håndtere ulike sosiale utfordringer
blant elevene. Samtidig må barn som sliter, bli
ivaretatt av fagpersonale med rett kompetanse.
Utvalget vil understreke at skoler med store
sosiale utfordringer bør kunne få støtte av skoleeier til å håndtere en del av de særskilte utfordringene de står overfor. I tillegg til at skolene må
styrkes med lærerressurser, mener utvalget at en
rekke andre støttende og supplerende oppgaver
bør overlates til andre faggrupper. Utvalgets
undersøkelser viser at sammensetningen av voksenpersonell allerede er annerledes ved skolene i
utsatte områder enn i andre områder. Det er for
eksempel flere assistenter og sosialpedagogiske
rådgivere. Samtidig viser flere studier utvalget har
sett på at skolene har behov for flere ansatte som
har annen kompetanse og mulighet til å tilby supplerende tjenester ved skolene. Det kan handle
både om veiledning og ekstra ressursinnsats fra
miljøarbeidere, barnevernspedagoger, psykologer, skolehelsetjenesten eller andre.
En større bredde i fagpersonalet i skolene vil
gi flere voksenkontakter. Det kan trygge skole- og
nærmiljøet og kompensere for fravær av trygge
voksne i en del familier som sliter, og der barna er
spesielt sårbare. Det er kommunenes (skoleeiers)
ansvar å sette inn ekstra ressurser til andre yrkesgrupper enn lærere. Utvalget mener at kommunenes ressursfordelingsmodeller for grunnskolen i
større grad bør tilgodese skoler med særskilte
behov.
Utvalget vil slå fast at en god skole trenger en
god skoleledelse i tillegg til høyt kompetente
lærere. Det er særdeles viktig at skoleeier rekrutterer og jobber aktivt for å beholde dyktige skoleledere ved skoler i utsatte områder. Undersøkelser viser at det noen ganger er vanskelig å rekruttere og beholde dyktige skoleledere, og at noen
lærere opplever jobben som utfordrende.
Et kvalitativt godt, tilpasset og inkluderende
tilbud i skolen forutsetter at ulike aktører samarbeider på tvers. Å satse ekstra på skoleledelse er
en viktig del av dette. Når det tverrfaglige samarbeidet skal styrkes, bør man rette seg etter prinsippene som er førende for moderne skoleledelse
og bygge videre på dem. Dette skal sørge for at
kommunale ledere snakker samme språk og legger samme verdi og kunnskapsgrunnlag til grunn
for utøvelsen av ledelse.

Overgangene i utdanningssystemet er kritiske
faser for mange barn og unge, for eksempel fra
ungdomsskole til videregående opplæring. Noen
elever har så svake karakterer etter tiende trinn at
de står i fare for å falle ut av videregående skole.
Studier dokumenterer at blant ungdomsskoleelevene som har under tre i snittkarakter, vil halvparten ikke klare å henge med på videregående
skole. Mange av dem har behov for mer grunnskoleopplæring selv om grunnskolen formelt er
fullført. Utvalget ser med bekymring på at en høy
andel ungdommer i enkelte områder ikke gjennomfører videregående opplæring innen fem år. Å
gjennomføre videregående er selve nøkkelen til
elevenes framtidige livsutfall og muligheter. Mye
av grunnlaget for å gjennomføre ligger i grunnskolen, og den største innsatsen for å forebygge
må derfor settes inn tidlig i skoleløpet. Men utvalget mener det også er viktig å legge ned en ekstra
innsats i overgangen mellom ungdomsskole og
videregående skole, og i videregående opplæring.
I Norge går de aller fleste barn i grunnskolen
på nærskolen sin. Når barn går på skolen der de
bor, og når bostedssegregeringen er sterk, så oppstår også skolesegregering. Tendensen til skolesegregering blir forsterket av at noen familier velger å flytte fra skolekretser som ikke anses å ha et
skoletilbud av god nok kvalitet. Segregeringen
kan gi store forskjeller i skoleresultater mellom
skoler og gi barn og unge ulikt utgangspunkt for
videre opplæring og sosial mobilitet.
En variert sammensetning av elever i klassene
er viktig for elevenes resultater. Elever lærer av
hverandre og mest av dem som ligger på et faglig
noe høyere nivå enn dem selv. Utvalget mener derfor det er svært uheldig dersom skoler får en ensidig elevgruppe fordi skolefaglig svake eller sterke
elever fordeler seg ulikt mellom skolene.
Utvalget mener at ordningen med karakterbasert opptak i videregående opplæring forsterker
skolesegregeringen. Segregeringen skjer etter
sosial bakgrunn, innvandrerbakgrunn og kjønn.
Noen videregående skoler som oppnår dårlige
resultater, har sosiale problemer og høyt fravær
blant elevene. Også nærskoleprinsippet vil kunne
forsterke skolesegregeringen i byer som har sterk
bostedssegregering ved at elever må velge videregående i området der de bor.
Utvalget mener skolesegregering er uheldig
og bør motvirkes.
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Boks 13.14 Minoritetsrådgivere i
skolen
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har 49
minoritetsrådgivere på ulike ungdomsskoler
og videregående skoler i alle landets fylker.
Minoritetsrådgiverne jobber ute på skolene og
har spisskompetanse på problemstillinger
som negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og
æresrelatert vold. De samarbeider tett med
skolens elevtjeneste og følger opp elever og
rådgir lærere ved skolene. Minoritetsrådgiverne skal også bidra til å styrke kompetansen
til ansatte i ulike lokale tjenester, for eksempel
i flyktningtjenester, NAV og voksenopplæring.
Minoritetsrådgivere skal gjennomføre
forebyggende tiltak, for eksempel samtalegrupper, undervisningsopplegg og presentasjoner. De skal gi råd, veilede og følge opp
elever som står i fare for eller er utsatt for
blant annet negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.
Kilde: imdi.no

13.3.5 Foreldre og nærmiljøet er ressurser
som må brukes
Utvalget vil understreke hvor viktig det er at skolen legger til rette for et godt samarbeid med foreldre for at de skal kunne engasjere seg i elevenes
skolearbeid og skolehverdag. Forskning viser at
et godt samarbeid mellom hjem og skole kan
påvirke barnas trivsel, læringsutbytte, fravær,
relasjoner til medelever og lærere, arbeidsvaner,
holdning til skolen og utdanningsambisjoner positivt. Foreldrene er en ressurs for skolen, og samarbeidet er like nødvendig for foreldrene fordi de
får viktig informasjon om undervisningen, de blir
kjent med læreren og blir informert om hvordan
det går med eget barn i skolen. Men også på dette
området er det sosiale forskjeller. Foreldrene til
barna som trenger det mest, engasjerer seg
minst. I utsatte områder kan det være ekstra vanskelig å engasjere foreldre, også fordi en del foreldre har svake ferdigheter i norsk. Derfor mener
utvalget at skole–hjem-samarbeidet i utsatte områder bør styrkes.
Utvalget mener at skoler som opplever at det er
vanskelig å nå ut til foreldre, bør ta ekstra ansvar
for og initiativ til å samarbeid. Utvalget oppfordrer
skolene til å legge barnets første utviklingssamtale
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til barnets hjem. Dette er det anledning til i dag,
men det er ukjent i hvilken utstrekning muligheten
brukes. Hjemmeforhold, som at de bor trangt, at
familien er stor, og at det er mye uro, kan påvirke
barns skoleinnsats og skoleresultater. Samtaler i
hjemmet kan gi lærerne bedre kjennskap til barnas
hjemmesituasjon og til faktorer som påvirker barnas læring. Slike samtaler kan også gi foreldrene
tryggere rammer rundt utviklingssamtalen ved at
de er på hjemmebane.
Overgangene mellom barnehage og skole og
mellom barneskole og ungdomsskole kan være
særlig krevende for noen. Da er det viktig at
lærere er tett på. Utvalget anbefaler at utviklingssamtaler i hjemmet som et minimum gjennomføres i de sårbare overgangene ved skolestart og
når eleven starter på ungdomsskolen.
De fleste barn går på nærskolen i nabolaget
sitt, og i mange lokalsamfunn er skolen en sentral
møteplass der det kan dannes vennskap og nettverk. Utvalget vil understreke hvor viktig det er å
styrke skolen som møteplass og nabolagsarena. I
utsatte områder som kanskje mangler andre allment tilgjengelige møteplasser, kan nettopp skolen som nærmiljøsenter legge til rette for å styrke
det lokale fritidstilbudet og tilbudene fra frivillige
organisasjoner i områdene.
Hvis mange velger bort nærskolen for barna
sine, kan den miste mye av rollen sin som møteplass. Beboerne går glipp av et møtepunkt på
tvers av for eksempel sosial bakgrunn, landbakgrunn, religion og språk. Utvalget vil framheve at
dersom flere foreldre ved disse skolene velger
nærskolen for barna, vil det styrke skolen som en
arena for hele nabolaget.
Utvalget vil videre understreke at det bør være
et mål å beholde barnefamilier og personer og ildsjeler som kan være positive aktører både i samarbeidet mellom skolen og foreldre og foreldre imellom. Å beholde familiene i områdene krever innsats i skolene, men også på flere andre områder,
for eksempel for å bedre boliger, bomiljøet og
nærmiljøets kvaliteter generelt.

13.3.6 Tjenester i utsatte områder må legge
vekt på hele familien
Utvalget vil løfte fram familien som den viktigste
rammen rundt barns liv og utvikling. Innsatsen
rettet mot barn og unge i utsatte områder må følgelig ha et helhetlig familieperspektiv som i tillegg til å ivareta barn og unge også ivaretar foreldrenes behov for støtte.
Utvalget vil understreke hvor viktig de lokale
tilbudene ved helsestasjoner og i skolehelse-
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tjenesten er fordi de når ut til alle familier og
barn i områdene. Helsestasjonen driver helsefremmende og forebyggende arbeid. På helsestasjonen har de ansatte en unik mulighet til å oppdage, gi veiledning og råd og følge opp barn og
unge og deres foreldre. Tjenesten har et tett
tverrfaglig samarbeid med andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten og henviser
videre til det øvrige tjenesteapparatet hvis det er
behov.
Alle foreldre møter dilemmaer, vanskeligheter
og små og store kriser i hverdagen, og det er helt
naturlig å føle at man ikke strekker til som forelder. For noen er situasjonen mer alvorlig, for
eksempel for familier som har barn med store
atferdsproblemer. Utvalget mener at flere familier
må få støtte og hjelp tidlig, sånn at små utfordringer ikke utvikler seg til store problemer. Tilbud
om foreldrestøtte kan forebygge at barna blir
utsatt for vold og omsorgssvikt, og hjelpe barna ut
av uheldig atferd. Slike tilbud bør tilbys som et
bredt lavterskeltilbud som retter seg mot familier
generelt og familier med barn med store atferdsproblemer spesielt.
Utvalget er bekymret over at det i noen områder rapporteres om at en del barn og unge opplever vold i hjemmet, og at unge sliter psykisk. I
noen områder rapporteres det i tillegg om rusbruk og kjøp og salg av narkotika i enkelte nabolag. Ungdommer som sliter, har ofte dårlig psykisk helse, de unndrar seg foreldres uformelle
sosiale kontroll, og de trives dårlig på skolen.
Blant de mest marginaliserte ungdommene har
mange psykiske og emosjonelle utfordringer de
ikke har fått hjelp med. De bruker rus som selvmedisinering, og de har gjentatte, negative erfaringer med tiltaksapparatet og politiet. Disse faktorene kan forsterke hverandre, og noen ungdommer befinner seg i en ond sirkel det er vanskelig å
komme ut av. Utvalget vil understreke at det i
utsatte områder må legges vekt på arbeid med
barn og unges psykiske helse. Det trengs mer
kunnskap om effekter av eksisterende tiltak for å
forebygge psykiske lidelser og for å fremme psykisk helse hos barn og unge generelt, spesielt i
utsatte områder. Dette må gjøres for å identifisere
tiltak som virker. Som i øvrige tjenester må det
legges vekt på mangfoldskompetanse og samarbeid på tvers. Videre mener utvalget at relevante
velferdsutdanninger (for eksempel barnevern, førskole og lærerutdanningene) må være forpliktet
til å tilegne seg kunnskap om barn, unge, rus og
psykiske lidelser.

Utvalget har registrert at en relativt stor andel
av foreldre i noen utsatte områder har kontakt
med og får hjelp av barnevernet. Utvalget vil
understreke at barnevernet i utsatte områder
hver dag står i krevende møter med barn og foreldre i svært vanskelige situasjoner. Det gjøres
mye godt arbeid av mange ansatte med lang erfaring og høy kompetanse. Målet må være at barnevernet skal komme tidlig inn med hjelp til
familier som sliter, unngå unødvendige omsorgsovertakelser og foreta omsorgsovertakelser når
det er nødvendig.
Utvalget støtter seg til nasjonale undersøkelser
som viser at det ikke er samsvar mellom utfordringene barnevernet står i, den inngripende myndigheten barnevernet har, og kompetansen til de
ansatte. I mange utsatte områder møter barnevernet barn og familier i svært marginaliserte situasjoner. Videre møter de nye utfordringer som at
barne- og ungdomskulturen endrer seg, og de
møter nye brukergrupper for eksempel fordi
andelen med ulik innvandrerbakgrunn øker i
områdene. Det er kanskje barnevernet i utsatte
områder som møter slike endringer først, og som
møter dem med størst omfang. Det stiller høye
krav til de ansattes kunnskap og handlingskompetanse.
Utvalget understreker at den nasjonale innsatsen for å løfte kompetansen i barnevernet vil
kunne være svært positiv i utsatte områder. At
barnevernet har legitimitet og blir møtt med tillit,
forutsetter tilstrekkelig kompetanse hos ansatte.
Utvalget mener det er behov for innsats for å
bygge tillit mellom barnevernet og familier, og
kanskje spesielt gjelder dette familier med innvandrerbakgrunn hvor tilliten er særlig lav. Utvalget
vil videre understreke at for å kunne gi familier og
barn i utsatte områder likeverdige tjenester, må
bemanningen i barnevernet være tilstrekkelig. I
utsatte områder med lav bemanning og ofte stor
utskiftning i personalet blir arbeidsbelastningen
stor på hver enkelt ansatt. Det kan føre til at
bekymringsmeldinger ikke følges godt nok opp,
at det ikke gripes raskt nok inn i situasjonen til
barn med svært vanskelige hjemmesituasjoner,
og at samarbeidet med andre relevante instanser
ikke følges godt nok opp.
Det er en sammenheng mellom store barnekull i familier og andel barn som vokser opp i
familier med lav inntekt. Utvalget mener at veiledning i familieplanlegging er en viktig oppgave for
relevante tjenester, for eksempel fastleger og
helsestasjoner.
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13.3.7 Samarbeid på tvers er særlig viktig for
utsatte barn
Utvalget er opptatt av at samarbeid er avgjørende
for at barn og unge med behov for tjenester skal få
nødvendig hjelp til rett tid. Når nødvendige tiltak
settes i verk tidlig, øker sannsynligheten for at de
virker. Dette er viktig for barn med store og sammensatte behov som ofte trenger hjelp fra flere
instanser samtidig.
Rapporter dokumenterer at det samarbeides
mye både på individ- og systemnivå i og mellom
ulike tjenester. Men det samarbeides ikke nok, og
samarbeidet er utfordrende og kvaliteten ikke alltid god nok. Ulike instansers utfordringer med å
samarbeide og samordne seg ser ut til å være et
vedvarende problem mellom ulike forvaltningsnivåer og på tvers av sektorer, men også innenfor
enkelte sektorer. Det kan bidra til at det tar tid å
sette i gang tiltak.
Utvalget mener det kan ligge et uforløst potensial i å bedre samarbeidet mellom tjenesteytere
som retter seg mot utsatte barn og unge. Ulike
rapporter og undersøkelser bekrefter det. Barn
og unge får i dag ikke alltid rett hjelp til rett tid
fordi ulike aktører og tjenesteytere ikke klarer å
samarbeide og samordne tjenestene sine godt
nok. For å gi gode tjenester må mange forutsetninger være på plass. Det forutsetter at kommunene har en solid kultur for å samhandle, en sterk
lederforankring på alle nivåer, et ønske og en vilje
til å bygge kompetanse og en målrettet, kunnskapsbasert utvikling av tjenestene. Kommunene
må gi overgripende mål og felles retning i alle
strategi- og plandokumenter. Og de må ikke minst
satse gjennomgående på tidlig innsats. Noen kommuner samarbeider og samordner bedre enn
andre, og på dette området kan kommuner lære
av hverandre.
Plikten til å samarbeide ligger i dag i gjeldende
regelverk, og det finnes en rekke veiledere og
samarbeidsavtaler som burde være et solid grunnlag for å samarbeide godt. For at målrettede tiltak
til barn og unge som trenger det skal settes i gang
raskt og følges opp, er det vesentlig at ansvaret er
klart plassert, og at noen tar styringen. Utvalget
støtter derfor regjeringens forslag som nå er ute
på høring, om å harmonisere og styrke velferdstjenestenes plikt til å samarbeide med andre velferdstjenester om utsatte barn. Å pålegge en slik
plikt er ikke minst viktig for utsatte barn i utsatte
områder som kanskje ikke har foreldre som evner
eller makter å presse på for at barna deres skal få
den hjelpen de trenger.
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Utvalget har registrert at det ofte rapporteres
et ønske om og behov for å samarbeide mer med
barnevernet, for eksempel fra en del skoler. I
noen sammenhenger rapporteres det også om at
det er utfordrende å samarbeide med barnevernet. Utfordringer i samarbeidet mellom politi og
barnevern er også trukket fram. Dette er tjenester
som begge har en stor rolle i å hindre at barn og
unge med atferdsvansker og i vanskelige livssituasjoner havner på feil spor. De to aktørene kan ha
svært ulik tilnærming til konkrete saker, og det
gjør det nødvendig å samarbeide tett og godt for å
sette inn rett innsats tidlig. Til tross for at det finnes veiledere for samarbeid mellom politi og barnevern, fortsetter altså denne samarbeidsutfordringen.
Utvalget vil understreke at kommuner i tillegg til å legge til rette for samarbeid mellom
ulike tjenester og offentlige aktører må ta sitt
ansvar for å legge til rette for å samarbeide med
frivilligheten og engasjerte beboere. Det er
avgjørende for å skape robuste og levende nærmiljøer, bygge fellesskap og få et «sosialt lim» i
utsatte områder.

13.4 Utvalgets forslag til tiltak
13.4.1 Ingen skal betale mer enn en viss andel
av inntekten sin til barnehage og SFO
Utvalget foreslår at moderasjonsordninger i barnehage og SFO samordnes. Intensjonen med forslaget er at ingen skal betale mer enn en viss
andel av husholdningsinntekten til barnehage og
SFO samlet sett. Dette vil bidra til å lette økonomien for lavinntektsfamilier med barn i barnehage
og SFO. I dag finnes moderasjonsordninger for
familier med lav inntekt som har barn i barnehage
og SFO. I tillegg finnes det ordninger med
søskenmoderasjon. Disse moderasjonsordningene ses derimot ikke i sammenheng på tvers av
barnehage og SFO, og i SFO er det heller ikke
lovpålagt med søskenmoderasjon selv om mange
kommuner likevel praktiserer det. Utvalget mener
at ordninger som skal stimulere til at flere bruker
barnehage og SFO, bør ta hensyn til den totale
økonomien til familiene. Utvalget mener at kostnadene ved tiltaket ikke skal legges på andre barnefamilier gjennom å øke maksimalprisen for en barnehageplass eller øke betalingen i SFO vesentlig.
Utvalget er klar over at en slik ordning vil bli
komplisert. Det må utredes nærmere hvordan
ordningen kan innrettes.
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13.4.2 Gratis heltidstilbud i barnehage for alle
fire- og femåringer
Et flertall i utvalget foreslår i tillegg at barnehagen
gjøres gratis for alle barn i alderen fire til fem år,
det vil si de to siste barnehageårene før skolestart. Flertallet vil understreke at tidlig innsats i
barnehage er viktig for barnas utvikling og
læring, og at det derfor er nødvendig å prioritere
et gratistilbud for alle barn de siste to årene før
skolestart.
Et mindretall i utvalget bestående av medlemmene Jenssen, Sandvik og Aarland støtter ikke
forslaget.

13.4.3 Avvikle kontantstøtten helt eller
omgjøre den til ventestøtte
Et flertall i utvalget foreslår tiltak for å redusere
bruken av kontantstøtte. Flertallet mener at noen
av de barna som trenger barnehage mest, er barn
som i dag ikke går i barnehage, for eksempel fordi
foreldrene velger kontantstøtte i stedet. Utvalgets
flertall mener at en politikk som gir insentiver til
at barn går i barnehage, særlig vil komme barn fra
levekårsutsatte områder til gode. Flertallet erkjenner imidlertid at tiltaket kan innebære at noen
mister inntekter uten at de kommer seg ut i
arbeid.
Et flertall i utvalget foreslår å avvikle kontantstøtten helt.
Et mindretall i utvalget bestående av medlemmene Jaber, Jenssen, Presterud og Aarland støtter
ikke forslaget om å avvikle kontantstøtten helt.
Et annet flertall i utvalget foreslår å omgjøre
kontantstøtten til en ventestøtte på barnehage, i
tråd med det Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe har foreslått (NOU 2019: 7). Konkret innebærer forslaget at kontantstøtten avgrenses til å
gjelde i perioden hvor det er gitt avslag på søknad
om barnehageplass for barn som har fylt ett år,
fram til de får rett til barnehageplass. Flertallet
mener at å avkorte tiden man får kontantstøtte, vil
bidra til at flere barn begynner tidligere i barnehage.
Et mindretall i utvalget bestående av medlemmene Bisal og Jaber støtter ikke forslaget om å
gjøre om kontantstøtten til en ventestøtte på
barnehage.
13.4.4 Endre opptaksregler til barnehage
For å legge til rette for at barnehager får en mer
variert barnegruppe, anbefaler utvalget at kommuner i noe større grad enn i dag kan styre sam-

mensetningen av barn gjennom å endre opptaksreglene for barnehager. Ett av formålene med tiltaket er å styrke språkstimuleringen av barn.
Utvalget foreslår å endre forskriften om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. Kommunene bør der gis adgang til å se bort fra foreldrenes førsteønske i tilfeller der det vil bidra til å gi
en særlig skjev fordeling av barn med og uten
minoritetsspråklig bakgrunn og/eller barn med
ulik sosioøkonomisk bakgrunn. Dette vil først og
fremst gjelde når barnehagene ligger nær hverandre. Ordningen bør omfatte både kommunale,
private og ideelle barnehager. Når kommunene
skal vurdere om de skal tildele plass i en annen
barnehage enn den som er foreldrenes førstevalg,
må de ta hensyn til foreldrenes øvrige valg i søknaden, om barnet allerede har søsken i barnehagen og eventuelle andre relevante forhold. Det
bør være en forutsetning at reiseveien mellom
hjemmet og barnehagen ikke må bli uforholdsmessig lang. En ulempe med forslaget kan være at
foreldre som ikke må bruke barnehage, velger å
holde barna hjemme fordi terskelen for å sende
barna i barnehagen blir for høy, for eksempel på
grunn av lengre reisevei.

13.4.5 Øke grunnbemanningen og
pedagogtettheten i barnehager i
levekårsutsatte områder
For å gi barn et likeverdig barnehagetilbud mener
flertallet i utvalget at barnehager i utsatte byområder trenger høyere tetthet av pedagoger og ekstra
bemanning enn barnehager i andre områder. En
studie som utvalget har fått gjennomført, viser at
barnehager i analyseområder i Oslo har en betydelig høyere andel barn som har behov for et tilrettelagt tilbud. I tråd med kunnskap om tidlig
innsats og grunnlaget for språkutvikling og kognitiv utvikling som legges i barnehagen, mener flertallet i utvalget at både grunnbemanningen og
pedagogtettheten må styrkes i barnehager i områder med sosioøkonomiske utfordringer. Økt
grunnbemanning og pedagogtetthet er viktige
faktorer for å styrke kvaliteten.
Et mindretall i utvalget bestående av medlemmene Jenssen og Sandvik støtter ikke forslaget.
13.4.6 Forsøk med obligatorisk, gratis
heldagsskole
Utvalget viser til at tidlig innsats i utdanningsløpet
er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Å styrke elevenes læring og dempe effekten sosial ulikhet har
på resultater mener utvalget bør være første prio-
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ritet. Utvalget mener skolemyndighetene på sikt
bør innføre obligatorisk heldagsskole, og foreslår
et forsøk for å teste dette ut. Dette forslaget er tidligere foreslått av Stoltenbergutvalget, men da for
første til fjerde trinn. Et tilbud om heldagsskole vil
trolig komme barn fra familier med lav inntekt
særskilt til gode ettersom de vil kunne få mer
støtte i sin faglige og sosiale utvikling i en viktig
fase av grunnskolen.
Å utvide skoledagen er en omfattende reform
av skolen. Utvalget anbefaler derfor at det først
settes i gang forsøk med heldagsskole for å vurdere resultater mot ressursbruken. Ved valg av
forsøksskoler bør skoler i levekårsutsatte områder prioriteres.
I likhet med Stoltenbergutvalget mener utvalget at innholdet i tilbudet med heldagsskole bør
utformes som et tilbud som angir rammer for
fysisk aktivitet, ulike fritidsaktiviteter, leksehjelp
og fordypning i læringsaktiviteter. Det bør også gi
betydelig rom for frilek i de timene som ikke går
med til undervisning i fag. Tilbudet vil innebære
at det ikke lenger vil være behov for SFO. Å utvide
skoledagen og å inkludere frilek, fysisk aktivitet
og fritidsaktiviteter vil også bidra til at barna får
en felles arena på ettermiddagen, og til at alle får
være med på slike aktiviteter. En ulempe med forslaget er at foreldre ikke blir engasjert i barnas fritidsaktiviteter ved at de er lagt til skolen, og det
kan ha negative effekter for frivillig sektor.
Som et alternativ til heldagsskole har utvalget
vurdert å styrke SFO som læringsstøttende arena.
Utvalget har registrert at det høsten 2021 vil bli
innført en nasjonal rammeplan for SFO for å
styrke innholdet i tilbudet. Utvalget er likevel
skeptisk til om en ny rammeplan vil være tilstrekkelig for å få jevn og god nok kvalitet i SFO. Dette
fordi det ikke er varslet mer penger til kommunene. Utvalget mener at et mål om et SFO-tilbud
med bedre kvalitet bør følges av økonomisk kompensasjon til kommunene.
Fram til det eventuelt blir aktuelt med heldagsskole, mener imidlertid utvalget at det er viktig at
kvaliteten på tilbudet i SFO er god og jevn, og at
alle kommuner tilbyr en SFO-ordning med et pedagogisk innhold som støtter barnas mestringsfølelse
og læring, og som tilbyr varierte aktiviteter.

13.4.7 Fastsette sosioøkonomiske kriterier for
lærernormen
Dagens lærernorm er lik for alle skoler uavhengig
av elevsammensetningen og av om de har gode
eller svake resultater. Analyser viser at måten normen er utformet på, gjør at den reduserer kommu-
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nenes og skolenes handlingsrom og binder dem
til en ressursfordeling som ikke nødvendigvis er
den beste sett ut fra elevenes behov. Særlig store
kommuner rapporterer at normen bidrar til at de
må fordele ressurser mellom skoler på en måte
som kommunen ellers ikke ville gjort. Skoler med
gunstigst levekår kommer best ut ved at gruppestørrelsen der er redusert mest etter at normen
ble innført.
For å gi elever et likeverdig opplæringstilbud
mener utvalget at skoler i utsatte områder trenger
høyere lærertetthet enn skoler i andre områder.
Utvalget er kritisk til dagens lærernorm for grunnskolen fordi den detaljstyrer kommunene og skolene. Slik lærernormen er i dag, kan den gjøre det
vanskeligere for kommunene å sette inn ekstra
lærerkrefter ved skoler i utsatte områder. De kan
bli tvunget til å flytte lærerkreftene fra skoler som
trenger det mest, til skoler som trenger det mindre. Utvalget mener derfor lærernormen må justeres for å fange opp sosioøkonomiske forhold, slik
at kommunene i større grad må prioritere skoler i
områder med sosioøkonomiske utfordringer. Tiltaket gir etter utvalgets vurdering skolene som
trenger det mest, mer fleksibilitet til å organisere
skolehverdagen på en hensiktsmessig måte og
tilby alle elever en opplæring av god kvalitet.

13.4.8 Utrede konsekvenser av
nærskoleprinsippet
Utvalget har vist at segregeringen i grunnskolen
uten tvil er størst i Oslo, og at det er en viss tendens til segregering i grunnskolen i noen andre
store og mellomstore byer i Norge. Skolesegregering oppstår i byer med sterk bostedssegregering
hvor de fleste går på nærskolen. Forskning fra
blant annet Sverige viser imidlertid at skolesegregeringen også kan være sterk i et system der skolevalget er mer frikoplet fra bosted, og der ulike
former for privatskoler er mer utbredt. Selv om
skolesegregeringen ser ut til å være relativt lav i
mange av de største byene i Norge, kan tendensene bli tydeligere på sikt.
Tendensen til skolesegregering blir forsterket
av at noen familier velger å flytte fra skolekretser
som ikke anses å ha en skole med et godt nok
skole- og læringsmiljø. Studier fra flere land viser
at hvordan foreldre vurderer skolekvaliteten, er
viktig for flytteatferd og valg av nabolag i byområder der nærskoleprinsippet står sterkt. Skolene
som foreldrene oftest velger bort, har en høyere
andel minoritetsspråklige elever, en høyere andel
elever med særskilt norskopplæring og et lavere
utdanningsnivå blant foreldrene.
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Skolesegregering kan påvirke læring og skoleresultater negativt ved enkelte skoler. Utvalget
mener dette er uheldig og bør motvirkes. Utvalget
mener at nærskoleprinsippet fortsatt bør ligge til
grunn for inntak til grunnskoler, men at det er
behov for mer kunnskap om hvilke fordeler og
ulemper nærskoleprinsippet har i storbyer i Norge.
Det bør utredes nærmere hvordan nærskoleprinsippet og muligheten for å søke skolebytte praktiseres i ulike byer. Utredningen bør videre undersøke
i hvilken grad prinsippet bidrar til segregering i
skoler og nabolag, og peke på mulige løsninger for
å redusere skolesegregering og bidra til at alle
elever får like betingelser for god læring.
Utvalget mener det er særlig viktig å vurdere i
hvilken grad prinsippet bidrar til barnefamiliers
flytteatferd, og se det i sammenheng med øvrige
politikkfelt som påvirker segregeringen, for
eksempel boligpolitikk og byplanlegging.

13.4.9 Innføre et tilbud om et ekstra skoleår
etter grunnskolen
Utvalgets flertall foreslår at elever som ønsker et
ekstra år etter ungdomsskolen, kan tilbys dette.
Som Stoltenbergutvalget foreslår, bør tilbudet
være frivillig og særlig tilpasset elever med svake
karakterer. Det vil gi elevene mer tid til å utvikle
seg faglig og til å bli mer modne for videre opplæring.
Tilbudet bør gi elever mulighet til å forbedre
karakterene fra grunnskolen og utforske valgfag
og ulike yrker. Hensikten er å gjøre dem bedre
rustet til å bestå og fullføre videregående skole.
Elevene kan gjennom miljøskifte og nye undervisningsopplegg oppleve å mestre og få økt selvtillit
etter eventuelle nederlag i grunnskolen.
Tilbudet gis som et nasjonalt tilbud og bør
være åpent for alle. Det vil trolig gi en mer variert
sammensetning av elever i tilbudet, noe som i evalueringer av et tilsvarende tilbud i Danmark er
trukket fram som en suksessfaktor. Utvalgets flertall mener at et slikt tilbud vil ha særlig positiv
effekt i utsatte områder hvor frafallet fra videregående opplæring er høyt.
Utvalget ser at det kan være utfordrende å
sikre tilbud som ivaretar alle behov i en elevgruppe med ulike utfordringer. Behovene kan
variere mye innenfor grupper som i utgangspunktet ser ut til å ha samme utfordringer. Tilbud som
gis etter grunnskolen, må by på et spekter av valgmuligheter til ungdommene som i størst mulig
grad kan ivareta ulike behov.

Et mindretall i utvalget bestående av medlemmene Sandvik, Jaber, Ødegård og Arntzen støtter
ikke forslaget.

13.4.10 Videreføre fylkeskommunenes
mulighet til å velge inntaksmodell til
videregående opplæring
Forskning fra flere land viser at det er sammenheng mellom karakterbasert inntak til videregående opplæring og segregering etter sosioøkonomisk bakgrunn, innvandrerbakgrunn og kjønn.
Utvalget mener at fylkeskommunene er best i
stand til å vurdere hvilke inntaksmodeller for
videregående opplæring som er tilpasset lokale
utfordringer. Disse utfordringene varierer sterkt
mellom fylkeskommuner. For de store byene gir
det fylkeskommunene mulighet til å velge
modeller som reduserer konsekvensene av
segregering.
Utvalget ser at dersom flere fylkeskommuner
velger bort karakterbasert inntak, vil færre elever
få mulighet til å velge hvilken skole de vil gå på.
Det vil i mindre grad lønne seg for elever å jobbe
hardt for å få gode karakterer dersom målet er å
komme inn på en konkret skole. Samlet sett
mener likevel utvalget at ved å frata fylkeskommunene muligheten til å velge en annen inntaksmodell enn karakterbasert opptak fratas de samtidig
muligheten til å gripe fatt i en viktig årsak til skolesegregering.
13.4.11 Utrede inntaksmodeller for
videregående opplæring
Utvalget mener at karakterbasert inntak i videregående opplæring forsterker skolesegregeringen
i enkelte byer. Nærskoleprinsippet kan gjøre det
samme. Stoltenbergutvalget og Inntaksutvalget i
Oslo kommune foreslår å utrede alternative inntaksmodeller.
Det er behov for mer kunnskap om hvilke inntaksmodeller som kan motvirke skolesegregering og bidra til at videregående skoler får en bredere elevsammensetning etter både sosial bakgrunn, innvandrerbakgrunn og kjønn. Utvalget
ser med interesse på andre utredningers forslag
til alternative modeller og mener de gir grunnlag
for å utrede inntaksmodeller som kombinerer
ulike forhold som karakterprogresjon, grunnskolepoeng, bosted, enkeltkarakterer, intervjuer og
opptaksprøver. Utvalget vil imidlertid understreke
at det også bør utredes modeller som tar hensyn
til elevenes bosted kombinert med grunnskolepoeng.
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Ved å få fram kunnskap om inntaksmodeller
som kan forebygge skolesegregering, gis fylkeskommuner som har slike utfordringer, større
mulighet til å velge en modell som er tilpasset
utfordringene lokalt.

13.4.12 Styrke familievernkontorer
Familien, og særlig foreldrene, er de viktigste
omsorgsgiverne i barns liv. Familiene er de beste
til å ivareta følelsesmessige behov samt utvikle
barn og unges ferdigheter i å bygge relasjoner.
Familievernets samfunnsmandat er å forebygge
og avhjelpe relasjonelle vansker i familien og å
styrke gode familierelasjoner og barns oppvekstvilkår. Utvalget mener at familieverntjenestene
bør styrkes som et bredt lavterskeltilbud tilpasset
en mangfoldig befolkning med ulike behov. Dette
er ikke et tilbud i lokalmiljøene, men gis i enheter
som ofte har et mer regionalt ansvar. Utvalget
mener likevel tilbudet er svært viktig for at flere
familier skal få støtte og hjelp tidlig. Det bør tilbys
både individuell oppfølging og veiledning i grupper. Erfaring viser at gruppetilbud til foreldre med
felles erfaringer og like utfordringer gir gode
resultater. Familievernkontorene bør komme
enda tydeligere fram som de gode aktørene de
kan være for befolkningen i utsatte områder. For
mange kan familievernkontoret oppleves mer nøytralt, ufarlig og mindre stigmatiserende enn for
eksempel barnevernet.
Utvalget mener kapasiteten ved familievernkontorene må styrkes slik at de kan drive mer
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Boks 13.15 Big Brother Big Sister
Big Brother Big Sister (BBBS) er en av de eldste og største frivillige mentororganisasjonene
i USA. Barn og unge fra fem år og opp til voksen alder tilbys én-til-én-oppfølging fra en voksen person. Organisasjonen ble startet allerede i 1904 og har i dag avdelinger i alle USAs
50 stater og i 13 andre land, blant annet Østerrike, Nederland og Irland.
BBBS er høyt ansett både nasjonalt og
internasjonalt for sin tilnærming til hvordan
utsatte barn og ungdom kan hjelpes. Verdensbanken identifiserte mentorprogrammer som
«lovende tilnærming» nummer seks av ni for å
støtte risikoutsatte barn og unge. BBBS ble
navngitt spesielt som en foregangsorganisasjon på feltet. Organisasjonen er også valgt ut
til topp-ti-listen over frivillige organisasjoner
av tidsskriftet Forbes.
Kilde: Big Brothers Big Sisters International

generelt forebyggende arbeid. Dette er i tråd med
forslag fra Familievernutvalget som anbefaler tiltak som har til formål å styrke tjenesten. Familievernutvalget peker på at familieverntjenesten i
dag mangler kapasitet til å utføre oppgavene sine
godt nok.
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Byutvikling og bolig
Areal- og transportplanlegging legger rammene
for byenes fysiske utforming og er et viktig grunnlag for hvordan segregeringsmønstrene utvikler
seg. Også boligpolitikken virker inn på hvem som
kan bosette seg hvor, og dermed på byenes segregeringsmønstre. Tiltak innenfor byutvikling og
boligpolitikk er slik sentrale virkemidler for å motvirke at økonomisk ulikhet gir segregering. Samtidig skal nybygging og utbedring av boområder,
og boligsosiale virkemidler, bidra til bedre levekår
for dem som trenger det, og dermed forebygge
eller kompensere for levekårsutfordringer.
Kommunene har både et betydelig ansvar og
en rekke virkemidler innenfor areal- og transportplanlegging og boligpolitikk. Statlige rammebetingelser virker inn på kommunenes ansvar for og
muligheter til å påvirke den geografiske fordelingen av levekår.

14.1 Levekårsutjevning gjennom arealog transportutvikling
14.1.1 Statlige rammer for kommunal
planlegging

virke sosiale helseforskjeller og bidra til å forebygge kriminalitet (§ 31).
Folkehelseloven pålegger kommunene å ta
hensyn til sosiale helseforskjeller i planleggingen.
I henhold til loven skal kommunene bidra til å
utjevne sosiale helseforskjeller, og de skal fremme
folkehelse blant annet gjennom lokal utvikling og
planlegging (§ 4). Kommunene skal også ha oversikt over helsetilstanden til befolkningen og positive og negative faktorer som kan påvirke denne
(§ 5). Boligen og kvaliteten på det sosiale og
fysiske miljøet i lokalsamfunnet er regnet som
noen av de sentrale faktorene som påvirker folkehelsen (Hofstad 2018b).
Dokumentet «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» omtaler nasjonal
prioritert politikk som kommuner og fylkeskommuner skal legge til grunn for planleggingen sin. I
de gjeldende nasjonale forventningene (2019–
2023) er «å skape et sosialt bærekraftig samfunn»
og «å skape et trygt samfunn for alle» løftet fram
som to av fire store utfordringer.
I dokumentet står det følgende om levekårsopphoping:
Det er viktig at kommunene i sin planlegging
motvirker og forebygger opphopning av levekårsutfordringer, og arbeider aktivt med tiltak
for å styrke tjenester og iverksette nærmiljøtiltak i levekårsutsatte områder. I enkelte bydeler
i noen av de større bykommunene har det
utviklet seg konsentrasjoner av innbyggere
med til dels store og sammensatte levekårsproblemer. Her kreves at de generelle velferdsordningene fungerer godt og møter utfordringene
og samordnes med innsats fra mange instanser
og aktører, både statlige, kommunale, private
og frivillige for å få gode resultater. Gjennom
de statlige områdesatsingene arbeides det godt
på tvers av sektorer for å forbedre tjenester og
nærmiljøkvaliteter der behovene er størst.

Når kommunene lager planer, må de følge målene
og retningslinjene som statlige organer og fylkeskommuner gir for planprosessen. Plan- og bygningsloven fastsetter prosess og rammer for den
kommunale planleggingen. Planleggingen skal
samordnes med en rekke sektorlover.

14.1.1.1 Sosial bærekraft i planleggingen
Plan- og bygningsloven skal fremme bærekraftig
utvikling. Begrepet «bærekraft» blir ofte delt i tre:
sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft.
Loven omtaler flere steder hensyn som er sentrale
for sosial bærekraft. I lovens formålsparagraf står
det at hensynet til barn og unges oppvekstvilkår
skal ivaretas i planlegging (§ 1-1). Areal- og samfunnsplanleggingen skal også legge til rette for
gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle
deler av landet. Videre skal planleggingen mot-

Videre står det at regjeringen forventer at
«[k]ommunene planlegger aktivt for å motvirke

343

NOU 2020: 16
Levekår i byer

og forebygge levekårsutfordringer og bidrar til
utjevning av sosiale forskjeller». Flere av regjeringens forventninger handler om kvalitet i bomiljøene, for eksempel at kommunene skal vektlegge
arkitektur og kvalitet i de bygde omgivelsene,
legge til rette for fysisk aktivitet og naturopplevelser for alle og sikre trygge og helsefremmende
bo- og oppvekstmiljøer.

14.1.1.2 Kompakt byutvikling og sosiale hensyn
Ifølge «Statlige planretningslinjer for samordnet
bolig-, areal- og transportplanlegging» skal utbyggingsmønstre og transportsystemer fremme
utvikling av kompakte byer og tettsteder og redusere transportbehovet. I storbyområdene skal
veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykkel og gange (nullvekstmålet). I byog tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør planene legge særlig vekt på høy arealutnyttelse og fortetting.
Et mer miljøvennlig transportsystem er også
en del av målsettingene for den statlige transportpolitikken. Ett av delmålene for transportpolitikken er å bidra til at Norges klima- og miljømål oppfylles, mens de andre delmålene handler om en
enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for
næringslivet, mer for pengene, effektiv bruk av ny
teknologi og nullvisjon for drepte og hardt skadede.
I de største byområdene benytter staten, fylkeskommunen og kommunene byvekstavtaler for
å koordinere areal- og transportplanleggingen.
Avtalene er et verktøy for å forhandle om og samordne statlige og kommunale transportinvesteringer og den kommunale arealplanleggingen. Avtalene forankrer framtidige transportinvesteringer i
byområdene og skal blant annet bidra til måloppnåelsen på nullvekstmålet.
Samtidig som kompakt byutvikling er framhevet i de statlige føringene og målene, tilsier de
statlige planretningslinjene at planer om å fortette
bør legge vekt på hensynet til gode uteområder,
lysforhold og miljøkvalitet. I «Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging» står
det at sosiale og helsemessige utfordringer knyttet til fortetting kan løses gjennom god planlegging.
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14.1.2 Levekår i kommunal planlegging
14.1.2.1 Kommunenes arbeid med levekår i
planlegging
Kommunenes planlegging skal ivareta mange
samfunnshensyn. I en evaluering av plan- og bygningsloven svarer kommunale plansjefer at det
varierer sterkt i hvilken grad disse hensynene faktisk blir ivaretatt. 16 prosent mener at hensynet til
å motvirke sosiale helseforskjeller ivaretas i stor
grad i den kommunale planleggingen, og 14 prosent mener det samme om kriminalitetsforebygging. Dette skiller seg fra hensynene til å sikre
jordressurser og verdiskapning og næringsutvikling, som over 60 prosent mener ivaretas i stor
grad. Gode oppvekst- og levekår, gode bomiljøer
og å fremme folkehelsen mener henholdsvis 56
prosent, 52 prosent og 45 prosent at ivaretas i stor
grad. Det kan være ulike grunner til disse forskjellene. Det kan handle om at noen hensyn oppfattes
som enklere å oppnå i planleggingen, om hensynene er overordnede eller smale, og om hva det er
tradisjon for å ivareta i planlegging (Hofstad
2018a). Representanter for kommunene mener
også at plan- og bygningsloven er mindre egnet til
å ta hensyn til sosial bærekraft enn til miljømessig
og økonomisk bærekraft (Nordahl 2018).
Nasjonale myndigheter har utviklet flere verktøy som kommunene kan bruke i arbeidet mot
sosiale helseforskjeller. Flere kommuner har over
tid utarbeidet oversikt over helsetilstand og faktorer som påvirker helsen, siden folkehelseloven
trådte i kraft i 2012. Flere kommuner har også
over tid benyttet resultater fra oversikten i planleggingen sin (Hofstad 2018b). Samtidig etterspør
kommuner fortsatt konkrete råd om virksomme
tiltak for å få ned de sosiale helseforskjellene (Helsedirektoratet 2018).
Stavanger blir i evalueringen av plan- og bygningsloven trukket fram som en kommune som
har jobbet med å integrere folkehelse og sosiale
helseforskjeller i planleggingen. Kommunen har
over lengre tid jobbet med levekårsundersøkelser.
Med utgangspunkt i resultatene fra undersøkelsene har kommunen kanalisert ekstra ressurser
til fysiske omgivelser, tjenestetilbud og til den
sosiale utviklingen i geografiske områder med
spesielle utfordringer. Informanter i kommunen
forteller også at levekårsundersøkelsen har gjort
dem bevisste på måten boligstørrelser, utearealer,
skoler og barnehager kan påvirke befolkningssammensetningen (Hofstad 2018b).
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14.1.2.2 Fortetting og målkonflikter
I planleggingen vil det oppstå målkonflikter, og ett
og samme tiltak kan også ha både positive og
negative effekter. For eksempel kan fortetting ha
både positive og negative effekter for folkehelse
(Hofstad 2018b) og kan også ha både positive og
negative effekter for nærmiljøet. En gjennomgang
av internasjonale undersøkelser indikerer at fortetting kan gi bedre tilgang til tjenester og bidra til
at forfalne områder blir oppgradert. Samtidig kan
det føre til færre grøntområder, trangere boforhold og redusert stabilitet, trygghetsfølelse og
samhandling i nærmiljøet. Fortetting kan dermed
gjøre områder både mer og mindre attraktive
(Millstein og Hofstad 2017). Det er grunn til å
anta at fortetting i ulike deler av byen kan gi
større utjevning i opplevde områdekvaliteter enn
dersom fortettingen samles i nærheten av utsatte
områder (Kvinge mfl. 2012).
Beboere er heller ikke alltid enige med fagfolk
om hva som tilfører gode kvaliteter til et område.
Intervjuede beboere i Groruddalen gir for eksempel uttrykk for at de liker drabantbyenes åpne
struktur og ikke ønsker at områdene skal få
bypreg (Norconsult og Citiplan 2019, Ruud
2019a).
14.1.2.3 Medvirkning for barn og unge
Kommunene har et ansvar for å sikre medvirkning fra grupper som krever særlig tilrettelegging, som barn og unge. Likevel veier ikke alltid
barn og unges interesser tungt når det må prioriteres mellom ulike hensyn, for eksempel ved at
lekeplasser i fortettingsområder får lite lys (Hanssen 2018). Ifølge evalueringen av plan- og bygningsloven er det også potensial for å få til et
bedre samarbeid mellom skolesektoren og plansektoren om hensynet til barn og unge i planleggingen. Evalueringen framhever at barns medvirkning i planprosesser kan være et virkemiddel
for å bygge demokratisk kompetanse (ibid.).
De fleste store kommuner oppgir at de har
ordninger som systematisk sikrer hensynet til
barn og unges oppvekstvilkår i planleggingen (96
prosent av kommunene over 20 000 innbyggere).
Det er imidlertid ulikt hvilke ordninger kommunene benytter.
Rundt 5 prosent av kommunene ser ut til å
benytte metoden barnetråkk, hvor barn dokumenterer blant annet hvilke områder de bruker, og
hvilke områder de synes er skumle (ibid.). Bergen kommune har benyttet barnetråkkregistreringer i forbindelse med områdesatsinger. Kommu-

nen har erfart at metoden har hatt stor verdi, og at
informasjonen også kan være nyttig når man skal
prioritere mellom drifts- og vedlikeholdstiltak
innenfor det kommunale tjenestetilbudet. Bruk av
barnetråkkregistreringer er samtidig ressurskrevende for kommunene (Bergen kommune 2015).

14.1.3 Fra plan til utbygging
Kommunenes arealplan skal ha bestemmelser om
blant annet hvor det kan bygges, om det skal bygges boliger, næringsbygg e.l. og arealer til samferdsel og friarealer (plan- og bygningsloven § 117). Videre kan kommunen blant annet ha bestemmelser om hvor mye det kan bygges på tomtene,
estetiske kvaliteter, om ute- og lekearealer og om
trafikkregulerende tiltak (§ 11-9 og § 12-7).
Kommunene kan også legge føringer om
rekkefølge på utbyggingen, bygningers utforming
og finansiering i nye boområder gjennom rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler (§ 11-9 og § 17-3).
Utbyggingsavtaler kan regulere utbyggers bidrag
til å finansiere teknisk infrastruktur som er nødvendig for byggeprosjektet, men kan ikke be om
finansieringsbidrag til sosial infrastruktur.1 Utbyggeres finansieringsbidrag kan framskynde utbygging av offentlig infrastruktur som kommunene
ikke kan prioritere i budsjettene sine, men slike
krav kan også forsinke byggeprosessen (Samfunnsøkonomisk analyse 2018b).
Selv om kommunene kan fastsette planer for
hvordan områdene skal utvikles, kan de ikke sikre
at planene blir gjennomført. Kombinasjoner av
lave boligpriser og høye kostnader ved å klargjøre
tomtene for bygging, eller høy risiko i prosjektet,
kan hindre grunneiere og utbyggere i å bygge ut
(Barlindhaug og Nordahl 2011). Det kan gjøre det
vanskelig for kommunene å få til utviklingen de
ønsker i utsatte områder. Flertallet av store kommuner og kommuner med høy befolkningsvekst
kjenner til utbyggingsprosjekter som har stoppet
opp fordi utbygger mangler gjennomføringsevne.
Andre årsaker til at boligprosjekter stopper opp,
er blant annet manglende enighet mellom grunneiere, naboprotester og problemer med vei- eller
skolekapasitet (Barlindhaug mfl. 2014b). Kommuner og utbyggere kan også ha ulike syn på hvilke
områder som bør bygges på først. Alle storbykommunene har opplevd at det kan være krevende å
balansere mellom hensynet til å få bygd ut områder i tråd med de overordnede arealplanstrategiene, og hensynet til utbyggere og grunneiere som
1
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ønsker å få bygd ut sine prioriterte områder (Barlindhaug mfl. 2014a). Forventning om stigende
boligpriser vil dessuten kunne dempe utbyggingsviljen. Hvis noen eier en stor del av tomtene i et
område kan de også porsjonere ut bygging og
salg av boliger, siden et stort tilbud av boliger vil
kunne senke prisen (Barlindhaug og Nordahl
2011). Konkurransen blant boligutviklere i de
største byene ser ut til å være begrenset, og eierskapet til tomter er konsentrert hos få aktører. De
fleste boligutviklere mener at de har behov for
store tomtereserver for å sikre en forutsigbar og
kontinuerlig drift, og de kjøper derfor tomter
lenge før de bygges ut (Konkurransetilsynet
2015).
Utbyggere kjøper i utgangspunktet tomter til
en pris som gjør prosjektene lønnsomme ut fra
forventede kostnader og sluttpris (Barlindhaug
og Nordahl 2011). Hvis tomteprisene stiger, kan
det skyldes forhold som gir en økt forventet
avkastning ved utbygging og salg. En slik prisstigning kan henge sammen med forhold som grunneier ikke styrer over direkte, slik som endret
reguleringsplan, utbygging av offentlig infrastruktur eller økt etterspørsel etter boliger (Oxley
2004). Hvis kommunens krav til kvalitet eller
finansieringsbidrag er kjent før tomtesalg eller
relatert til en økt forventet avkastning2, bør kravene i utgangspunktet ikke hindre prosjekter i å
være lønnsomme, så lenge andre forutsetninger
er tilstede, slik som at tomten ikke er mer lønnsom til andre formål. I praksis kan det være vanskelig. Det kan være vanskelig å finne gode metoder for å tilpasse skatter, avgifter eller finansieringsbidrag til den økte forventede avkastningen
som følger av reguleringsendringer, infrastrukturinvesteringer eller liknende (Crook mfl. 2016).
Hvis uforutsette kostnadsøkninger må tas av
bedrifter uten høy inntjening, kan det redusere
mulighetene de har til å bygge.3
Mange av de store vekstkommunene forsøker
å få i gang privat boligbygging gjennom ulike
investeringer som øker områdets attraktivitet.
Dette kan være å investere i kommunale bygg,
møteplasser og grøntområder (Barlindhaug mfl.
2014b). Forutsigbare reguleringsprosesser og
jevnt tilfang av byggegrunn er andre aktuelle stra2

3

Krav om finansieringsbidrag som følge av at forhold grunneier ikke styrer over direkte gir verdiøkninger i eiendomsmarkedet, slik som offentlige investeringer eller
reguleringer, er omtalt som Land value capture (Oxley
2004, Samfunnsøkonomisk analyse 2018b).
For eksempel var gjennomsnittlig driftsmargin for utøvende
byggefirmaer i 2018 på 4 prosent (Bygballe mfl. 2019).
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tegier kommunene kan bruke for å dempe utbyggernes risiko (Barlindhaug og Nordahl 2011).
Eiendomsutvikling er en kapitalintensiv
næring som kan gi høy avkastning.4 Det bidrar til
at markedet tiltrekker seg aktører fra andre
næringer, blant annet kapitalsterke næringer som
shipping (Barlindhaug og Nordahl 2011). Det ser
også ut til at eiendomsinvesteringer er attraktivt
for hvitvasking av penger (NTAES 2020). En del
aktører spesialiserer seg på høyrisikoprosjekter,
hvor de aktivt går inn for å påvirke reguleringen
av områdene, som bygningstype og utnyttelsesgrad. Enkelte boligutviklere har uttalt at det er
usikkert om økt tilgang på boligtomter vil redusere tomteprisene, fordi økt tilbud vil tiltrekke seg
flere finansielle aktører (Barlindhaug og Nordahl
2011).
Undersøkelser fra Sverige tyder også på at
selv om myndighetene regulerer for ulike boliger,
vil ofte nybygging likne på den eksisterende
bebyggelsen i nærheten (Bergsten og Holmquist
2013).

14.1.4 Transportinvesteringer gjennom
områdesatsinger
Transportsystemet kan virke både positivt og
negativt på bokvalitetene i et område og tilknytning til nærområder og resten av byen. Flere
utsatte områder er i praksis isolert fra nærområdene på grunn av hovedveier og jernbanelinjer.
Luftkvalitet og problemer med trafikksikkerhet
reduserer bokvalitetene. Samtidig kan også mangel på transportforbindelser gjøre at boligområder blir mer avstengt. Transportinvesteringer kan
benyttes til å binde områder sammen og gi bedre
nærmiljøkvaliteter. Et eksempel på sistnevnte er
de endringene som skjedde med hensyn til luftkvalitet og nærmiljø i Oslo indre øst da Bjørvikatunnelen ble bygd ut (Barstad mfl. 2006).
Ulemper som følge av transportsystemet var
en del av utfordringsbildet da staten og Oslo kommune inngikk en avtale om en Groruddalssatsing
i 2006. Støy, dårlig luftkvalitet og veier og jernbanelinjer gir utfordringer i enkelte nabolag. For
den første Groruddalssatsingen (2007–2016) var
det et delmål at miljøet langs veinettet skulle
bedres. Det var også opprinnelig et delmål at
godsterminalen på Alnabru skulle effektiviseres
og bli mer miljøvennlig. Målet om Alnabru ble
4
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Eiendomsutviklere hadde i 2018 en gjennomsnittlig driftsmargin på 23 prosent. Kapitalintensive næringer innebærer
at det er mye kapital som krever avkastning (Bygballe mfl.
2019).
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fjernet i 2012 (Agenda Kaupang mfl. 2016). Ifølge
en utredning om segregering og mulige utbyggingsplaner for Oslo ville store infrastrukturgrep
være en forutsetning for å kunne gjøre en del
områder attraktive for boligbygging. Det ville
imidlertid kreve store økonomiske ressurser
(Kvinge mfl. 2012).
Transportprogrammet innenfor Groruddalssatsingen fikk tildelt 10–12 millioner kroner i
årlige ekstraordinære midler, og Groruddalen
skulle ha prioritet innenfor kommunens ordinære
budsjetter og de statlige handlingsprogrammene
innenfor Nasjonal transportplan. Ifølge evalueringen av programmet var dette en for løs forpliktelse for de ordinære budsjettene og førte ikke til
at Groruddalen ble prioritert særskilt. De store
transportutfordringene og transportprosjektene i
området ble ikke prioritert i satsingsperioden, og
evalueringen konkluderte dermed med at de
nevnte delmålene ikke kunne nås. Erfaringene fra
prosjektet var at det kan være tungt å få til et felles
løft innenfor de ordinære budsjettene til statlige
og kommunale etater uten at disse er sterkere forankret i ledelse og felles plandokumenter. En forklaring på det er at etatene kan ha forskjellige
overordnede målsettinger. Evalueringen pekte
samtidig på at transportprogrammet i Groruddalssatsingen påvirket hvordan ordinære midler til
mindre prosjekter ble prioritert (Civitas 2016).
Blant de involverte informantene var det nettopp
samferdsel som ble framhevet som den delen av
statens virksomhet som var vanskeligst å samkjøre med Groruddalssatsingen. De statlige aktørene hadde lite midler til satsingen, og den overordnede transportinfrastrukturen var underlagt
nasjonale hensyn og planer (Reinvang mfl. 2015).

14.1.5 Statlig lokaliseringspolitikk
Statlige virksomheter representerer cirka 10 prosent av den norske arbeidsstyrken og inkluderer
mange publikumsrettede funksjoner (Tennøy mfl.
2017). Sektorenes behov relatert til tidsbruk,
kostnader og fagmiljøer ser ut til å være viktige
når statlige virksomheter tar beslutninger om
lokalisering. Beslutningstakerne vektlegger i varierende grad lokale planer og andre samfunnsmessige mål, slik som samordnet areal- og transportplanlegging. Det varierer også i hvilken grad
andre instansers utgifter, slik som behovet for nye
samferdselsinvesteringer, inkluderes i beslutningsgrunnlaget (Millstein mfl. 2016, Tennøy mfl.
2017).
De statlige «Retningslinjene for lokalisering av
statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduk-

sjon» legger føringer for hvilke hensyn statlige
instanser skal ta når de skal etablerer seg. I retningslinjene står det:
Nye statlege verksemder skal som hovudregel
ikkje lokaliserast i Oslo eller sentrale kommunar i Oslo-området. Unntak frå dette skal vere
særleg grunna. Dersom særlege grunnar
tilseier lokalisering i desse områda, skal verksemda søkast lokalisert i Groruddalen eller i
tilsvarande område der verksemda vil gi størst
bidrag til utviklinga i Oslo og sentrale kommunar i Oslo-området. Dette gjeld også når det er
aktuelt å etablere nye arbeidsoppgåver og
einingar på område der det allereie finst verksemder i desse områda.
Retningslinjene viser også til at «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging» gjelder for den konkrete plasseringen i et senterområde og for leie av bygg.

14.2 Sosiale hensyn i boligplanlegging
og boligutvikling
14.2.1 Statlige føringer for sosiale hensyn i
boligplanlegging
I «Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging» er det flere forventninger som
omhandler sosiale hensyn i kommunal boligplanlegging:
Kommunenes boligpolitikk og boligplanlegging
[…] legger til rette for en variert befolkningsstruktur gjennom god tilgang på boligtomter
som grunnlag for tilstrekkelig, variert og sosial
boligbygging. […] Kommunene tar boligsosiale
hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen gjennom krav til boligstørrelse og nærområder, og
ved å regulere nok boligtomter. […] Kommunene legger til rette for leie-til-eie løsninger for
vanskeligstilte i boligmarkedet.

14.2.2 Virkemidler for å påvirke
boligsammensetning
I arealplanleggingen kan kommunene fastsette
bestemmelser om antall boliger og største og minste boligstørrelse (§ 12-7). Kommunene kan blant
annet planlegge for andre boligtyper i nærheten av
utsatte områder, for eksempel småhus i nærheten
av blokker. Kommunene kan også regulere til tettere bebyggelse og med flere mindre leiligheter i
områder som domineres av store eneboliger.
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Kommunenes mulighet til å påvirke sammensetningen av boliger gjennom arealplanleggingen
er i hovedsak begrenset til boligenes fysiske utforming. Alle storbykommunene benytter seg av
reguleringsbestemmelser for å bidra til at befolkningssammensetningen blir mer variert. Kommunene rapporterer samtidig om at utbyggere
mener at bestemmelsene kan gjøre prosjekter
mindre lønnsomme. Flere av kommunene forteller også at bestemmelser om boligtype (enebolig,
rekkehus og blokk) og boligstørrelse ikke er tilstrekkelig til å sikre at nybyggingen virker utjevnende mot tendensene til segregering (Barlindhaug mfl. 2014a).
Kommunen kan ikke gjennom arealplaner fastsette bestemmelser om boligenes eierskap og disposisjonsform, som om boligene skal være eieeller leieboliger, organisert som borettslag eller
sameier, eller om det skal være kommunale boliger eller studentboliger. Regulering av drift, virksomhet og personkrets/brukere og eierforhold
regnes ikke som innenfor hjemmelsgrunnlaget
for loven.5
Hvis kommunene selv eier tomtene, kan de
ved salg kreve at det skal legges en klausul på
tomten om at boligene for eksempel skal være
utleieboliger, eventuelt nærmere spesifisert for
grupper som studenter, unge eller eldre. Dette er
et virkemiddel kommunene bruker i liten grad,
men som det kan være potensial for å benytte mer
(Bing Hodneland 2017). Blant store kommuner og
kommuner med høy befolkningsvekst rapporterer rundt halvparten at de selger tomter til boligformål for å sikre et jevnt nivå på boligbyggingen.
Enkelte av kommunene ønsker å benytte salgsprosessen til å påvirke sammensetningen av beboere og sikre bestemte kvaliteter. Rundt halvparten
av kommunene rapporterer at de kjøper tomter
som skal brukes til boligformål, mens den andre
halvparten ikke ønsker dette (Barlindhaug mfl.
2014b). Kommunale kjøp og salg av tomter innebærer at kommunene binder opp administrative
ressurser og kapital, og ikke alle kommuner er
interessert i det. Det kan også bety en økonomisk
risiko. Mange kommuner eide betydelige tomtereserver tidligere og gikk på store tap. En del
kommuner rapporterer dessuten om at det er vanskelig å få innpass i tomtemarkedet. Tidligere
hadde kommunene forkjøpsrett til LNF-områder6
før disse eventuelt ble omregulert til bolig/
næring (Barlindhaug mfl. 2014a).
5
6

Veiledning til reguleringsplan på regjeringen.no, sist oppdatert 7. november 2019.
Landbruks-, natur- og friluftsområder.
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Boks 14.1 Oslo kommunes
tomteareal
Oslo kommune eier cirka 30 prosent av byens
areal, men 75 prosent av dette er marka og friarealer. Kommunens gjenværende arealer
som det går an å bygge på, er på om lag 4600
mål. De fleste tomtereservene er i Groruddalen og bydel Søndre Nordstrand. Dette er i
hovedsak tomter som det av ulike årsaker er
krevende å klargjøre for utbygging. Det skyldes blant annet at det er behov for å oppdatere
reguleringsplaner og avklare transportforbindelser, at det er utfordringer med terrenget,
støy eller forurensning, eller at tomtene blir
benyttet til andre formål.
Ved salg av kommunale tomter kan kommunen legge inn krav som skal ivareta boligpolitiske hensyn. Kommunen kan gjøre dette
gjennom spesifikke krav eller ved å invitere
utbyggere til å komme med forslag til løsninger. I salgsannonsen for to eiendommer i Groruddalen har kommunen åpnet for at tilbydere
kan foreslå løsninger:
Løsninger som utfordrer eller er alternative til ordinære og tradisjonelle boliger
med større andel fellesareal f.eks. til vask,
matlaging m.m. samt byggeløsninger som
bidrar til lavere kostnader og rimeligere
boliger vil bli ansett som særlig interessante og vil bli vektlagt ved vurdering av tilbudene.
Kilde: Kunnskapsgrunnlag for en kommunal boligpolitikk.
Oslo kommune 2019.

Kommunene, fylkeskommuner, stat og andre
offentlig eide eller kontrollerte selskaper/stiftelser kan kjøpe inntil 10 prosent av boligene i
borettslag, selv om hovedregelen i borettslag er at
det kun er fysiske personer som kan eie boliger
(burettslagslova § 4-2). I tillegg kan kommunene
og andre eie inntil 20 prosent hvis det følger av
vedtektene i borettslaget (burettslagslova § 4-3).
Kommunene eier om lag 3 prosent av alle
borettsandeler i Norge, men det er store forskjeller mellom kommunene (NOU 2011: 15).
I eierseksjonssameier gjelder det i utgangspunktet ingen begrensning for hvem som kan eie
boligene. Det er likevel adgang til å vedtektsfeste
begrensninger. Selv om det er innført vedtekter
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som begrenser adgangen juridiske personer har til
å kjøpe boliger, har kommunen og visse andre
organisasjoner likevel rett til å eie inntil 10 prosent
av boligene i et sameie (eierseksjonsloven § 24).
Kommunene kan også gjennom en utbyggingsavtale sikre seg fortrinnsrett til å kjøpe en
andel av nybygde boliger til markedspris (plan- og
bygningsloven § 17-3). Rundt halvparten av
storby- og vekstkommunene bruker ofte eller en
sjelden gang forkjøpsretten i utbyggingsavtaler
for å sikre boliger til økonomisk vanskeligstilte.
Samtidig rapporterer 5 prosent av kommunene at
kravet om å kjøpe boliger til markedspris ofte skaper utfordringer i å realisere boligpolitikken, og
21 prosent at dette er tilfelle en sjelden gang. 10
prosent opplever at kravet om forholdsmessighet i
utbyggingsavtaler skaper utfordringer i å realisere boligpolitikken, og 31 prosent opplever dette
en sjelden gang (Barlindhaug mfl. 2014b).
Flere andre nordeuropeiske land benytter
sterkere virkemidler enn Norge for å påvirke
andelen prisregulerte sosiale utleieboliger. I Danmark kan planmyndighetene fastsette at inntil 25
prosent av boligene i et nybyggingsprosjekt skal
være «almene boliger». I Sverige bruker storbykommunene i større grad kommunalt tomteeierskap som et virkemiddel for å styre andelen prisregulerte boliger. Flere byer i Tyskland eier også
betydelige tomtearealer og kan gjennom eierskapet sikre klausulering av boliger til regulerte priser. Lokale myndigheter andre steder i Tyskland
og i England benytter utbyggingsavtaler til å sikre
en andel prisregulerte boliger (Nordahl 2018).

14.2.3 Boligselskapenes organisering kan
påvirke utleieandel
Om boligselskaper er organisert som borettslag
eller eierseksjoner, kan påvirke andelen utleieboliger. En vesentlig forskjell på borettslagsboliger og
eierseksjonsboliger er mulighetene til å leie ut
boligen. Borettslagsmodellen bygger på et grunnleggende prinsipp om at andelseieren selv skal bo
i boligen (brukereieprinsippet). Andelseieren kan
som hovedregel ikke overlate bruksretten til
andre uten samtykke fra styret (burettslagslova
§ 5-3). I eierseksjonsloven er hovedregelen full
eierrådighet. Det er derfor i utgangspunktet opp
til eieren om han eller hun ønsker å leie ut en eierseksjonsbolig (eierseksjonsloven § 24). Som
hovedregel kan man imidlertid ikke kjøpe mer
enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie (ibid. § 23).
En seksjonseier kan leie ut boligen til en ordinær husstand, et bokollektiv eller til personer som

disponerer hver sin hybel i boligen. For å gi kommuner og seksjonseiere flere muligheter til å motvirke uønsket oppdeling av boliger til hybler har
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
sendt på høring et forslag til endringer i eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven.7

14.2.4 Tilskudd til bomiljøtiltak i eksisterende
boligselskaper
Gjennom områdesatsingene har offentlige
myndigheter gitt tilskudd til private aktører, for
eksempel borettslag og velforeninger. Utrederne
som evaluerte den første Groruddalssatsingen,
mente at bomiljøtilskuddet bidro til gode prosesser for å ruste opp uteområder og fellesrom. Det
er en del tegn på at bomiljøtilskuddet har bidratt
positivt til at uteområdene er blitt mer attraktive
og mer brukt, men det er vanskelig å slå dette
fast. Mange av informantene i bydelene mente at
bomiljøtilskuddene var svært viktige. Samtidig
krevde bomiljøtilskuddet en innsats fra bydelene.
Det varierte i hvilken grad boligselskapene
ønsket å bruke tilskuddet. Blant annet kan det
være vanskelig å mobilisere til at uteområder blir
rustet opp i boligselskaper med mye utleie (Proba
2016). Mange leietakere er heller ikke kjent med
bomiljøtilskuddet (Bratseth 2019).

14.3 Levekårsutjevning gjennom
boligsosiale virkemidler
Det er store forskjeller på boforholdene mellom
ulike levekårsutsatte områder. En del områder har
generelt sett gode boliger og boforhold, mens
andre områder har en høy andel boligsosiale
utfordringer. Trekk ved boligmarkedene i utsatte
byområder kan både forsterke og dempe boligsosiale utfordringer. Lavere boligpriser gir lavere
bokostnader. Små boliger, dårlig boligkvalitet og
høy utleieandel kan bety at flere likevel har boligproblemer i en del levekårsutsatte områder. Leietakere som må flytte ofte, og familier som bor
trangt, kan være utfordrende for den enkelte husstand og skape utfordringer i nærmiljøene.
Mange av dem som flytter ofte, bor i private eller
kommunale utleieboliger.
7
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og romløsning.

NOU 2020: 16
Levekår i byer

209

Kapittel 14

ger, og hjelp til søknad om kommunal bolig og
andre ordninger for etablering i bolig» og «bistå
tjenestemottaker med å skaffe bolig når det er
nødvendig, for eksempel ved å hjelpe tjenestemottaker med å finne leiligheter som er til leie, ringe
for å avtale visning, og eventuelt bli med på visning, eller på annen måte tilrettelegge for å skaffe
varig bolig».

Boks 14.2 Boligsosialt arbeid i
Bydel Gamle Oslo
I en utredning om det boligsosiale arbeidet i
Bydel Gamle Oslo viser utreder til at 132 husstander fikk avslag om kommunal bolig i 2018.
Videre står det at «[b]oligkontoret anser det
som mulig at noen av de private leietakerne
som fikk avslag på kommunal bolig bor i uegnet bolig, men det foreligger ikke tilstrekkelig
dokumentasjon til å kunne fastslå dette, og
Boligkontoret har ikke kapasitet til å undersøke dette nærmere».
I rapporten står det også at NAV tidvis
møter utleiere som spekulerer i å leie ut mangelfulle boliger til en høyest mulig pris. Det
kan være utfordrende å finne utleiere som
godtar garanti fra NAV som alternativ til depositum, og det er ressurskrevende for kommunen å undersøke om aktuelle private leieboliger er ulovlige eller helseskadelige.
NAV Gamle Oslo «ønsker mer kontakt
med store profesjonelle utleieaktører, slik at
de ikke hele tiden skal bruke sine ressurser
på å finne fram til nye utleiere, men kan fokusere på å bygge sterke samarbeid». På den
annen side rapporterer enkelte utleiere om
utfordringer med beboere og ønsker at kommunen tilbyr bedre booppfølging.

14.3.2 Kommunale utleieboliger

Bydel Gamle Oslos innrapporterte behov for kommunale
boliger i 2018 utgjorde 21,4 prosent av byens samlede behov, mens bydelen hadde 8,9 prosent av byens husstander.
Kilde: Bratseth 2019.

14.3.1 Kommunens boligsosiale
medvirkningsansvar
Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til
vanskeligstilte som ikke selv kan ivareta interessene sine på boligmarkedet (sosialtjenesteloven
§ 15). Kommunene kan gi råd og veiledning til
boligsøkere som sliter med å finne seg en bolig. I
tillegg kan de bruke ulike økonomiske støtteordninger, både egenfinansierte og finansierte av
Husbanken. Ifølge «Rundskriv til Lov om sosiale
tjenester i NAV» skal kommunen blant annet
«tilby tjenestemottaker råd og veiledning for å
bidra til å sikre en tilfredsstillende bosituasjon.
Dette kan være i form av økonomisk rådgivning,
informasjon om økonomisk bistand, informasjon
om kommunale og statlige låne- og støtteordnin-

14.3.2.1 Standard, egnethet og kontraktslengde
Kommunene kan eie eller inngå avtale om disposisjonsrett for boliger utleid til personer som sliter
med å skaffe seg egen bolig. I Norge er om lag
4 prosent av boligene disponert av kommunene,
mens andelen offentlige/»almene» boliger i Sverige og Danmark til sammenlikning er på 15–
20 prosent (Noro og Lahtinen 2014). Kommunale
boliger har vært bygd eller kjøpt inn til ulike tider
og for å dekke ulike behov. Tidligere ble mange
kommunale boliger tilbudt personer med lave og
stabile trygde- eller arbeidsinntekter. Boligene ble
ofte samlet i fellesbygg eller i samme deler av
kommunen. Boligtildelingen har i økende grad
blitt målrettet mot personer med sosiale eller helsemessige utfordringer, herunder rus og psykiske
lidelser. I tillegg blir mange nyankomne flyktninger bosatt i kommunale boliger, deriblant mange
barnefamilier. Kombinasjonen av lite tilpassede
boliger, mange boliger samlet i ett boområde og
beboere med ulike utfordringer kan skape krevende bomiljøer (Stefansen og Skevik 2006, NOU
2011:15, Grødem og Sandbæk 2013, Brattbakk
mfl. 2015, Elvegård og Michelsen 2015).
Flere kommuner oppgir at de mangler egnede
utleieboliger, og flere forteller at de har boliger
som er lite tilpasset beboerne. Det er særlig utfordrende for kommunene å skaffe egnede boliger til
personer med rusutfordringer og/eller psykiske
helseutfordringer og til store flyktningfamilier
(Rambøll 2019).
Mange kommunale boliger mangler vedlikehold. I en spørreundersøkelse oppga 35 av 37
kommuner at de har etterslep på vedlikeholdet.
Dårlig kvalitet på kommunale boliger skyldes
både hard og feil bruk av boligene fra beboernes
side og manglende vedlikehold fra kommunene.
Det kan likevel synes som om en del kommuner
har forbedret standarden på de kommunale
boligene de siste årene. Mange barnefamilier i
kommunale boliger er fornøyde med standarden,
men beboere med barn trekker fram at det å bo
trangt og problemer i bomiljøet er utfordrende
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(Elvegård og Svendsen 2017). Studier fra enkelte
norske byer fant likevel at beboerne i de undersøkte kommunale boligene generelt sett opplevde
bomiljøet som trygt. Også en del beboere som
hadde opplevd negative hendelser oppga at de
følte seg trygge. Utrederne fant samtidig at en del
beboere risikerte å havne i utrygge bomiljøer, og
at noen barnefamilier i kommunale boliger bodde
i uakseptable bomiljøer (Elvegård og Michelsen
2015, Elvegård 2016). En annen studie fant at barn
i kommunale boliger var redde for narkomane og
psykisk syke beboere. Gårdene manglet lekeplasser, eller foreldre var redde for at lekeplassene
ville bli okkupert av sprøytenarkomane (Oslo
kommune 2009).
Kommunene må balansere flere hensyn ved
de kommunale boligene. På den ene siden er
mange kommuner opptatt av at barnefamilier skal
sikres stabile boforhold. På den annen side er de
opptatt av at beboere skal flytte videre når de kan.
Slik kan de som trenger det mest, få tilbud om
bolig. Mange kommuner benytter treårskontrakter i kommunale boliger, som er minstetiden i husleieloven. Da kan de gjøre en ny vurdering av
beboernes behov for bolig etter tre år. Enkelte
kommuner benytter også femårskontrakter for
barnefamilier eller lengre kontrakter for familier
med særskilte behov. Intervjuede familier i kommunale boliger gir uttrykk for at bostabilitet og
mulighet til å bli boende i samme bolig over tid er
viktig for dem (Elvegård og Svendsen 2017).

14.3.2.2 Kommunenes arbeid med å spre
kommunale boliger
Ifølge «Rundskriv til Lov om sosiale tjenester i
NAV» har kommunen et ansvar for å motvirke
geografisk konsentrasjon av boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet: «Bomiljø og beliggenhet
har betydning for sosial inkludering. Konsentrasjon av boliger til vanskeligstilte kan bidra til å forsterke sosiale problemer, og NAV-kontoret bør så
langt som mulig medvirke til å unngå dette».
I en undersøkelse av 24 kommuner oppgir alle
at de har strategier for å spre de kommunale
boligene mer i kommunen. Kommunene framhever at dette er viktig for å hindre at sosiale utfordringer hoper seg opp i enkelte områder (Rambøll
2019).
Flere stedsanalyser og lokale rapporter fra
utsatte områder har pekt på at en høy konsentrasjon av kommunale boliger, og en høy andel beboere med rusproblemer og psykiske lidelser i
boligene, kan skape utfordringer og utrygghet i

Boks 14.3 Boindeks
Leieboerforeningen har tatt initiativ til et prosjekt som skal se på metoder for å måle
boligstandard og bomiljø i kommunale og private utleieboliger basert på beboernes vurderinger. Metoden skal kunne gjøre det mulig å
måle hvordan boforholdene endrer seg over
tid, og sammenlikne mellom ulike eiendommer og kommuner. Metoden involverer beboerne direkte i kartleggingsprosessen. Målet
er at kartleggingen bidrar til at beboerne kan
engasjere seg mer i bomiljøet, i tillegg til at
den gir informasjon om tilstanden i boligene
og bomiljøet.
Leieboerforeningen har fått gjennomført
flere pilotprosjekter for å utvikle metoden og
ønsker å utvikle dette videre til et nasjonalt
måleverktøy.
Kilde: Brattbakk mfl. 2019, Leieboerforeningen 2020.

nabolagene. Beboere i kommunale boliger flytter
også oftere enn beboere i eide boliger, og ifølge
enkelte informanter kan det gjøre det vanskeligere å få til samarbeid om fellesprosjekter i nærmiljøet (Gabrielsen 2014, Ruud mfl. 2016, Ruud
mfl. 2018).
Kommuner kan søke Husbanken om tilskudd
til å bygge, kjøpe og bygge om boliger til kommunale utleieboliger. Selskaper og andre som har
som formål å leie ut boliger til vanskeligstilte, kan
også søke om tilskudd. Tilskuddet utmåles etter
faste satser per kvadratmeter og etter geografisk
inndeling, og det gis tilskudd per kvadratmeter
opp til en øvre grense for boligens størrelse. Tilskuddet avskrives over 30 år. Ved salg av bolig
som har fått tilskudd, skal tilskudd som ikke er
avskrevet betales tilbake. Det gis ikke tilskudd til
boliger som får «et institusjonsliknende preg».
Boligene som får tilskudd, skal spres i vanlige og
gode boligmiljøer.8 Kommunene står fritt i å
benytte egne midler til å kjøpe større og dyrere
boliger, og kommunene i undersøkelsen mener at
de skaffer seg de boligene de trenger ut fra behovene de har. Samtidig kan tilskuddet isolert sett gi
insentiver til å kjøpe små og rimelige boliger i
deler av kommunen der prisen er moderat. Flere
kommuner mener at det på sikt kan bli krevende å
8
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spre den kommunale boligmassen. Særlig gjelder
dette for kommuner med store prisforskjeller
(Rambøll 2019).

14.3.3 Støtte til å kjøpe egen bolig
14.3.3.1 Startlån og etableringstilskudd
Startlån skal gå til personer som har langvarige
problemer med å finansiere egen bolig.9 Som
hovedregel skal startlånsmottakere først benytte
de mulighetene de har til å spare opp egenkapital
før de får lån. Det betyr for eksempel at unge i etableringsfasen som ved hjelp av noen års sparing
kan få lån i en privat bank, ikke kan få startlån.
Det kan gjøres unntak fra regelen for barnefamilier som trenger en bedre bosituasjon på kort sikt.
Det kan blant annet være barnefamilier som sliter
med å skaffe seg en god leiebolig eller trenger en
større bolig. Barnefamilier har de siste årene lånt
over halvparten av startlånsmidlene (Husbankens
årsrapport 2019).
Startlån skal gå til personer som har mulighet
til å betjene lånet, men samtidig ikke kan få lån i
en ordinær bank. Kommunene kan gi etableringstilskudd sammen med startlån, slik at flere med
lave inntekter kan kjøpe bolig. Etableringstilskudd ble tidligere finansiert av midler fra Husbanken, men tilskuddet er fra 2020 innlemmet i
kommunenes rammetilskudd og hjemlet i bustøttelova.10
Kommunene har også mulighet til å bistå med
kjøp av bolig på andre måter, slik som å inngå
avtaler om leie til eie. En del kommuner tilbyr
beboerne å kjøpe den kommunale utleieboligen
de bor i (gjennom ordningen leie til eie). Det kan
bidra til en større blanding av eide boliger og
kommunale boliger. I tillegg kan det gi økt forutsigbarhet og forenkle prosessen med å kjøpe
bolig for beboeren (Barlinghaug og Astrup 2009,
Johannesen mfl. 2013). En undersøkelse fra
Trondheim tyder på at både beboere og kommunalt ansatte har gode erfaringer med leie-til-eieordningen (Molden og Røe 2019). Flere andre
land tilbyr ulike former for delt eierskap mellom
beboer og det offentlige som en vei inn i boligeie.
Delt eierskap kan blant annet finansieres gjennom
rente- og avdragsfrie lån først, hvor det eventuelt
9
10

Forskrift om startlån fra Husbanken.
§ 14, 1. ledd i bustøttelova: «Kommunen kan etter søknad
gje tilskot til å finansiere bustad for vanskelegstilte på
bustadmarknaden.»
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deretter må betales renter og avdrag slik at beboerens eierandel øker (Barlindhaug og Astrup
2009).
Det å ta opp lån for å kjøpe bolig gir høye boutgifter i de første årene, men kan være lønnsomt på
sikt. Internasjonalt finnes det en rekke ulike ordninger som skal bidra til at lavinntektsfamilier kan
kjøpe seg en bolig ved å utsette utgiftsbyrden. En
undersøkelse av ulike nederlandske ordninger
viser at hvordan subsidien og lånevilkårene innrettes, betyr mye for både utgiftsbyrden, risikoen
og mulighetene til å opparbeide seg en boligformue. Både markedsutviklingen og den økonomiske situasjonen til husholdningene kan påvirke
hvilke lånevilkår og støtteordninger som lønner
seg. I en av de nederlandske ordningene skal økonomien til låntakeren undersøkes hvert tredje år
for å vurdere om han/hun kan betale renter og
avdrag (Elsinga mfl. 2015).
En del personer ønsker ikke å ta opp boliglån
av religiøse grunner. Det ser ikke ut til å være et
utbredt fenomen, men kan være det i enkelte miljøer. Internasjonalt er det utviklet flere alternative
finansieringsmodeller for personer som ikke
ønsker å ta opp boliglån. Det er få slike finansieringstilbud i Norge. Det kan ha flere grunner. For
det første kan det skyldes at kundegrunnlaget blir
for tynt til at bankene vurderer det som lønnsomt
å utvikle et tilbud. For det andre kan det skyldes
at lover og regler ikke er tilpasset, og at det gjør
det vanskeligere å utvikle slike tilbud (Civita
2016a).

14.3.3.2 Geografisk konsentrasjon av
startlånsmottakere
Velferdsetaten i Oslo kommune har analysert
hvor mottakerne av startlån bosetter seg. I 2016
kjøpte 70 prosent av startlånsmottakerne bolig i
Groruddalen eller Søndre Nordstrand. 3,5 prosent
bosatte seg i de vestlige bydelene (Johannesen
mfl. 2017). Boligpriser, nærhet til slekt og venner
og nærhet til tidligere bosted er blant årsakene til
at startlånsmottakere søker seg til disse delene av
byen (Ruud 2019a).
Blant annet kjøper en høy andel startlånsmottakere bolig i enkelte boligområder hvor det er
relativt sett små boliger og lave boligpriser. En del
startlånsmottakere har utfordringer med rus og
psykiske lidelser, og informanter fra velferdstjenestene rapporterer om at en del trenger hjelp
til å bo (Ruud mfl. 2018, Proba 2020).
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14.3.4 Bostøtte og sosialhjelp
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning
for dem med lave inntekter og høye boutgifter.
Bostøtten er differensiert etter kommunegrupper
for å ta hensyn til forskjeller i boligpriser og etter
husstandsstørrelse for å ta hensyn til behovet for
større boliger. Leieprisstatistikk fra Oslo, Bergen
og mindre tettsteder indikerer likevel at beboere i
storbyene i mindre grad blir kompensert for sine
boutgifter enn det beboere på mindre tettsteder
blir, og at dette særlig gjelder for familier. Nesten
80 prosent av bostøttemottakere har høyere boutgifter enn det bostøtten kompenserer for (Husbankens årsrapport 2019).
Undersøkelser fra Oslo viser et tydelig øst–
vest-skille hvor det er flest bostøttemottakere i
Oslo øst. Mange bostøttemottakere bor i kommunale boliger, men undersøkelsen viser at bostøttemottakerne likevel bor noe mer spredt enn beboere i kommunale boliger (Johannesen mfl. 2017). I
de største byene ser det ut til å være en høyere
andel familier som mottar bostøtte i utsatte områder enn det er i andre områder, ifølge data fra
utvalgets analyseområder.11
Kommunene kan supplere den statlige bostøtten med kommunale bostøtteordninger. Flere
kommuner har innført kommunal bostøtte i forbindelse med at de har avviklet ordninger som
subsidierer husleiene i kommunale boliger på
generell basis (Østerby 2007). De kommunale
bostøtteordningene er ulikt innrettet. Det er ikke
uvanlig at ordningene kun retter seg mot beboere
i kommunale boliger. For eksempel er den mest
omfattende kommunale bostøtteordningen i Oslo
og kommunal bostøtte i Bergen ment særskilt for
beboere i kommunale boliger (Brattbakk mfl.
2016).
Kommunene kan benytte økonomisk sosialhjelp som et supplerende virkemiddel for dem
som ikke får eller får lite bostøtte. Sosialhjelpsutgiftene i de store byene har økt, noe som trolig
henger sammen med at det er større behov for
11

bistand til høye boutgifter (Brattbakk mfl. 2016).
Sosialhjelp ser i stor grad ut til å være et supplement for mottakere av statlig bostøtte framfor et
alternativ for dem som faller ut av bostøtteordningen (Nordvik og Astrup 2020). Bostøtte kan virke
mindre stigmatiserende og bidra til bedre bostabilitet enn sosialhjelp. Det er mer usikkert om
bostøtten har positive effekter på boligkvalitet, da
det vil avhenge av at mottakeren flytter eller utbedrer boligen (Oslo Economics 2018). Tidligere
undersøkelser har imidlertid funnet at bostøttemottakere hadde bedre boforhold enn sosialhjelpsmottakere (Stamsø og Østerby 2000). Stabiliteten som følger av en trygg bosituasjon, kan ha
positive effekter på andre områder som arbeidsdeltakelse. Samtidig utløser sosialhjelp en tettere
oppfølging og aktivitetskrav fra NAV som bostøtten ikke gjør (Brattbakk mfl. 2016).

14.4 Boligmarked og boligtilbud
Tilstrekkelig antall boliger, akseptable priser og
gode kontraktsvilkår gjør det enklere for kommunene å utføre det boligsosiale arbeidet i utsatte
byområder og kan gjøre det enklere å unngå geografisk konsentrasjon av levekårsutfordringer.

14.4.1 Rammebetingelser, markedseffekter
og virkemidler
Nybygging, sammen med rente, arbeidsledighet,
befolkningsvekst og husholdningenes inntekter og
formue, er noen av de viktigste faktorene som forklarer hvordan boligprisene utvikler seg. Faktorer
som inntektsvekst, lav rente, gunstig boligbeskatning og god tilgang til kreditt kan gi insentiver og

Undersøkelser basert på estimerte inntektsgrenser indikerer at 1,6 prosent av husholdningene i analyseområdene i
Oslo er barnefamilier (husholdninger med fire eller flere
personer) som mottar bostøtte, mens andelen for Oslo for
øvrig er 0,48 prosent (Iversen mfl. 2020). Av barnefamiliene som mottar bostøtte i Bergen, bor om lag 39 prosent i
analyseområdene. Tilsvarende tall for Trondheim er 28
prosent. Utvalget har ikke data på hvor stor andel av barnefamiliene i kommunene som bor i analyseområdene. Men
andelen av byens befolkning som bor i analyseområdene er
henholdsvis 20 prosent og 16 prosent (Statistisk sentralbyrå). Barnefamilier som andel av befolkningen er om lag
på samme nivå for byene som helhet og analyseområdene i
snitt (Aarland og Brattbakk 2020).
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Boks 14.4 Etablererordningen i
Stavanger
Stavanger kommune har en ordning der innbyggere i Stavanger som ikke har eid bolig før,
kan få anledning til å skaffe seg sin første selveide bolig i lavblokk eller blokk til en lavere
pris enn markedspris, mot at de deltar i deler
av klargjøringen av boligen selv. Stavanger
kommune bygger boligen til ferdigattesten er
innvilget. Kjøperen må selv utføre arbeidene
med belegg eller parkett på gulv, malingsarbeider og lister.
Kilde: Stavanger boligbygg KFs nettside.
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Boks 14.5 Kunnskapsgrunnlag om
mulige pilotprosjekter i Oslo
kommune
Oslo kommune har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for en kommunal boligpolitikk med
sosial profil. Kommunen har innhentet kunnskap fra andre land om ulike former for organisering, regulering og subsidier til boligprosjekter med ulike sosiale kriterier. Kommunen
har også oppsummert en rekke innspill om
mulige pilotprosjekter for å teste ut virkemidler inspirert fra andre land. Det resulterte i en
liste over 18 potensielle pilotprosjekter spredt
over hele byen.
Kilde: Kunnskapsgrunnlag for en kommunal boligpolitikk.
Oslo kommune 2019.

økte muligheter til å investere i boliger og boligtomter. Sammen med preferanser for å bo sentralt
kan det gi høy etterspørsel etter boliger og tomter i
byene. Hvis etterspørselen gir høye priser, kan det
igjen gi bedre tilgang på kreditt (Jacobsen og Naug
2004, Anundsen og Jansen 2013, Ryan-Collins 2019,
Samfunnsøkonomisk analyse 2020). Naturlige
begrensninger som fjell og sjø, kommunens planlegging, konkurranse og kapasitet i byggenæringen, og grunneieres og utbyggeres strategier, kan
påvirke hvordan etterspørselen etter boliger motsvares av nybygging (Saiz 2010, Barlindhaug og
Nordahl 2011, Astveit mfl. 2019). Økt tilgang på
regulerte tomter, økt utnyttelsesgrad på tomtene
og reduserte byggekostnader kan senke tersklene
for nybygging. Samtidig kan tomte- og byggekostnader i prinsippet påvirke hverandre gjensidig i
pressede boligmarkeder (NOU 2015:1). Hvordan
boligprisene utvikler seg i byer, henger dessuten
sammen med utbyggingsmønsteret. Hvis byene
vokser, kan det øke boligprisene i sentrum, mens
bedre transportforbindelser kan redusere prisene
(Kvinge mfl. 2012).
Boligmarkedene i byer fungerer ulikt i økonomiske oppgangs- og nedgangstider. Siden boliger
er bygd for lang tid, kan ikke boligtilbudet tilpasses
like raskt til nedgang i etterspørsel som til oppgang. Effekten på boligprisene kan dermed bli sterkere i nedgangstider (Glaeser og Gyorko 2005).
Det finnes ulike forslag om å utvikle en boligsektor som er mer regulert enn det private boligmarkedet, men samtidig mindre offentlig styrt
enn de kommunale boligene12. Noen forslag
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handler om å støtte en prisregulert leiesektor. Det
vil si at det gis noe offentlig støtte mot at husleien
reguleres, og at det eventuelt stilles andre krav til
boligene, tildelingskriterier og leiekontrakter.
Finansieringsbidrag fra utbyggere og grunneiere
kan også redusere husleienivået.13 Andre forslag
handler om å støtte prisregulerte eieboliger hvor
prisen subsidieres og endres i takt med en indeksregulering.14
Boligbyggelag har tidligere uttalt at det er
behov for solide tilskudd for at de skal være villige
til å bygge utleieboliger med sosiale formål. Flere
informanter i en intervjuundersøkelse mente at tilskudd til slike boliger bør være over 30 prosent av
prosjektkostnaden. I tillegg til solide tilskudd
mente de at det bør tilbys subsidierte tomter og
momsfritak (Medby mfl. 2012).
De seneste årene har flere private aktører etablert både utleieboliger med tilpasningsavtaler
som er lånefinansiert av Husbanken og ulike
kjøpsmodeller som skal senke tersklene for å
skaffe en bolig. Regjeringen har varslet at den
ønsker å gå sammen med private og offentlige
aktører og beskrive, videreutvikle, evaluere og
dele erfaringer fra kjøpsmodeller og leie-til-eie-initiativ med sikte på oppskalering.15
Boligsosiale virkemidler kan påvirke den
generelle boligbyggingen og boligprisnivået indirekte. Å bygge kommunale boliger ser ut til å
bidra til flere boliger samlet sett, men økningen er
mindre enn antall nye kommunale boliger. Det vil
si at bygging av kommunale boliger kan gå på
bekostning av bygging av andre boliger (Nordvik
og Medby 2007, Astrup, Barlindhaug og Medby
2015). Hvis de kommunale boligene tildeles folk
som ellers ikke hadde klart å skaffe seg en bolig,
blir fortrengningseffekten trolig mindre enn hvis
kommunale boliger tildeles folk som ellers bor i
en privat bolig. Siden de kommunale boligene
over tid har blitt mer målrettet mot dem som tren12
13

14

15
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Blant annet omtalt som tredje boligsektor, sosial utleiesektor eller ikke-kommersielle boliger.
Finansieringsbidrag fra utbyggere og grunneiere kan være
indirekte. I Danmark har for eksempel kommunene mulighet til å bestemme at inntil 25 prosent av boligene i et
utbyggingsprosjekt skal være «almene» utleieboliger.
Reglene for «almene» utleieboliger tilsier at tomter til dette
formålet må selges under markedspris, noe som gir et indirekte finanseringsbidrag.
For eksempel er det fremmet et representantforslag på
Stortinget om eierboliger til under markedspris, og med en
prisøkning tilsvarende konsumprisindeksen (Dokument
8:3 (2019–2020)). Forslaget innebærer også at leilighetene
subsidieres gjennom offentlige midler eller støttebidrag fra
utbyggere.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Nasjonal
strategi for den sosiale boligpolitikken (2021–2024).
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ger det mest, ser det ut til at fortrengningseffekten har blitt lavere. Startlån ser ut til å ha bidratt til
at flere har skaffet seg en eid bolig. Denne effekten kan skyldes at utleieboliger blir omgjort til
eierboliger. Det ser ut til at startlånet kan ha
bidratt til boligprisøkning uten at det har kommet
flere boliger, og at startlånet dermed kan ha hjulpet noen på bekostning av andre. Funnene er
imidlertid usikre, og en innstramming i målgruppen for startlånsordningen etter at disse beregningene ble gjort kan ha redusert en eventuell effekt
av startlånet på boligprisene. Analysen fant ikke
effekter av den statlige bostøtten på boligprisene
(Astrup, Barlindhaug og Medby 2015).

Boks 14.6 Avskrivningsregler for
utleieboliger
Boligutleie av fem utleieenheter eller mer regnes som næringsvirksomhet og skattlegges
deretter. Samtidig er det også forskjeller i
skatteleggingen av næringsutleie. Næringsbygg og bygg som benyttes til korttidsutleie,
kan avskrives årlig, men avskrivningsreglene
gjelder ikke ved boligutleie som næringsvirksomhet. Slike skattemessige avskrivninger
skal i størst mulig grad avspeile det økonomiske verdifallet til driftsmidlene. Stortinget
ba regjeringen i 2017 om å vurdere å utvide
avskrivningsreglene for næringsutleie til også
å omfatte profesjonell boligutleie. Finansdepartementet vurderte saken i Prop. 1 LS
(2018–2019), kapittel 33. Departementet frarådet en slik endring og begrunnet det blant
annet med at verdiforringelsen av boliger
anses som liten ved forsvarlig vedlikehold.
Departementet viste blant annet til at SSB har
analysert verdifallet av boligeiendommer, og
mente det ikke er tilstrekkelig grunnlag til å
konkludere med at boligbygg har et verdifall
som tilsier skattemessig avskrivning. Det varierer i hvilken grad boligbygg avskrives i andre
land. I Sverige og Tyskland kan boligeiendommer avskrives, men ikke i Danmark (Lunde og
Whitehead 2016, Leieboerforeningen 2020,
Prop. 1 LS (2018–2019)).

14.4.2 Rammebetingelser og virkemidler på
leiemarkedet
14.4.2.1 Lover og regler som påvirker tilbudet av
utleieboliger
Lover og regler for leiemarkedet må balansere hensynet til gode og trygge boforhold for leietakere
mot hensynet til at utleiere skal ha sterke nok
insentiver til å leie ut (Sandlie og Sørvoll 2014).
Husleieloven regulerer rettighetene og pliktene til
leietakere og utleiere, blant annet adgangen til oppsigelse, leieprisfastsettelse og leiekontraktens
varighet. Som hovedregel skal en tidsbestemt leiekontrakt gjelde for minimum tre år (§ 9-3). En boligeier kan som hovedregel leie ut deler eller hele
boligen sin, så lenge arealet som leies ut, er godkjent boligareal. Å for eksempel bruke eller leie ut
en bod som et soverom er ulovlig bruk etter planog bygningsloven. Disse lovene skal dermed bidra
til at leietakere sikres akseptable boforhold, samtidig som de skal ivareta insentivene til å leie ut.
Kommunene kan føre tilsyn med leiemarkedet for
å avdekke ulovlige utleieforhold.
Tilbudet av utleieboliger i Norge er preget av
at det å eie egen bolig er skattemessig gunstig.
Sammenliknet med for eksempel bankinnskudd
skattlegges bolig og fritidseiendom gunstig både i
inntekts- og formuesbeskatningen. Dokumentavgift og kommunal eiendomsskatt trekker i motsatt
retning. Netto skatteutgifter for bolig- og fritidseiendom er i 2020 beregnet til 14,1 milliarder kroner.16 Manglende skatt på fordelen av å bo i egen
bolig og rabatt i formuesskatten for egen bolig er
sentrale deler av denne skatteutgiften. I tillegg er
utleieinntekt fra egen bolig skattefri dersom
16

Beregning av skatteutgifter gjennomføres ved å sammenlikne skattelegging av det aktuelle objektet med skattelegging av bankinnskudd.

eieren bruker minst halvparten av boligen selv. I
formuesskatten har primærboliger en rabatt på 75
prosent sammenliknet med beregnet markedsverdi. Regjeringen har foreslått å redusere verdsettelsesrabatten for primærboliger fra 75 prosent
til 50 prosent for den delen av verdien som overstiger 15 millioner kroner fra 2021.
Utleieinntekt fra sekundærboliger er fullt ut
skattepliktig med fradrag for kostnader, og formuesskatten på sekundærboliger er skjerpet de siste
årene. Sekundærboliger har i 2020 en rabatt i formuesskatten på 10 prosent av beregnet markedsverdi. Boligutleie av fem utleieenheter eller mer
regnes som næringsvirksomhet. Det er ordinær
skatt på leieinntektene fra slike utleieboliger.
Næringseiendom, aksjer og driftsmidler har i
2020 en verdsettelsesrabatt på 35 prosent i formuesskatten og behandles dermed gunstigere enn
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med å skaffe seg ordnede boforhold også i Tyskland, blant annet i møte med globale investeringsselskaper som utleiere. Når globale investorer er
eiere av utleieboliger, kan det være vanskeligere å
forfølge ulovligheter (Fields og Uffer 2016).
En høyere andel utleieboliger betyr at flere
kan leie bolig, og det gir et større tilbud av boliger
til folk som ikke har råd til å kjøpe en bolig. Samtidig kan det bety at færre får muligheten til å kjøpe
seg en bolig. Det er usikkert hvilken effekt flere
utleieboliger vil ha for lavinntektshusstander.
Undersøkelser fra Oslo tyder på at ledige utleieboliger i stor grad blir utleid til unge som flytter
hjemmefra. De gir i mindre grad vanskeligstilte på
boligmarkedet muligheter til å flytte (Turner og
Wessel 2019).

Boks 14.7 Prosjekt «Ikke godkjente
leiligheter» i Stavanger
Stavanger kommune startet i 2010 opp prosjektet «Ikke godkjente leiligheter». Prosjektet hadde blant annet følgende resultatmål:
– Få orden på alle ikke godkjente boliger (leiligheter/hybelleiligheter) som er kjent ved
starten av prosjektet ved å sørge for at alle
har vært gjennom kommunens søknadsprosess
– Bedre informasjon om regelverket og hvordan man får leiligheten godkjent
– Bedre tilsyn med ikke godkjente leiligheter
I perioden 2011–2015 førte prosjektet til at
rundt 1200 leiligheter og hybler ble godkjent,
eller at det ble avklart at det ikke var ulovlige
forhold. Rundt 200 leilighetsforhold ble avsluttet som følge av at huseier ikke ønsket å søke
godkjenning, og rundt 50 søknader om godkjenning fikk avslag.
Kilde: Stavanger kommune. Prosjektrapport.

sekundærboliger. Verdsettelsesrabatten er foreslått økt til 45 prosent fra 2021.
Det norske leiemarkedet består i stor grad av
småskalautleiere som leier ut en sokkelbolig eller
ekstrabolig. Det er i liten grad utleiere som har
boligutleie som sin næringsvirksomhet. Det har
vært argumentert med at den høye andelen småskalautleiere gjør det vanskeligere å regulere leietakernes rettigheter fordi disse utleierne raskere
trekker boligene ut av leiemarkedet enn næringsdrivende boligutleiere (Sandlie og Sørvoll 2014).
Sammenlikninger av skatt på bolig i ulike
europeiske land viser at det er betydelige forskjeller. I Tyskland er andelen boligeiere lav sammenliknet med en rekke europeiske land, og det kan
ha sammenheng med at utleie er mer skattemessig gunstig sett opp mot boligeie enn i andre land
(Voigtländer 2009). Også i Tyskland har utleiere i
hovedsak vært småskalautleiere, men mange
utleiere har hatt et langsiktig perspektiv på virksomheten. Dette kan blant annet ha sammenheng
med insentiver i skattesystemet (Kemp og Kofner
2010). Tyskland har et sterkere leievern enn for
eksempel Storbritannia og Australia, og likevel er
utleiesektoren betydelig større enn i disse landene (Kemp og Kofner 2010, Easthope 2014). Det
er imidlertid indikasjoner på at leietakere sliter

14.4.2.2 Lån til utleieboliger med tilvisningsavtaler
Husbanken gir lån til utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. En av modellene som får
lånefinansiering, er private utleieboliger med tilvisningsavtale. Utbyggere kan få lån fra Husbanken hvis de inngår avtale om tilvisningsrett med
kommunen for en periode på 20 år.17 Tilvisningsretten innebærer at 40 prosent av boligene er forbeholdt personer som er økonomisk vanskeligstilt
på boligmarkedet. Utleieforholdet skal baseres på
balanserte kontrakter etter husleielovens bestemmelser. Leietakere som ikke får tilvist bolig fra
kommunen, skal tilbys en leiekontrakt på minimum fem år, det vil si to år mer enn husleielovens
minimumsbestemmelse. Det er for å ta hensyn til
bostabilitet, spesielt for barnefamilier.
I tilvisningsavtaler er ikke kommunen part i
leieforholdet, og det reduserer kommunens økonomiske og juridiske ansvar. Hvis kommunen
ikke har behov for alle de avtalte utleieboligene,
kan de leies ut på vanlige markedsvilkår. Intensjonen er at tilvisningsavtaler skal gi fleksibilitet til
både kommune og utbygger og bidra til at utleieboliger for økonomisk vanskeligstilte blir spredt i
ordinære og gode bomiljøer.18
Muligheten for å inngå tilvisningsavtale med
kommunen kan gjøre det mer attraktivt å investere
i utleieboliger, og kommunen kan på den måten
fremme investeringer blant seriøse utleiere. Samtidig viser også informanter i storbyene til noen
utfordringer med modellen. Det kan være vanskelig for kommunene å finne utleiere som ønsker å
drive etter disse vilkårene. Videre kan det å binde
seg til en avtale på 20 år redusere kommunens
17
18
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Forskrift om lån fra Husbanken.
Veileder for lån fra Husbanken.
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muligheter til å endre boligtilbudet hvis behovet
endrer seg. Enkelte er også bekymret for at de
mest velfungerende leietakerne får tilbud om bolig
med tilvisningsavtale, og at det kan gjøre at bomiljøet i de kommunalt eide eller disponerte boligene
blir enda mer utfordrende (Brattbakk mfl. 2016).

14.5 Utvalgets vurderinger
14.5.1 Byutviklingen må bidra til å fordele
goder og byrder
Utvalget mener at segregeringen ikke bør motvirkes kun gjennom tiltak i de utsatte områdene.
Byutviklingen må bidra til å fordele goder og byrder mellom alle områder i kommunene. Goder
kan blant annet være kultur- og fritidstilbud, grøntområder, tunneler og gode transportforbindelser,
og byrder kan være blant annet arealkrevende og
forurensende infrastruktur og lager- og industrivirksomhet. Utvalget antar samtidig at det er lite
realistisk å få helt bukt med trangboddhet og dårlige boforhold i levekårsutsatte områder. Derfor
er gode offentlige utearealer og møteplasser
ekstra viktige i de utsatte områdene og må etter
utvalgets syn prioriteres særskilt høyt. Gode
offentlige uteområder er ikke minst betydningsfullt å ha for barn og ungdom. Hvis barn og unge
bor i små boliger uten egne utearealer, kan offentlige uteområder spille en større rolle enn det gjør
for dem som bor i boliger med egne hager. Gode
uteområder kan også redusere hærverk ved at
områdene er mer i bruk.
Kommunene kan gjennom både planlegging,
investeringer i infrastruktur og lokalisering av
egne tjenester forsøke å bedre nærmiljøkvaliteten
i utsatte områder og gjøre forskjellen i attraktivitet
mellom områder mindre. Kommunene kan øke
attraktiviteten i utsatte områder ved å investere i
infrastruktur som grøntområder, lekeplasser,
støyskjerming, kollektivtransport og gang- og sykkelveier. Å ruste opp offentlige uteområder kan
stimulere private til å oppgradere, for eksempel
butikksentre og boliger. Videre kan fortetting gi
gode kvaliteter i nabolagene til utsatte boområder
gjennom butikker, kafeer, møteplasser og annet.
En del av dem som sliter med levekårsutfordringer, har heller ikke tilgang til bil, og de vil ha fordel av å bo nær et godt kollektivtilbud. Fortetting
kan også føre til en større variasjon i boligtyper og
befolkning.
Mange kommuner jobber aktivt med å sikre
god kvalitet på nærmiljøanlegg og gjennomfører
en rekke tiltak for å utjevne forskjeller i nabolagskvaliteter. Forskjellene mellom boområdene er

likevel betydelige mange steder. Det er også forskjeller i hvor systematisk kommunene jobber
med geografisk ulikhet i helse og levekår. Det kan
være flere grunner til dette. Det er dyrt for kommunene å investere i infrastruktur og tomter, og
det er ikke sikkert at tiltakene når de målgruppene de ønsker å nå, eller gir den ønskede befolkningsutviklingen. Hvis mange områder blir rustet
opp og bolig- og leieprisene øker, kan det ha uønskede effekter for beboere med lave inntekter.
Leietakere kan se seg nødt til å flytte til rimeligere
områder, og det kan bli vanskeligere å kjøpe bolig
når familiene trenger større plass eller unge skal
etablere seg på egen hånd. Blir alle områder dyre
og attraktive, kan det bety at lavinntektsgrupper i
større grad må flytte ut av byen. På denne måten
kan ulikheten innad i byene bli mindre, mens forskjellene mellom byen og omegnskommuner kan
bli større.
Boligbygging kan dempe segregering, men
sammenhengene er heller ikke helt enkle. Hvis
det bygges færre boliger enn det etterspørres,
kan det gå utover dem med de laveste inntektene:
De får færre valgmuligheter på boligmarkedet, og
flere må flytte ut av byene. På den annen side kan
også høy boligbygging forsterke segregeringen.
Selv om fortetting kan styrke nærmiljøkvalitetene,
mener utvalget at fortetting i byene også reiser
noen dilemmaer. Å bruke arealer til boliger fører
til tap av grøntområder. Skal det bygges mye og
raskt, kan det gå utover kvaliteten. Områder som
har vært bygd i perioder med høy utbyggingstakt,
kan over tid bli lite attraktive. For tett bebyggelse
med dårlige boligkvaliteter kan bli resultatet, og
det er da fare for at nye områder over tid blir levekårsutsatte.
Det er også en fare for at fortetting forsterker
den eksisterende segregeringen hvis ikke kommunen aktivt motvirker dette. Det kan være negativt for utsatte områder hvis det i nærområdene
bygges boliger med lav kvalitet og liten variasjon i
størrelse. Mulighetene til å få til utbyggingsprosjekter med god kvalitet kan hindres av at grunneiere og utbyggere ikke ser seg tjent med å realisere planene. For kommunene kan det være et
dilemma hvis de må velge mellom utbygging med
lav kvalitet, ingen utbygging eller selv ta en stor
del av kostnadene til infrastruktur og fellesarealer.
I dyrere områder vil høyere kjøpekraft, og kanskje
mer kraftfulle naboprotester, kunne gi bedre kvaliteter på byggeprosjektene og i større grad verne
friområdene. Det vil i så fall forsterke forskjellene
mellom ulike boligområder. Det er med andre ord
behov for både tilstrekkelig boligbygging og at
alle boligområder bygges med god kvalitet.
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Utvalget tror det i mange tilfeller er rom for å få
til gode utbyggingsprosjekter i utsatte områder
gjennom at kommune og utbygger samarbeider.
Det er viktig at kommunene forstår utbyggernes
situasjon, og at tomtemarkedene fungerer godt.
Ved høye tomtekostnader er det vanskeligere for
kommunene å stille kostnadskrevende betingelser
til byggeprosjektene. Utvalget mener at det kan
være verdt å se nærmere på markedet for tomtesalg og boligutvikling i utsatte byområder for å øke
kunnskapen om hvordan prissettingen i markedet
fungerer, og hva som eventuelt hindrer realiseringen av gode byggeprosjekter. Utvalget mener også
at staten bør vurdere å gi kommunene sterkere
verktøy for å kunne få i gang utbygging i prioriterte
områder. Ett eksempel kan være å gi kommunene
mulighet til å legge inn planbestemmelser om kommunal forkjøpsrett til tomter i nærmere definerte
utviklingsområder. Det kan gi kommunen større
mulighet til å påvirke kvaliteten på utbyggingen og
eventuelt også bidra til at byggeprosjektene kommer i gang. Samtidig er kommunal forkjøpsrett et
inngripende virkemiddel. Det kan redusere grunneiers fortjeneste og også føre til at grunneiere ikke
ønsker å selge tomtene.
Utvalget mener dessuten at det kan være verdt
å se nærmere på hvordan utbyggingsavtaler påvirker hvilke tomter som bygges ut, og til hvilken
kvalitet. Utbyggere kan være særskilt villige til å
bidra til kommunale infrastrukturinvesteringer på
tomter med antatt god avkastning. Det kan forsterke kvalitetsforskjeller mellom områder ved at
kvaliteten på blant annet parker og møteplasser
blir ulik i ulike byggeprosjekter. Det er uheldig
hvis finansieringsbidrag fra utbyggere forsterker
skjevheter i byutviklingen, og det kan stilles
spørsmål ved om kommunen bør ha større frihet i
å benytte finansieringsbidragene der de mener
det er størst behov.
Veier og jernbanelinjer kan isolere områder og
føre til støy og annen forurensning. Samtidig kan
mangel på veier, og ikke minst dårlig kollektivdekning, gjøre områder isolert. Utvalget mener at for
en del levekårsutsatte områder kan investeringer i
transportsystemet være avgjørende for å snu en
negativ utvikling. Investeringer i transport er
kostbart, og en rekke ulike hensyn skal avveies
når beslutninger skal tas. Utvalget mener at det
likevel er et spørsmål om hensynet til utsatte
boområder får tilstrekkelig vekt i slike beslutninger. Det kan for eksempel spørres om ikke sosiale
hensyn, som behovet for levekårsutjevning og en
sosialt balansert byutvikling, bør framkomme
tydeligere av målene for den nasjonale transportpolitikken.
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Utvalget mener at det må jobbes mer aktivt for
å sikre medvirkning i planprosesser i utsatte
områder. Plan- og bygningsloven krever at det legges spesielt til rette for medvirkning for særskilte
grupper. For å involvere flere i slike prosesser kan
det være nyttig å bruke ulike metoder som senker
terskelen for å delta. Å legge til rette for gode
medvirkningsprosesser kan bidra til å øke innbyggernes samfunnsengasjement og tilliten til storsamfunnet. Utvalget viser blant annet til at evalueringen av plan- og bygningsloven framhevet bedre
samarbeid med skolene om medvirkning i planleggingen som en mulig demokratiseringsarena
for barn og unge.

14.5.2 Færre boligsosiale problemer vil styrke
de utsatte områdene
Mange sliter med å skaffe seg en god bolig i de
store byområdene, selv om kommunene har en
aktiv boligsosial politikk. Det svekker nabolagene
og gir utfordringer i de utsatte områdene. Utvalget
mener at det er behov for en bedre innsats for å
redusere boligsosiale problemer i utsatte områder.
Norge har en lav andel utleieboliger, og en del
utleiere tilbyr dårlige og dyre leieboliger til personer med få andre muligheter. Utvalget mener at
det ikke er et mål i seg selv å øke andelen private
utleieboliger på bekostning av at folk kan eie
bolig. Eierlinja i den norske boligpolitikken har
mange fordeler og har sannsynligvis virket dempende på segregeringen, om man sammenlikner
med flere andre land. Samtidig kan også segregeringen øke når mange eier bolig og forskjellene i
boligmarkedet øker. Utvalget mener at det er viktig å legge til rette for at eide og leide boliger er
blandet i boligområdene, legge bedre til rette for
at de som leier, kan skaffe seg en god bolig, og at
leie kan være et reelt alternativ til eie. Boligeiere
nyter godt av store skattefordeler som leietakere
ikke får. Det gir en uheldig fordelingseffekt for
mange av dem som sliter mest på boligmarkedet.
Det er også uheldig hvis rammebetingelsene i
Norge ikke legger til rette for langsiktige investeringer i utleieboliger som næringsvirksomhet.
Utvalget mener at det kan være behov for
bedre rammevilkår for utleiere som ønsker å drive
boligutleie som seriøs og langsiktig næringsvirksomhet. Det er blant annet behov for flere stabile
utleiefirmaer som kommunene kan inngå avtaler
med. Hvis de økonomiske vilkårene for å drive
langsiktig og seriøs boligutleie er bedre, kan det
også være enklere å sikre leietakerne gode rettigheter og et godt vern mot dårlige boforhold. Ver-
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dien på næringsbygg kan avskrives årlig, men
disse reglene gjelder ikke for boligutleie som
næringsvirksomhet. En årsak til det er at det ikke
er påvist betydelige verdifall på boliger hvis
boligene vedlikeholdes tilstrekkelig. Utvalget
mener at staten bør vurdere å åpne for at verdien
på utleieboliger kan avskrives tilsvarende som for
næringseiendommer. Det kan være grunn til å
anta at slitasjen på mange utleieboliger er relativt
stor, blant annet fordi mange bor trangt og det er
mye inn- og utflytting. Det kan i alle fall være
behov for å analysere verdifallet på utleieboliger
nærmere. Hvis utleieboliger kan avskrives, vil det
kunne bedre de økonomiske insentivene for å
drive boligutleie som næringsvirksomhet.
Utvalget vil samtidig presisere at mange av dem
som bor dårlig og dyrt på leiemarkedet, kunne fått
en bedre bosituasjon hvis de kunne kjøpe en bolig.
Særlig for familier som sliter med å finne en god
privat leiebolig, er det viktig at kommunen vurderer alternative løsninger. Det kan være ved at kommunene kjøper boliger i ordinære bomiljøer og inngår en leie-til-eie-avtale med beboeren. Startlån,
eventuelt kombinert med etableringstilskudd, kan
også hjelpe familier med lave, men stabile inntekter
med å kjøpe seg en bolig. Det er viktig at kommunene jobber godt med familiene og bruker de
mulighetene de har gjennom lånevilkår og tilskudd, sammen med tett oppfølging, til å hjelpe
folk med å kjøpe bolig. Det er også mulig at Norge
har noe å lære av finansieringsmodeller i andre
land, som kombinerer lånevilkår og subsidier på
andre måter enn de norske ordningene. Utvalget vil
for eksempel vise til en nederlandsk støtteordning
hvor låntakerens mulighet til å betale renter og
avdrag sjekkes hvert tredje år.
Noen ønsker ikke å ta opp boliglån av religiøse
grunner. Dette er sannsynligvis ikke et utbredt
fenomen, men i noen tilfeller kan det være en utfordring som bidrar til at en del familier blir boende i
dårlige og ustabile leieforhold. Utvalget mener at
offentlige myndigheter bør se på muligheter for å
stimulere bedre til å utvikle alternative finansieringstilbud for dem som ikke vil ta boliglån.

14.5.3 Boligpolitiske virkemidler bør bidra til
en variert befolkningssammensetning
Ulike boligstørrelser og boligkvaliteter innad i
boligområdene kan gi prisforskjeller og valgmuligheter og gjøre at folk med ulik økonomi og
behov kan bo i de samme områdene. Ulike boligstørrelser kan også gjøre det lettere for beboere å
bli boende i området når familiestørrelsen endres.
Kommunene kan til en viss grad planlegge for

slike forskjeller i dag, men utvalget mener at kommunene bør få et større handlingsrom og slik
kunne planlegge bedre for at ulike grupper kan
bosette seg i de samme områdene. Samtidig kan
for mange krav og kompliserte prosesser i arealplanleggingen redusere utbyggernes lønnsomhet
og takten i boligbyggingen. Det er viktig at kommunene benytter virkemidlene de har til rådighet,
på en balansert måte.
Utvalget mener det er uheldig hvis mange av
de kommunale boligene er samlet i levekårsutsatte områder. Kommunale boliger bør være
spredt i ulike nabolag fordi dette kan bidra til en
mer sosioøkonomisk blandet befolkning i kommunene. Det kan være ønskelig for kommunale
beboere å bo i ulike nabolag, og ulike hensyn vil
ha ulik vekt for de forskjellige beboerne. For
eksempel kan trygge omgivelser, andre barn,
gode lekeområder og høy bostabilitet i nabolaget
være noen av hensynene som er viktige for barnefamilier. Det kan også være en fordel å bo i et
område hvor familiene på sikt kan skaffe seg en
god bolig på egen hånd.
Hvis mange kommunale boliger er samlet på
ett sted, og disse samtidig har mange beboere
med levekårsutfordringer, kan det bidra til å øke
utryggheten og konfliktnivået i nabolag. Dette
kan forsterke utfordringene som allerede finnes i
områdene. Kommunene bør i slike tilfeller vurdere om de kan selge noen av boligene og kjøpe
boliger i andre områder. Kommunale boliger kan
være både utdaterte og nedslitte, og i en del tilfeller kan det være hensiktsmessig å ta bygningsmessige grep for å endre bystrukturen eller
befolkningssammensetningen. Kommunene bør i
så fall vurdere å gjøre større endringer i bygningsmassen, som å bygge om og slå sammen leiligheter eller å rive og bygge nytt. I tillegg til slike
større grep bør kommunene også vurdere andre
tiltak for å få gode bomiljøer i kommunale boliger.
En gjennomtenkt tildelingspraksis med hensyn til
hvem som blir tilbudt hvilke boliger, og oppfølgingstjenester og tilrettelagte botilbud for beboere med særskilte behov (for eksempel forsterkede, skjermede boliger og/eller boliger med
bemanning) kan bety mye for bomiljøet i utsatte
blokker og boområder. Videre er det viktig at
kommunene jobber godt med vedlikehold og
bomiljøtiltak i de kommunale boligene.
Selv om mange kommuner er bevisste på behovet for å spre de kommunale boligene, kan det likevel være vanskelig å få til. I bykommuner med
store interne forskjeller i boligprisene blir dilemmaene store. Hvis kommunen kjøper eller leier
boliger i dyre områder, kan den skaffe færre kom-
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munale boliger enn hvis boligene ligger i rimeligere områder. Det er uheldig om kommuner som
mangler kommunale boliger, må redusere antallet
boliger for å få til en mer spredt boligmasse. Kommunene bør i så fall vurdere om de kan kjøpe boliger i andre områder uten at de må finansieres ved å
selge eksisterende kommunale boliger som de har
bruk for, og hvor bomiljøet er godt eller kan bedres
gjennom andre tiltak enn salg.
Utvalget mener det er positivt hvis Husbankens
låne- og tilskuddsordninger kan benyttes til å øke
miksen av boligtyper i nybyggingsprosjekter. Hvis
studentboliger, omsorgsboliger og kommunale
utleieboliger kan inngå i ordinære utbyggingsprosjekter sammen med andre boliger og næringslokaler, kan det være med på å gi en variert bolig- og
beboersammensetning. Tilvisningsavtaler kan
også bidra til å få flere utleieboliger for økonomisk
vanskeligstilte inn i ordinære bomiljøer og kan derfor være et virkemiddel for en mer variert beboersammensetning. Samtidig mener utvalget at det
kan være en fare for at store utleieprosjekter, med
40 prosent boliger med tilvisningsavtaler, også kan
gi bomiljøutfordringer. Utvalget mener det er viktig
å prioritere god kvalitet på slike prosjekter og at
også boliger med tilvisningsavtaler bør plasseres
og utformes slik at de bidrar til å redusere opphoping av levekårsutfordringer.
Det er dessuten en fordel om boligkjøpere
med lave inntekter kan bosette seg i ulike områder. Det er først og fremst boligtilbudet som kan
bidra til dette, men kommunene kan også benytte
tilskudd eller lånevilkår som gjør det mulig å
kjøpe bolig til høyere pris.
Hvis mange i et område har lave inntekter
eller boligprisutviklingen er svak, kan det føre til
at boligeiere i liten grad vedlikeholder og oppgraderer boligene sine. Utvalget mener at dette ikke
er en stor utfordring i Norge. Det er likevel viktig
å være oppmerksom på at en slik underinvestering kan forekomme. Hvis boligene ikke vedlikeholdes eller oppgraderes, kan det påvirke områdene negativt. Slik kan boligprisene bli enda
lavere og færre ønsker å bo der. Utvalget mener
derfor at offentlige myndigheter bør holde øye
med slike utviklingstrekk, og at staten kan vurdere om lån fra Husbanken skal kunne benyttes til
ordinært vedlikehold eller oppussing av boliger i
områder med vedlikeholdsetterslep på boligene.
I enkelte levekårsutsatte områder har det
vært en relativt sterk tendens til å dele opp boenheter i boligsameier og småhus og leie disse ut
som hybler. En slik utvikling kan svekke stabiliteten i utsatte områder og føre til at barnefamilier og andre som ønsker et stabilt bomiljø, flyt-
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ter vekk. Det er uheldig, og det er viktig at kommunene har virkemidler for å hindre en slik
utvikling. Det er nylig foreslått innstramminger i
lovverket som skal styrke kommunenes styringsmuligheter. Utvalget mener det er viktig å følge
med på utviklingen og eventuelt vurdere ytterligere tiltak.

14.6 Utvalgets forslag til tiltak
14.6.1 Føringer for en sosialt balansert
byutvikling
Utvalget anbefaler at staten gir tydeligere føringer
til kommunene om å ta hensyn til en sosialt balansert byutvikling i arealplanleggingen sin, gjennom
blant annet å planlegge for en god fordeling av
goder og byrder. Føringene kan forankres i «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, arealog transportplanlegging». Det vil gi kommunene
et sterkere verktøy i dialogen med private aktører
som utbyggere, grunneiere og naboer og med
offentlige myndigheter som skal ta beslutninger
om lokalisering av arbeidsplasser, infrastruktur
mv. Det kan for eksempel være vanskelig for kommunene å få utbyggere til å bygge med kvalitet i
utsatte områder, og det kan være vanskelig å få
gjennomslag for å bygge tett i eneboligområder.
«Retningsliner for lokalisering av statlege
arbeidsplassar og tenesteproduksjon» har en spesifikk henvisning til at virksomheter skal plasseres i Groruddalen eller tilsvarende områder hvis
de skal lokaliseres i Oslo. Det er ikke gitt at det er
ønskelig at de aktuelle virksomhetene flyttes til
disse områdene. Det kan også være ønskelig for
lokale myndigheter å forsøke å få statlige virksomheter til å flytte ut av utsatte områder. Formuleringen i retningslinjene gjelder kun for Oslo, mens
tilsvarende problemstillinger også kan være aktuelle for andre kommuner. Utvalget anbefaler at retningslinjene justeres slik at de på mer generelt
grunnlag viser til at statlige myndigheter må
inkludere hensyn til lokale mål for levekårsutsatte
områder når de beslutter hvor statlige arbeidsplasser skal lokaliseres.
Dokumentet «Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging» peker på behovet
for forsterkede tjenester og nærmiljøtiltak i de
utsatte områdene. Utvalget foreslår at staten i
neste revisjon av dette dokumentet vurderer å
framheve behovet for en sosialt balansert byutvikling gjennom å fordele goder og byrder.
Utvalget mener også at staten bør bidra med
bedre veiledning og flere konkrete råd og eksempler på hvordan kommunene kan utjevne levekårs-
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forskjeller gjennom byutvikling. For eksempel kan
man få evaluert ulike kommuners strategier, slik at
andre kommuner kan lære av dette.

14.6.2 Mulighet til å stille krav om boligens
disposisjonsform i arealplaner
I Norge kan kommunene bare påvirke den fysiske
utformingen av boliger gjennom planbestemmelser og utbyggingsavtaler. I en rekke andre land
har kommunene større mulighet til å styre om
boligene for eksempel skal være sosiale utleieboliger.
Utvalget foreslår at plan- og bygningsloven
endres slik at kommunene gis større anledning til å
fastsette planbestemmelser om disposisjonsform.
Det finnes flere kategorier av bestemmelser som
kan være aktuelle. For levekårsutsatte områder vil
det særlig kunne ha en betydning om kommunene
får mulighet til å styre om nye boliger skal organiseres som borettslag eller boligsameier. Det vil
kunne påvirke boligenes disposisjonsform, siden
det er mindre muligheter for å leie ut borettslagsboliger enn selveierboliger. I en del levekårsutsatte
områder har en høy andel boligsameier ført til at
det er mange utleieboliger. Utvalget mener at flere
borettslagsboliger i slike områder kan ha en positiv
effekt på nabolaget. Det kan redusere flyttehyppigheten, noe som igjen vil bidra positivt til å bygge
relasjoner i nærmiljøet for barn og unge generelt
og virke positivt for skole- og læringsmiljøet ved
skolene i området. Det kan også gjøre det enklere å
få til fellesprosjekter som opprusting av områdene
og sosiale arrangementer. Videre kan det gjøre det
lettere for familier å få kjøpt en bolig i området hvor
de leier.
Bestemmelser som påvirker boligenes disposisjonsform mer direkte, kan være å angi at en
andel av boligene skal være utleieboliger. Kommunen kan for eksempel regulere til utleieboliger
i områder med høye boligpriser og hvor mange
eier egen bolig. Det kan bety at personer med for
lave inntekter til å kjøpe bolig kan ha større muligheter til å bosette seg i ulike områder. Utvalget
mener også det bør vurderes om kommunene
skal kunne angi at en andel boliger skal være
kommunale boliger eller boliger med kommunal
tilvisningsrett. Det vil kunne gi kommunene
større mulighet til å spre de kommunale boligene.
Det er videre mulig å se for seg bestemmelser
om boliger for særskilte grupper, slik som boliger
for unge i etableringsfasen, studenter eller eldre.
Dessuten kan det være aktuelt med bestemmelser
for eventuelle nye organisasjonsformer for bolig,
slik som boliger omtalt som «ikke-kommersielle

utleieboliger» eller «tredje boligsektor». Utvalget
tar ikke stilling til konkrete modeller eller om det
bør utvikles nye, offentlig regulerte boligmodeller, men vil framheve at også slike boliger må bygges med kvalitet og bør spres i ordinære bomiljøer dersom de blir etablert.

14.6.3 Redusere kostnadene ved å kjøpe
kommunale boliger i områder med
høye boligpriser
Kommunene har flere virkemidler som kan benyttes til å skaffe kommunale boliger. De kan motta
tilskudd fra Husbanken. De kan også benytte forkjøpsretten sin til boliger gjennom utbyggingsavtaler. Lovverket sikrer i tillegg kommunene rett til
å kjøpe seg inn i borettslag og sameier (10-prosentsregelen). For kommuner med høye boligpriser kan det likevel være krevende å kjøpe kommunale boliger. Er boligprisforskjellene store, reiser
det vanskelige dilemmaer for kommunene hvis de
skal kjøpe eller leie bolig i områder med høye
boligpriser. Utvalget mener at 10-prosentsregelen
er et nyttig verktøy for å kunne spre de kommunale boligene, og kommunene bør benytte denne
muligheten til å kjøpe seg inn i ordinære boligbygg. Regelen løser imidlertid ikke utfordringen
med at det er kostnadskrevende for kommunene å
kjøpe boliger i områder med høye boligpriser.
Utvalget mener at staten bør vurdere å gi kommunene anledning til å inngå utbyggingsavtale om
kjøp eller leie av kommunale boliger under markedspris. Det kan være en generell regel som
åpner for å kjøpe eller leie kommunale boliger
rimeligere. Alternativt foreslår utvalget at staten
utreder mulighetene for en avgrenset regel, for
eksempel at kommunene gis anledning til å inngå
utbyggingsavtale om å kjøpe eller leie kommunale
boliger under markedspris i boligområder med
særskilt høye boligpriser. Lavere pris på de kommunale boligene vil kunne gi kommunene bedre
muligheter til å kjøpe boliger i områder med høye
priser og boliger integrert i nye, ordinære boligprosjekter. Det kan redusere andelen kommunale
boliger i utsatte områder. Samtidig vil det kunne
svekke utbyggernes lønnsomhet og virke dempende på boligbyggingen.
Husbankens tilskudd til kommunale utleieboliger gir heller ikke insentiver til kommunene for å
kjøpe boliger i områder med høye boligpriser.
Utvalget mener at det er usikkert om tilskuddsordningen påvirker kommunenes strategier, men
mener det kan være hensiktsmessig å vurdere å
tilpasse tilskuddet for å legge bedre til rette for at
kommunale boliger kan spres.
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14.6.4 Bedre muligheter for boligeie for
lavinntektsfamilier i ulike deler av byen
Ved å kjøpe kommunale boliger i ulike boligområder kan kommunene hjelpe lavinntektsfamilier
til å kjøpe seg inn i ulike områder gjennom leietil-eie-avtaler. Utvalget mener at staten bør vurdere å gi kommunene sterkere insentiver til å
inngå leie-til-eie-avtaler, da det kan bidra til at
lavinntektsfamilier får større mulighet til å bo i
egen eid bolig i ulike boområder. Ett mulig insentiv er å la beboer eller kommune beholde tilskudd til utleieboliger hvis en kommunal bolig
selges til beboeren. Tilskudd til utleieboliger
avskrives over tid, men kommuner som selger
kommunale utleieboliger, skal betale tilbake det
eventuelt resterende tilskuddet de har fått fra
staten. Det gir en tydelig tilskuddsforvaltning,
hvor tilskuddet kun benyttes til det opprinnelige
formålet. Kommunene kan søke om nye tilskudd
hvis de vil skaffe nye utleieboliger, og tildele etableringstilskudd for at lavinntektsfamilier skal
kunne kjøpe boligen sin. Samtidig vil kommunene kunne få sterkere insentiver til å inngå leietil-eie-avtaler hvis de ikke må betale tilbake tilskuddet. Tilskuddet kan da inngå som en subsidie til beboeren i en leie-til-eie-avtale, noe som
kan gjøre det enklere for kommunen og beboeren å inngå en forutsigbar avtale. Tilskuddet bør
fortsatt avskrives over tid, og tilbakebetales hvis
beboeren flytter før avskrivningsperioden er
over. Alternativt kan tilskuddet brukes til å kjøpe
nye kommunale boliger, slik at kostnadene blir
mindre for kommunen.
Utvalget mener at det også kan vurderes om
boutgiftstakene i bostøtten bør differensieres etter
boligpriser innad i de største byene. Boligprisene
varierer betydelig, ikke minst i Oslo. Hvis for
eksempel boutgiftstaket i Oslo deles i to kategorier,
vil det kunne gjøre det enklere for lavinntektsfamilier å kjøpe eller leie bolig der hvor prisene er
over middels. Det er mulig at det også gjør det
enklere for kommunen å kjøpe kommunal bolig
der hvor prisene er høyere, da mer av leieutgiftene
blir kompensert fra staten. Det vil samtidig bety at
beboere i levekårsutsatte områder kan motta lavere
bostøtte enn beboere i andre områder av byene.

14.6.5 Kvalitetssjekk av utleieforhold med
husleiestøtte
Det er sannsynlig at mange av dem som bor i
utleieboliger med dårlig kvalitet, får støtte til bout-
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giftene gjennom offentlige støtteordninger som
bostøtte og sosialhjelp. Utvalget mener det er
uheldig hvis offentlig husleiestøtte går til boliger
med uakseptabel dårlig standard og eventuelt
ulovlige utleieforhold. Det kan være boenheter
som ikke er godkjent etter plan- og bygningsloven, eller som bryter kontraktsforholdene i husleieloven. Utvalget mener også at kommunene så
langt det er mulig, kun bør godta kontrakter på
minimum fem år for barnefamilier.
Utvalget mener det viktig at kommunene har
klare rutiner for å sjekke at boliger er lovlige før
de godkjenner bruk av NAV-garanti eller sosialhjelp til depositum eller sosialhjelp til husleie.
Offentlig husleiestøtte bør ikke gå til ulovlige
utleieforhold. Utvalget anbefaler at kommunene
får tydeligere føringer om at de må gjøre en sjekk
av om utleieforholdene er lovlige. Slike føringer
kan framkomme av «Rundskriv om Lov om sosiale
tjenester i NAV».
Hvis utleiere vet at kommunen sjekker om
utleieforholdene er lovlige, kan det også påvirke
hvordan de utbedrer boligene, og hvilke kontraktsforhold de tilbyr. Hvilke effekter det vil gi
for leietakere, er usikkert. For noen kan det gi
bedre bolig- og kontraktsforhold. Samtidig kan
det også bli vanskeligere å finne en bolig å leie. På
kort sikt kan en strammere kommunal praksis
føre til at utleieboliger trekkes fra markedet. På
lang sikt antar utvalget at en slik praksis kan gi et
mer oversiktlig utleiemarked med bedre kontraktsforhold. Samtidig kan det også på sikt
utvikle seg et skyggemarked med ulovlige utleieboliger rettet mot leietakere som ikke oppfyller
kravene til offentlig husleiestøtte.
Utvalget mener at staten kan bidra til å lette
kommunenes arbeid ved å tilby kommunene noen
verktøy til å gjennomføre en kvalitetssjekk. Staten
kan bidra med en veileder over hvilke forhold
kommunene bør undersøke. Staten kan også opprette en frivillig sertifiseringsordning for utleiere
som gjør en forhåndssjekk av om utleier følger
lover og regler, har mange klagesaker, mv. En sertifiseringsordning vil trolig primært være attraktivt for utleiere som tilbyr gode utleieforhold, og
lite attraktivt for useriøse utleiere. Hvis kommunen signaliserer at de kun godtar sertifiserte utleiere, kan det kanskje likevel gi enkelte utleiere
insentiver til å bedre leieforholdene eller eventuelt bli presset ut av markedet. Videre kan staten
støtte arbeidet med å utvikle og få tatt i bruk en
«Boindeks» som kan måle beboernes opplevelse
av boligstandard og bomiljø i utleieboligene.
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14.6.6 Utrede bostøtten til barnefamilier i
storbyene
Utvalget har vurdert om styrket bostøtte til barnefamilier i storbyene kan være et egnet virkemiddel
for å bedre levekår og boforhold for denne målgruppa. Utvalget har særlig vurdert om styrket
bostøtte kan være et kompenserende tiltak for
lavinntektsfamilier ved en eventuell avvikling av
kontantstøtten. Det er forholdsmessig flere bostøttemottakere i levekårsutsatte områder i storbyene
enn i andre områder. Økt bostøtte til barnefamilier i
storbyene kan sånn sett sies å være et tiltak som er
relativt målrettet mot å styrke levekårene til lavinntektsfamilier i utsatte områder.
Mange bostøttemottakere har høyere boutgifter enn det som inngår i beregningen av bostøtten, og mange får ekstra økonomisk bistand gjennom sosialhjelp og kommunale bostøtteordninger.
Det gjelder særlig barnefamilier i storbyene. Økte
satser for bostøtte kan redusere bokostnadene for
målgruppa og redusere mottakernes avhengighet av økonomisk sosialhjelp. Økt statlig bostøtte
kan også gjøre beboere i kommunale boliger mindre avhengig av kommunal bostøtte. Kommunal
bostøtte er gjerne særskilt innrettet mot beboere i
kommunale boliger. Det gjør at husstandene mister inntekt hvis de flytter fra kommunal til privat
bolig, og det kan redusere insentivene til å flytte
fra den kommunale boligen. Statlig bostøtte er en
rettighetsbasert ordning. Dette betyr at den er
forutsigbar, transparent og administrativt enkel.
En mer stabil og forutsigbar inntekt kan dessuten
bidra til at flere får en stabil bosituasjon, noe som
kan ha positive effekter på arbeidsdeltakelse og
utdanningsmuligheter.
Samtidig kan økt bostøtte ha negative effekter
på insentivene til å jobbe, og barnefamilier i storbyene er den målgruppa som allerede har de høyeste
satsene for bostøtte. Risikoen for at bostøtten reduserer insentivene til å arbeide, er dermed særskilt
relevante for denne gruppa. Ved tildeling av økonomisk sosialhjelp får mottakerne tettere oppfølging
og det stilles krav til aktivitet, noe som kan ha positive effekter for arbeidsdeltakelse. Utvalget er
bekymret for de negative effektene en styrket
bostøtte for barnefamilier i storbyene kan ha for
arbeidsdeltakelse.
Utvalget viser til at regjeringen har nedsatt et
ekspertutvalg som skal gå gjennom bostøtteordningen. Utvalget vil framheve at høye boutgifter er en
stor utfordring for mange lavinntektsfamilier i storbyene. Å få flere i arbeid er den viktigste strategien
for å styrke økonomien til lavinntektsfamilier, men
det er viktig at også familier med svak tilknytning

til arbeidslivet har en boutgiftsbelastning de kan
leve med. Utvalget anbefaler at ekspertutvalget
særskilt utreder hvordan bostøtten, eller eventuelt
andre støtteordninger som ekspertutvalget foreslår
å utvikle, kan benyttes til å bedre den økonomiske
situasjonen til familier med svært lave inntekter i
storbyene. Ekspertutvalget bør vurdere hvordan
støtten kan innrettes slik at den både ivaretar hensynene til en forutsigbar økonomisk situasjon og
akseptabel boutgiftsbelastning for lavinntektsfamilier og støtter godt opp under arbeidslinja.

14.6.7 Utvide bomiljøtilskuddet til andre
levekårsutsatte områder
Utvalget mener at bomiljøtilskuddet som tildeles
private aktører gjennom områdesatsinger, kan gi
nyttige bidrag til å bedre trivsel og sosiale forhold
i levekårsutsatte områder. I områder hvor mange
bor trangt, er gode uteområder og sosiale arrangementer ekstra viktige. Bomiljøtilskuddene er
små og kan ikke forventes å gjøre store utslag på
beboernes levekår, men de kan likevel spille en
rolle for folks livskvalitet.
Utvalget anbefaler at bomiljøtilskuddet opprettes som en separat statlig tilskuddsordning uavhengig av tilskudd til områdesatsinger og utvides
til andre områder enn der hvor det er inngått
avtale om områdesatsing. Andre områder kan ha
like stort behov for tilskudd. Tilskuddet kan også
i større grad virke forebyggende og motvirke en
negativ utvikling av sosiale og fysiske forhold.
Utvalget anbefaler at bomiljøtilskuddet kan benyttes i flere levekårsutsatte områder, for eksempel
– områder hvor boligprisene er lave eller
synkende, og som mangler vedlikehold eller
trenger opprusting
– områder med manglende sosiale nettverk og
aktiviteter i nabolaget
– områder med behov for flere fellesarealer
grunnet høy trangboddhet
Tilskuddet bidrar til å mobilisere private krefter i
nabolagene og virker direkte inn på fysiske og
sosiale forhold som beboerne er opptatt av. Det
kan bidra til å øke trivsel og aktivitet, til å styrke
sosiale nettverk og til å dempe negative trender
med at boliger ikke vedlikeholdes godt nok.
Å gi bomiljøtilskudd kan i utgangspunktet sies
å være en kommunal oppgave. Det kan samtidig
være mer naturlig at staten tildeler tilskudd til private aktører enn til kommunen. Tilskuddet kan
også bidra til å utvikle kommunenes samarbeid
med boligselskaper, velforeninger og andre.
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Områdesatsing
Områdesatsinger er en tverrsektoriell innsats
innenfor et område med levekårsutfordringer.
Slike satsinger har vært benyttet gjennom flere
tiår både i Norge og en rekke andre land. Det varierer hvordan satsingene utformes mellom land og
over tid. En del kjennetegn går likevel igjen, både
med hensyn til mål, strategier og tiltak. Noen former for tiltak blir brukt i de fleste satsingene, slik
som fysisk opprusting av nedslitte områder, men
mange typer tiltak gjennomføres både innenfor og
utenfor en områdesatsing.
Staten har vært involvert i flere store områdesatsinger de siste tiårene, både gjennom finansiering og styring av satsingene. Den største norske
områdesatsingen er i Groruddalen, men staten
samarbeider med kommunene om satsinger i
flere deler av Oslo og i andre store byer.

Oslo indre øst (1997–2006) sto det: «Det er bred
politisk enighet om at opphopingen av levekårsproblemer i Oslo indre øst er uakseptabel.
Regjeringen, Stortinget og Oslo kommune ønsker
en forenet innsats for bedre levekår i Oslo indre
øst.» (Barstad mfl. 2006).
Storbymeldingen (St.meld. nr. 31 (2002–
2003)) som kom i forkant av områdesatsingen i
Groruddalen fra 2007, framhevet også opphoping
av levekårsproblemer:

15.1 Hovedtrekk ved områdesatsinger

Også i den første intensjonsavtalen mellom staten
og Oslo kommune om Groruddalen fra 2007 ble
levekår framhevet, men da sammen med miljøproblemer: «Det er bred politisk enighet om at det
trengs et felles løft for å bedre miljø- og leveforholdene i Groruddalen.»

Det viktigste kjennetegnet ved områdesatsinger
er at de er geografisk avgrensede og har tiltak
innenfor flere sektorer. Innsatsen skjer ofte i form
av både fysisk oppgradering av boområder og tiltak for å bedre sosiale eller individuelle levekårsutfordringer hos beboerne.

15.1.1 Begrunnelser for områdesatsinger
15.1.1.1 Opphoping av levekårsproblemer som
grunnlag for satsinger
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD) beskriver områdesatsing på denne måten
på sine nettsider: «Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et
avgrenset geografisk avgrenset byområde med
store levekårsutfordringer.»
I Norge har opphoping av levekårsproblemer
vært et viktig utgangspunkt for områdesatsingene
i flere tiår. I den politiske plattformen til den tiårige områdesatsingen Handlingsprogrammet

Det er kommunenes oppgave å se byutvikling
og sosial utvikling i lokalsamfunnet i sammenheng og møte disse utfordringene. For regjeringen er det et mål å unngå opphopning av
levekårsproblemer i områder med dårlig
bymiljø. Regjeringen vil støtte utviklingen av
områderettet politikk i storbyene.

15.1.1.2 Samspill mellom ulike aktører
Det å få til bedre samspill og nye måter å jobbe på
blir ofte i seg selv sett på som en viktig begrunnelse for områdesatsingene. KMD beskriver det
slik: «En områdesatsing er et samarbeid mellom
stat og kommune som ser flere virkemidler i sammenheng og medvirker til å skape økt nytte gjennom felles bruk av statlige og kommunale midler.»
Groruddalssatsingen er et eksempel på en satsing som legger sterk vekt på samarbeid og samspill og på at ulike instanser skal kunne løse oppgavene sine på en bedre måte. Det står for eksempel følgende om behovet for samspill i evalueringen av den første Groruddalssatsingen (Agenda
Kaupang mfl. 2016):
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Utfordringene i Groruddalen er sammensatte
og har karakter som gjør det nærliggende å
bringe inn begrepet «wicked problems» – eller
samfunnsfloke, som er den norske oversettelsen. Utgangspunktet er en opplevelse av at
mange samfunnsutfordringer har en svært
sammensatt karakter og utfordrer den tradisjonelle sektormodellen som ligger til grunn for
offentlig oppgaveløsning. I forsøk på å løse
disse sammensatte problemene opplever en at
sektorens avgrensede perspektiv ikke gir rom
for å finne gode løsninger. Det er nødvendig å
finne måter å jobbe på tvers av sektorer og
nivåer for å finne gode løsninger.
Også internasjonalt er samspill mellom ulike sektorer en viktig begrunnelse for områdesatsinger.
Blant europeiske politikere og byråkrater er
ønske om å «develop integrated policies» løftet
fram som en sentral begrunnelse for områderettede innsatser (Andersson og Musterd 2005a).

15.1.2 Innretning av områdesatsingene
Mange områdesatsinger har et mål om å bedre
levekårene, men det varierer hvor overordnede
eller konkrete målene er. Noen mål er relatert til
individuelle levekår, slik som «økt sysselsetting»,
mens andre mål handler mer om områdekvaliteter, slik som «gode og trygge steder å bo og vokse
opp». Det er også forskjeller i hvordan områdesatsingene utformes, både hvor mange aktører, sektorer og forvaltningsnivåer som er involvert, og
hva slags type tiltak satsingene omfatter. For
eksempel involverer områdesatsingene i Oslo
flere titalls offentlige aktører fra stat og kommune. Andre områdesatsinger er først og fremst
et samarbeid mellom kommunale og private aktører i det aktuelle området.
«Områdeløft» er en mer avgrenset og lokalt
basert satsing som gjerne har blitt gjennomført
innenfor større områdesatsinger. Områdeløftene
ble utviklet av Husbanken og Oslo kommune i
den første Groruddalssatsingen. Områdeløft er et
rammeverk for hvordan kommuner kan skape
gode nærmiljøer i utsatte byområder, i samarbeid
med seg selv, innbyggere og andre lokale aktører.
Denne type satsinger kan bestå av både fysiske og
sosiale tiltak, slik som (Oslo kommune 2016):
– å ruste opp offentlige utearealer og offentlige
bygg som bibliotek og skoler
– å stimulere private aktører til å ruste opp boliger, lokalsentre mv.
– å legge til rette for sosiale møteplasser, organisasjonsliv og sosiale aktiviteter

–

å tilpasse tjenestene bedre til beboernes behov
og mobilisere beboere til å benytte tjenestene

Fysisk oppgradering og sosiale tiltak kan sies å
utgjøre en kjerne i områdesatsinger. I tillegg har
mange områdesatsinger tiltak rettet mot levekårsutsatte individer, slik som kvalifisering og
opplæring. Nybyggingsprosjekter kan også inngå
i eller være relatert til områdesatsinger.
I det statlig-kommunale samarbeidet om områdesatsinger er det et sentralt premiss at satsingene skal bidra til noe mer eller annet enn den
ordinære virksomheten. Innsatsen deles gjerne i
to hovedkategorier: for det første å gjennomføre
investeringer det ikke har vært rom for i ordinære
budsjetter, for det andre å bidra til å utvikle nye
virkemidler og nye måter å jobbe på (Oslo kommune 2014). Det tildeles ekstraordinære midler,
blant annet gjennom statlige tilskudd, men det å
bruke ordinære midler på nye måter kan også
være en del av en områdesatsing (Oslo kommune
2016).
Selv om områdesatsinger er tidsavgrensede,
er det lagt vekt på at innsatsen må ha et visst
omfang i tid og penger. Områdesatsingene er forankret i flerårige intensjonsavtaler mellom stat og
kommune for å sørge for en forutsigbarhet.
Flere land har hatt satsinger som har likhetstrekk med de norske, men som også har trekk
som er relativt ukjente i norsk sammenheng. I
flere europeiske land har områdesatsinger hatt
relativt tydelige mål om å skifte ut deler av befolkningen i levekårsutsatte områder. Det kan henge
sammen med at flere land har store områder med
offentlig eide boliger og dermed sterkere styringsmuligheter i boligsektoren. Tiltak som å rive,
bygge om og selge offentlige boliger har derfor
vært sentrale deler av områdesatsinger i land som
Danmark og Nederland (Ruud mfl. 2019b).

15.1.3 Fagdiskusjoner om områdesatsing
15.1.3.1 Diskusjoner om hva områdesatsinger
skal løse
Områdesatsinger benyttes i områder med levekårsutfordringer. Samtidig finnes det en rekke velferdsordninger som skal forebygge, løse og kompensere for nettopp levekårsutfordringer, og det
er ulike synspunkter på hvilken rolle områdesatsinger skal fylle.
Opphoping av levekårsutfordringer kan gi
negative ringvirkninger for barns utvikling og
sosiale mobilitet, dels også for voksne. Slike
nabolagseffekter er omtalt i kapittel 10. Tiltak som
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Boks 15.1 Suksesskriterier for områdesatsinger
Erfaringer fra tidligere og pågående områdesatOmrådeavgrensning: Det bør vurderes nøye
hvordan innsatsområdet skal avgrenses, og
singer kan bidra til å gjøre nye programmer mer
ulike hensyn må avveies i avgrensningen. Ved at
effektive. Noen mulige suksesskriterier, basert
områdene er relativt små, kan det være lettere å
på norske og internasjonale erfaringer er:
involvere lokale aktører. Samtidig kan for små
Kunnskapsutvikling: Kunnskap om det aktuområder skape stigmatisering. Hvis innsatsen
elle området er viktig for å kunne tilpasse tiltarettes mot et større område enn det mest
kene til de lokale utfordringene. Det gjelder
utsatte, kan det også gi flere ressurser å spille
både overordnet kunnskap som statistikk og
på.
kunnskap fra lokale kilder. Det er også viktig å
evaluere tiltak. Uten systematiske evalueringer
Sammenheng med ordinær drift: Det kan
er det vanskelig å vite om tiltakene har effekt, og
være viktig å etablere samarbeid med og inkluom de bør prøves ut andre steder.
dere de ordinære kommunale tjenestene i proBred involvering og samarbeid: Beboere,
sessen, noe som kan lette overgangen fra pronæringsliv og andre private aktører bør involvesjektrettet områdeinnsats til ordinær drift i komres fra oppstart og gjennom hele prosjektperiomunen. Også i prosjektperioden kan nye metoden. Hvis lokale myndigheter er til stede i lokalder innenfor ordinær virksomhet være minst
miljøet, kan de komme i kontakt med beboere
like viktig som ekstraordinære midler.
som vanligvis ikke deltar i offentlige beslutningsprosesser. Offentlige midler brukt på en
god måte kan utløse private investeringsmidler
og mobilisere frivillig innsats.
Kilde: Ruud mfl. 2019b, Oslo kommune 2016.

kan påvirke den sosioøkonomiske sammensetningen i nabolag, kan fra dette utgangspunktet ha
positive effekter på beboernes levekår. Noen forskere mener at nabolagseffekter kan være en
underliggende forestilling som danner grunnlaget
for en områdesatsing, selv om de ikke har funnet
belegg for at beslutningstakere ser på nabolagseffekter som en sentral begrunnelse (Andersson og
Musterd 2005a). Forskere som anser nabolagseffektene som små, vil dermed kunne argumentere
for at begrunnelsen for områdesatsinger er svak
(Musterd og Ostendorf 2008, van Gent mfl. 2009).
Noen er opptatt av at områdesatsinger skal
bidra til at områder ikke forfaller. Konsentrasjon
av levekårsproblemer kan føre til selvforsterkende negative prosesser som økt fysisk forfall,
nedleggelse av butikker, økt utrygghet, redusert
samhold og dårligere omdømme. Det kan gjøre at
folk som har økonomi til det flytter ut, og at konsentrasjonen av levekårsproblemer blir ytterligere
forsterket. Områdesatsinger kan ut fra dette perspektivet komme inn for å dempe slike negative
spiraler og kompensere for svikt i private investeringer. Å øke bostabiliteten og legge til rette for at
folk blir boende i områdene hvis inntektene deres
øker, kan da være en viktig intensjon med områdesatsingene (Andersen og Kielgast 2003). Områdesatsinger er dermed ikke nødvendigvis et virke-

middel for å bedre folks sosioøkonomiske (Andersen 2003) levekår, men for å sikre at områder ikke
forfaller. Ut fra en slik tankegang kan det være riktigere å bruke velferdspolitiske tiltak for levekårsutfordringer som skyldes større strukturelle
problemer som lønnsdannelse, helse og fattigdom. (Samfunnsøkonomisk analyse 2017a).
Et annet argument for områdesatsinger er at
lokalområdet kan være en egnet arena for enkelte
typer tjenester, særlig for personer som står langt
fra både arbeid, utdanning og fritids-/foreningsliv.
Tjenester som er tett på der folk bor, kan benyttes
til å styrke den grunnleggende kompetansen til å
håndtere hverdagen og gjøre forbindelsen mellom beboerne og det ordinære velferdstilbudet
sterkere (Christensen mfl. 2018a, Rambøll 2020).
Samtidig fremhever noen at nabolaget som en
lite egnet ramme for å bekjempe sosial eksklusjon
og fattigdom (van Gent mfl. 2009). Enkelte argumenterer med at områdesatsinger kan gi et skjevt
bilde av årsakene til utfordringene i utsatte byområder. Det kan gi et overdrevent inntrykk av at
utfordringene skyldes forhold internt i de utsatte
områdene framfor at de er resultat av økonomisk
ulikhet og segregering (SOU 2005:29). Slike programmer kan da bli en måte for politikere å synliggjøre at de ønsker å gjøre en innsats, men uten at
de griper fatt i de underliggende problemene på
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strukturelt nivå (Andersson og Musterd 2005a).
Gjennom medvirkning og involvering av lokalbefolkningen mener noen at områdesatsinger også
kan sende feil signaler. Det kan skape forventninger om at beboere skal ta ansvar for utfordringer
de ikke har forutsetninger for å løse (SOU
2005:29). Det er heller ikke alltid enighet om hva
som er årsakene til utfordringene. En undersøkelse fra Groruddalen indikerer at offentlig
ansatte som jobber i de levekårsutsatte områdene,
har en tendens til å mene at utfordringene skyldes
forhold utenfor områdene, mens offentlig ansatte
som jobber sentralt i kommunen eller i staten, i
større grad mener at utfordringene skyldes lokale
forhold (Gabrielsen 2014).
Områdesatsinger blir også begrunnet ut fra at
det er behov for samordning og innovasjon
(Andersson og Musterd 2005a). Det vil si at satsingene ikke nødvendigvis skal løse andre utfordringer enn det ordinær virksomhet skal, men at
måloppnåelsen kan bli høyere gjennom å koordinere innsatsen bedre, å involvere lokalbefolkningen og ved å legge til rette for innovasjon.
Det er imidlertid ikke alle som er enige i at
områdesatsinger er en egnet organisasjonsform
for å påvirke levekårsutfordringer. Prosjektfinansiering betyr ofte at det er usikkert hvor lenge
prosjektet kan vare, og om det blir innlemmet i
ordinær virksomhet. Da kan det være enklere å
prioritere tiltak med kortsiktig effekt foran tiltak
med mulig langsiktig effekt. Det kan dessuten
oppfattes uheldig hvis myndighetene tildeler kortsiktige prosjektmidler innenfor velferdssektorer,
for eksempel skolen, mens de samtidig kutter i de
generelle budsjettene (SOU 2005:29). Samordning gjennom områdesatsinger kan også bli en
normativ forventning innad i den offentlige forvaltningen. Det kan gjøre at det blir skapt en forestilling om at å samordne er den beste metoden
også når det ikke er det (Bohman mfl. 2016 i Roelofs og Salonen 2019).

15.1.3.2 Diskusjoner om hvordan
områdesatsingene bør utformes
Det er en lang tradisjon for å rehabilitere boliger
og uteområder gjennom områdesatsinger.
Enkelte mener at områdesatsinger med vekt på å
oppgradere områder fysisk er basert på en innebygd og overdreven tro på at en slik innsats skal
bidra til å løse sosiale problemer (Musterd og
Ostendorf 2005). Fysisk utbedring har ført til at
opprinnelige beboere må flytte ut av området,
enten som følge av salg av offentlige boliger eller
fordi bolig- og leieprisene øker. En slik utvikling

kan være både intendert og ikke intendert, men
har blitt kritisert for at folk da må flytte videre
med sine levekårsutfordringer og eventuelt
bosette seg i andre områder med opphoping av
levekårsutfordringer (Musterd og Ostendorf
2005, Posthumus mfl. 2013). Det kan dessuten
være vanskelig å stanse utviklingen når nærmiljøet har en sosioøkonomisk blandet befolkning.
Områdesatsing kan også forsterke eksisterende
gentrifiseringsprosesser. Det gjelder særlig i byer
med sterk boligetterspørsel (Bergsten og Holmquist 2013, Jepsen og Nielsen 2018).
Sosiale og individrettede tiltak kom særlig inn
i programmene fra 1990-årene, dels som en reaksjon på erfaringer med rene fysiske oppgraderingsprosjekter (De Decker mfl. 2003, Brofoss og
Barstad 2006). Programmer som vektlegger sosiale og individrettede levekårstiltak har imidlertid
også blitt møtt med kritikk. Individrettede tiltak
som kvalifisering og opplæring kan føre til at flere
kommer i jobb. Det kan bety at beboere flytter ut
av området når inntektene deres øker, mens området i seg selv forblir uendret. Ustabiliteten som
følger av stadige inn- og utflyttinger, kan ha negative effekter på beboerne som fortsatt bor i området. Samtidig hevder også enkelte at det aldri kan
betraktes som negativt om et individ utvikler seg
og flytter videre (SOU 2005:29). Bruken av velferdstiltak i områdesatsinger er også kritisert
fordi det er å forskjellsbehandle folk med utgangspunkt i hvor man bor. Beboerne i områdene får
bistand som andre med tilsvarende utfordringer i
andre områder ikke nødvendigvis får (Andersson
og Musterd 2005, van Gent mfl. 2009).
Enkelte mener at tiltak for å bedre områdekvalitetene dessuten har en tendens til å vektlegges
for sterkt i områdesatsinger, på tross av at levekårsutfordringer ofte er hovedbegrunnelsen for at
det rettes innsats mot områdene. I en gjennomgang av Storstadssatsningen, New Deal for
Communities og den nederlandske Storbysatsingen mente forskerne at det var et misforhold der
innsatsen i alle tre la uforholdsmessig stor vekt på
områdekvaliteter, samtidig som problembeskrivelsen la vekt på sosioøkonomiske levekårsproblemer (van Gent mfl. 2009).
Store områdesatsingsprogrammer gjennomføres fortsatt i en rekke land. Noen forskere mener
imidlertid at områdesatsinger «has been losing its
momentum». Forskerne mener at det har skjedd
en bevegelse bort fra dyre investeringsprogrammer, som områdesatsingene er. De mener å se en
tendens til at man oftere tyr til ekskluderende virkemidler, for eksempel å nekte arbeidsledige å
bosette seg i enkelte områder (van Gent mfl.
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2018). Slike ekskluderende virkemidler blir også
møtt med kritikk. I en dansk undersøkelse konkluderer utrederne med at det ikke finnes bevis
for at ufrivillige fraflyttinger fra utsatte områder
løser disse områdenes problemer (Jepsen og Nielsen 2018).

15.2 Områdesatsinger i Norge
Handlingsprogrammet Oslo indre øst (1997–
2006) var det første store samarbeidsprogrammet mellom stat og kommune som skulle bidra
til bedre levekår i utsatte byområder. Men også
tidligere prosjekter og støtteordninger har i ulik
grad trekk fra områdesatsinger. Det gjelder blant
annet flere støtteordninger for å oppgradere bygninger og utearealer og programmer som «Nærmiljø i by» og «Miljøbyprogrammet» i 1990årene.
I 2007 startet et samarbeid mellom staten og
Oslo kommune om en områdesatsing i Groruddalen. Etter hvert er områdesatsingene utvidet til
flere bydeler i Oslo og flere kommuner. Staten er,
eller har nylig vært, involvert i områdesatsinger i
Stavanger, Bergen, Trondheim, Drammen og
Oslo.

15.2.1 Mål for områdesatsinger
Oslo
Groruddalssatsingen var i første omgang tiårig
(2007–2016), men en ny avtale er undertegnet for
ytterligere ti år (2017–2026). I den første Groruddalssatsingen (2007–2016) var målet
en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprusting, bedre livskvalitet og samlet sett bedre
levekår i Groruddalen. Det utvikles et lokalt og
inkluderende samarbeid med beboere, organisasjoner, borettslag, næringsliv, bydeler og
offentlige institusjoner. Groruddalens identitet
og stolthet skal styrkes.
Satsingen besto av fire programområder med
hver sine delmål: 1)miljøvennlig transport, 2)Alna,
grønnstruktur, idrett og kulturmiljø 3)bolig-, byog stedsutvikling og 4)oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering.
I 2007 startet Oslo kommune og staten et samarbeid om områdesatsing i Oslo sør. Over tid ble
samarbeidet utvidet til å gjelde flere områder i
Oslo indre øst. Samarbeidet for Oslo sør og Oslo
indre øst ble forlenget gjennom intensjonsavtaler
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mellom staten og Oslo kommune for perioden
2019–2026. Områdesatsingene i Oslo (2017–2026)
har fått følgende målsetting: «varige forbedringer
av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder […]
der behovene er størst, slik at flere beboere i disse
områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt
deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn.»
Oslo kommune har vedtatt en egen områdepolitikk som gjelder hele byen, ikke bare områder
med konkrete satsinger. Målet for denne politikken er at «alle lokalområder i Oslo oppleves som
gode og trygge steder å bo og vokse opp».
Områdepolitikken har tre hovedstrategier:
– etablere et system for å følge med på utviklingen i alle lokalområder i Oslo
– gjennomføre helhetlige og koordinerte innsatser i særlig utsatte lokalområder
– motvirke en framtidig negativ utvikling i andre
etablerte eller nye boligområder
Drammen
Hovedmålet for områdesatsingen på Fjell i Drammen var «[ø]kt sysselsetting og færre på lavinntekt i 2020 sammenliknet med 2010». Satsingen Fjell 2020 ble avsluttet ved utgangen av året
2019. Områdesatsingen hadde tre strategiområder:
– tjenesteutvikling – gode offentlige tjenester
som gir kvalifisering og arbeid
– områdeutvikling – områdeutvikling som gir
godt bomiljø, gode møteplasser, aktivitetstilbud og et variert boligtilbud
– ressursmobilisering – gjennom samarbeid
med beboere, borettslag, private, frivillige
organisasjoner og statlige myndigheter
Drammen kommunestyre vedtok i 2020 å prioritere en områdesatsing i kommunedel 7, som
omfatter Strømsø nord, Grønland, Marienlyst,
Brandengen og Tangen. Satsingen, som har navnet Strømsø 2030, vil strekke seg over en tiårs
periode og har til hensikt å forbedre «Strømsøs»
fysiske og sosiale forhold. Stat og kommune
undertegnet en intensjonsavtale i oktober 2020.
Hovedmålet med områdesatsingen er at flere
beboere i området skal få styrket sine levekår
gjennom varig forbedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter. Satsingen bygger på fire velferdspilarer: arbeid, utdanning, bolig og helse.
Stavanger
I 2017 inngikk staten og Stavanger kommune en
intensjonsavtale om en områdesatsing i Storhaug
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bydel. Programmet legger opp til innsatser innenfor følgende områder:
– inkludering gjennom tidlig innsats i oppveksttjenestene
– gode bo- og nærmiljøer
– sosialt entreprenørskap
Bergen
Bergen kommune har områdeprogrammer med
tilskudd fra Husbanken i bydelene Årstad, Indre
Laksevåg og Ytre Arna.
Staten og Bergen kommune undertegnet høsten 2019 en intensjonsavtale om områdesatsing i
Loddefjord og Olsvik. Hovedmålet for satsingen
er å forbedre fysiske og sosiale forhold og bidra til
å motvirke sosial ulikhet når områdene fortettes
og videreutvikles. Programarbeidet er delt inn i
tre delprogram; nærmiljø, oppvekst og utdanning
og byutvikling for infrastruktur.
Trondheim
Trondheim kommune har et områdeprogram for
perioden 2013–2020 for bydelene Saupstad og Kolstad. Kommunen har mottatt tilskudd fra Husbanken. Områdeløftet på Saupstad–Kolstad har fire
målområder:
– Bydelen skal fremme livskvalitet og helse.
– Barn og unge skal ha kompetanse som styrker
dem i møte med framtiden.
– Bydelen skal bli en bærekraftig bydel med variert boligsammensetning og høy kvalitet på
infrastruktur og offentlige rom.
– Bydelen skal bli en inkluderende bydel med
gode møteplasser og muligheter for deltakelse.

15.2.2 Statlige midler til områdesatsinger
Staten tildeler midler til områdesatsinger fra ulike
sektorers budsjetter. Midlene er hovedsakelig tilskudd til de aktuelle kommunene, men enkelte tilskudd blir også tildelt private aktører eller ulike
statlige instanser får ekstrabevilgninger som de
selv benytter i de utsatte områdene. Se boks 15.2
for nærmere omtale.
De statlige tilskuddsmidlene til kommunene
skal gå til å utvikle nye arbeidsmetoder eller til å
investere i fellesarealer i nærmiljøene. Staten tildeler ikke tilskudd til ordinære driftsoppgaver
eller til å vedlikeholde eiendommer. Tilskuddene
skal gi kommunene større økonomisk rom til å
utvikle tjenestene og gjennomføre investeringer.
På sikt skal det bidra til mer effektive og varige
tjenester i de aktuelle områdene. Vellykkede pro-

sjekter kan videreføres i ordinær drift i kommunene.
I 2017 gikk en ekspertgruppe (Andreassenutvalget) gjennom alle de øremerkede tilskuddene til kommunesektoren og foreslo endringer.1
Ekspertgruppa viste blant annet til åtte øremerkede tilskuddsordninger til områdesatsinger
innenfor områder som helse, sysselsetting, barnehage og bomiljø. Gruppa mente at tilskuddene i
hovedsak går til tiltak som kommunene har et
klart definert ansvar for, og at tilskuddene primært burde innlemmes i rammetilskuddet.
Videre var ekspertgruppa av den oppfatning at det
ellers burde vurderes og begrunnes spesielt hvorfor rammetilskudd ikke er et egnet virkemiddel,
og viste til at det allerede eksisterer et storbytilskudd innenfor inntektssystemet. Anbefalingen
fra gruppa var at tilskuddene til områdesatsinger i
alle fall burde samles i en eller flere felles tilskuddsordninger.

15.2.3 Statens rolle og ansvar i
områdesatsinger
Ulike offentlige myndigheter har ansvar og roller
som kan virke inn på situasjonen i levekårsutsatte
områder. Kommunene har ansvaret for sentrale
velferdsoppgaver. Det gjelder ikke minst oppgaver innenfor sektorer som barnehager, grunnskoler, helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester. Andre kommunale oppgaver inkluderer
arealplanlegging, kommunale veier, biblioteker og
ulike kultur- og fritidstiltak. Kommuner og fylkeskommuner har også et ansvar for å bidra til samfunnsutvikling, blant annet forankret i plan- og
bygningsloven. Fylkeskommunene har ansvaret
for videregående skoler, fylkesveier og kollektivtransport. I tillegg har fylkeskommunene blant
annet ansvaret for en del kulturtiltak, en del regionale næringstiltak og regional planlegging.
Staten styrer kommunene og fylkeskommunene primært gjennom lover. I tillegg stimulerer
staten kommunene og fylkeskommunene til å ta
på seg en rekke oppgaver som ikke er lovpålagt
gjennom øremerkede tilskuddsordninger og retningslinjer mv. Statlige organer, som direktorater,
har også en faglig rolle som utvikler, forvalter og
formidler av kunnskap innenfor sitt fagområde.
Statlige ansvarsområder innenfor blant annet
skatte- og avgiftspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk, inntektssikring, samferdsel, helsesektor og
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Boks 15.2 Statlige finansieringsordninger til områdesatsinger
Staten gir tilskudd og andre former for øremerkede midler til områdesatsinger fra en rekke
departementers budsjetter:
Bomiljøtiltak og områdeutvikling: Kommunalog moderniseringsdepartementet (KMD) tildeler tilskudd via tilskuddsordningen «Områdesatsing i byer». Tilskuddsordningen skal bidra til at
«flere beboere i områder med særskilte levekårsutfordringer kan bli økonomisk selvstendige gjennom arbeid, og bli aktive deltakere i
lokalsamfunn og storsamfunn. Det skal også
bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i disse områdene». Kommunene
utarbeider årlig et handlingsprogram som ligger
til grunn for søknader om midler innenfor tilskuddsordningen. Kommunene skal også bidra
med egne midler til gjennomføringen av programmet. Handlingsprogrammene skal omfatte
tiltak som bidrar til
– inkludering, trygge og gode bo-, oppvekst- og
nærmiljøer
– frivillighet i utsatte lokalområder
– økt kvalitet i de fysiske omgivelsene og attraktive møteplasser
– insentiver til sosialt entreprenørskap
– forebygging av utenforskap og kriminalitet
– bedring av ulike offentlige tjenester
– omdømmebygging og gode bomiljø
– bedre kopling mellom overordnet byutvikling
og det konkrete nærmiljøarbeidet
I tillegg finansierer KMD et tilskudd til bolig- og
områdeutvikling i byer. Tilskuddsmidlene fordeles mellom utvalgte områdesatsinger, og tildeles
Oslo, Bergen og Trondheim kommune. Tilskuddet skal bidra til å forbedre bomiljøet, blant annet
ved forbedrede fysiske kvaliteter ved bomiljøet,
økt opplevelse av trygghet og sosial deltakelse i
nærmiljøet.
Kvalifisering til arbeid og sosialt entreprenørskap: Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) tildeler tilskudd til som går til kvalifisering til
arbeid og sosialt entreprenørskap. Tilskuddsmidlene tildeles fra en tilskuddsordning til kommunene for å utvikle de sosiale tjenestene i NAVkontoret og til prosjekter som er rettet mot sosialt og økonomisk vanskeligstilte, og de er øremerket områdesatsinger.

Forebyggende, helsefremmende tjenester og
nærmiljøtiltak: Helse- og omsorgsdepartementet
(HOD) tildeler tilskudd som er øremerket områdesatsinger fra en tilskuddsordning til lokalt folkehelsearbeid. Formålet med tilskuddet er å
støtte arbeidet for mer helsefremmende og sosialt bærekraftige lokalmiljøer i utsatte byområder.
Deler av statens tilskuddsordning for å styrke
helsestasjons- og skolehelsetjenesten er også
øremerket områdesatsinger.
Kriminalitetsforebygging: Justis- og beredskapsdepartementet (JD) tildeler ekstra midler
til politiinnsats i enkelte områdesatsinger for å
følge opp unge i risikosonen og forhindre rekruttering til kriminelle miljøer. Målet er å bidra til å
styrke den forebyggende innsatsen fra politiet
ved at politiet er sterkere til stede i utsatte områder, ved å følge opp unge i risikosonen tettere og
ved å styrke samarbeidet mellom politiet og
andre relevante aktører.
Innsats i barnehage, skole og skolefritidsordning:
Kunnskapsdepartementet (KD) tildeler tilskudd
øremerket prosjekter i barnehager og skoler i
områdesatsingene som en del av en tilskuddordning til kvalitetsutvikling i grunnopplæringen.
Integreringsfremmende tiltak: KD tildeler tilskudd øremerket områdesatsinger innenfor en
tilskuddsordning til kommunale innvandrertiltak. Tilskuddsordningen skal gå til å styrke og
videreutvikle arbeidet i kommunene med integrering av flyktninger og innvandrere i arbeidsog samfunnsliv. De øremerkede tilskuddene til
områdesatsinger skal også gå til tidlig innsats for
barn og unge, til at flere fullfører videregående
skole, og til å sikre flere lærlingplasser.
Blågrønn infrastruktur: Klima- og miljødepartementet (KLD) tildeler tilskuddsmidler øremerket utvalgte områdesatsinger fra en tilskuddsordning for friluftsliv. Tilskuddene skal bidra til å
utvikle friluftsområdene.
Frivillighet, kunst og kultur mv.: Kulturdepartementet (KUD) tildeler tilskudd øremerket
områdesatsinger fra en tilskuddsordning rettet
mot fritidsaktiviteter for barn og unge. Formålet
med tilskuddsordningen er å bidra til at alle
barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, kan delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med andre barn.
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Intensjonsavtalen utarbeides i samarbeid mellom stat og kommune. Den redegjør for hvilke
utfordringer området har og hvordan stat og
kommune skal bidra.

Boks 15.3 Begrunnelser for
øremerkede tilskudd
Om lag 5 prosent av kommunenes inntekter
kommer fra tilskudd fra staten øremerket særskilte formål. Nær 250 statlige tilskuddsordninger er rettet mot kommunesektoren. At det
er hensiktsmessig med øremerkede tilskudd,
kan begrunnes på flere måter:
– Når det er et nasjonalt mål å bygge opp en
tjeneste som har lav dekningsgrad på
landsbasis, kan det være formålstjenlig
med øremerkede tilskudd i en oppbyggingsperiode.
– Noen kommunale tjenester er bare aktuelle
i avgrensede geografiske områder eller
gjelder bare for visse grupper innbyggere.
Da kan det være vanskelig å utforme kriterier for fordelingen av rammetilskudd.
– Øremerkede tilskudd kan være hensiktsmessig for tidsavgrensede forsøk eller prosjekter i enkelte kommuner.

I intensjonsavtalen mellom staten og Oslo kommune fra 2007 var ansvarsdelingen mellom stat og
kommune beskrevet på følgende måte: «Oslo
kommune har ansvaret for den helhetlige utviklingen i Groruddalen. […] Regjeringen vil styrke
Groruddalen ut fra sitt ansvar for den nasjonale
infrastrukturen, statlige eiendommer og virksomheter som er lokalisert der og ut fra et overordnet
ansvar.» Arbeids- og ansvarsfordelingen i den første Groruddalssatsingen var ikke fullt ut klarlagt
da denne satsingen startet, men utviklet seg
underveis. Statens rolle var primært å finansiere
tiltak initiert lokalt, men de statlige virksomhetene arbeidet også strategisk med utviklingen av
satsingen (Reinvang mfl. 2015).
I intensjonsavtalene for de pågående områdesatsingene i Oslo er det lagt vekt på å styre gjennom samordning. Ifølge disse avtalene skal staten
og Oslo kommune sammen utvikle og prøve ut
nye virkemidler og arbeidsformer for å bedre
koordineringen av statlige og kommunale virkemidler. I programbeskrivelsen til Groruddalssatsingen 2017–2026 står det blant annet:

Kilde: Veileder «Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner», Difi-notat 2017:3.

politi vil også på ulike måter kunne virke inn på
utviklingen i levekårsutsatte områder.
Samordning og samarbeid kan skje på ulike
nivå og gjennom ulike prosesser. Det kan handle
om samordning av ulike tjenester slik at mottakerne møter et koordinert tjenesteapparat. Det
kan også dreie seg om å samordne beslutningsprosesser mellom ulike forvaltningsnivåer, sektorer og aktører. I hvilken grad og på hvilken måte
statlige myndigheter involverer seg varierer mellom områdesatsinger, og staten er særlig sterkt
involvert i Oslo.
Hvordan statlig-kommunale samarbeid om
områdesatsinger oppstår og forankres, blir
beskrevet på følgende måte på Kommunal- og
moderniseringsdepartementets nettside:
Noen kommuner har byområder med så store
levekårsutfordringer at de ønsker statlig
bistand. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer i samarbeid med relevante
departementer om det er behov for en ekstraordinær statlig innsats. Samarbeidet forankres
i en intensjonsavtale om langsiktig satsing.

Organisering av satsingen må legge til rette for
effektiv styring på tvers av de vertikale nivåene
i satsingen, fra politisk ledelse på statlig og
kommunal side og ned til de enkelte prosjektansvarlig bydeler og etater. Disse styringslinjene må samtidig tilpasses styringssystemene
som ligger i den ordinære linjestrukturen på
statlig og kommunal side.
Dagens områdesatsinger i Oslo har tre delprogrammer: «Oppvekst og utdanning», «Sysselsetting» og «Nærmiljø». Hvert av delprogrammene
ledes at et programstyre med representanter fra
stat (direktorater og departementer) og kommune.
Programstyrene har ansvaret for å følge opp arbeidet med å implementere tiltak, utvikle årlige handlingsprogrammer, budsjett og årsrapport. Programeiergruppa (byrådsavdelinger i Oslo kommune og
sju departementer) gir føringer og styringssignaler
for arbeidet innenfor de enkelte delprogrammene,
behandler årlige handlingsprogrammer med forslag til tiltak og tildeler midler til de ulike delprogrammene. Programeiergruppa rapporterer til
politisk ledelse gjennom en årsmelding.
Erfaringene med og synspunktene på områdesatsingene som styringsform er delte blant aktø-
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rer som er involvert i satsingene. Noen mener at
nettverksstyring gir gode synergieffekter, mens
andre mener at linjeorganisasjonene kan håndtere
dette minst like godt. Enkelte kommunale aktører
mener at måten statlige organer involverer seg på,
begrenser handlingsrommet de har. De fleste av
de kommunalt ansatte informantene ga uttrykk
for at tidsbruken sto i et akseptabelt forhold til
nytten ved organiseringen, basert på erfaringer
fra tre ulike områdesatsinger.2 Kunnskapsutveksling og økt forståelse på tvers av offentlige sektorer er momenter som informantene trekker fram
som positive effekter av organiseringen. At det ble
brukt programgrupper i Groruddalen, førte til at
de lærte av hverandre på tvers av forvaltningsnivåer innenfor ett og samme fagområde. Det var
vanskeligere å få til kunnskapsutveksling på tvers
av sektorer (ibid.). Også årsrapportene til områdesatsingene i Oslo viser at det er delte erfaringer
og også utfordringer med samordningsmodellen.
Blant annet blir det trukket fram at det kan være
vanskelig å definere rollen til de statlige aktørene,
og at mange beslutninger tas i den ordinære linjeorganisasjonen heller enn innad i prosjektene.3

15.3 Erfaringer med områdesatsinger
Det er gjennomført en rekke evalueringer og studier av områdesatsinger, både i Norge og internasjonalt. Resultatene fra studiene avhenger både av
hvordan satsingene er innrettet, og av hvilke mål
de har, av den lokale situasjonen og av studienes
metoder. Resultatene er derfor dels motstridende
og ikke nødvendigvis relevante for andre satsinger. Det er gjennomført få effektevalueringer
(Andersen og Brattbakk 2020). En rekke metodiske utfordringer gjør det også vanskelig å måle
effektene av slike satsinger (se f.eks. Brofoss og
Barstad 2006). Nedenfor følger likevel noen
utdrag fra resultater og diskusjoner om områdesatsingenes effekter.

15.3.1 Erfaringer fra norske områdesatsinger
15.3.1.1 Den første Groruddalssatsingen
Den første Groruddalssatsingen hadde flere overordnede hovedmål og var delt inn i fire programområder med egne delmål. Evalueringen av sat2
3

Den første Groruddalssatsingen, Oslo indre øst og Fjell
2020.
Årsrapporter til delprogrammene for områdesatsing i Oslo,
2017 og 2018.
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singen var konsentrert om effektene innenfor de
fire programområdene (Agenda Kaupang mfl.
2016).
Samlet sett mente utrederne at satsingen særlig hadde lyktes med å ruste opp det fysiske miljøet. Rundt 70 prosent av beboerne i områder som
fikk tilskudd til områdeløft, mente at Groruddalen
hadde fått bedre parker og turområder, mer
attraktive boområder og generelt blitt et bedre
sted å bo. Effekten på levekår var ikke like tydelig.
Utrederne fant heller ikke at innbyggernes trivsel
og tilknytning til boområdet har endret seg systematisk for Groruddalen generelt.
Utrederne pekte samtidig på at midlene i Groruddalssatsingen var små sammenliknet med
øvrig ressursbruk i dalen. De viste til at Oslo kommune brukte cirka 5 milliarder kroner årlig på tjenesteproduksjon i bydelene og skrev: «Mens
områdeløftet på Romsås har hatt budsjett på ca. 50
millioner kroner, har borettslagene på Romsås
samtidig pusset opp for over 1 milliard kroner.»
(ibid.) Enkelte offentlig ansatte mente at midlene i
Groruddalssatsingen ble utjevnet ved at kriteriene
for Oslo kommunes inntektsfordeling ble endret
på samme tid, og at de ordinære midlene til Groruddalen da ble redusert (Gabrielsen 2014).
Opprinnelig var det en intensjon at Groruddalssatsingen skulle jobbe for å påvirke store statlige
infrastrukturprosjekter i Groruddalen. Denne strategien ble endret underveis. Evalueringen konkluderte med at satsingen i liten grad lyktes i å påvirke
de store infrastrukturprosessene, men lyktes i å
gjennomføre mindre prosjekter basert på lokale
behov som trafikksikkerhet, støyskjermer mv.
Målene for uteområder og kulturmiljø anså utrederne som nådd som en følge av de mange fysiske
tiltakene som ble gjennomført. Utrederne mente at
det åpenbart hadde blitt bedre forhold for friluftsliv,
fysisk aktivitet og idrett. De kunne samtidig ikke
svare tydelig på om de beste tiltakene var blitt prioritert. For bolig- og stedsutvikling mente de at det
ble gjort mye godt arbeid, men at målene kan ha
vært for ambisiøse. Erfaringer fra denne delen av
programmet er også omtalt i kapittel 14.
Selv om det ble gjennomført en rekke fysiske
tiltak, var boligprisveksten i Groruddalen lavere
enn gjennomsnittet i Oslo (ibid.). Det kan være en
indikasjon på at satsingen ikke endret Groruddalens omdømme vesentlig. En undersøkelse av
boligprisendringer i de fire områdene med områdeløft fant imidlertid at prisene økte i to av disse
sammenliknet med prisnivået i andre deler av
Groruddalen. I ett av områdene var det en tydelig
negativ utvikling i prisforskjellen, mens prisforskjellen var tilnærmet uendret i det siste av områ-
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dene (Aarland mfl. 2017). Det kan indikere at
områdeløft virker positivt for attraktiviteten og
omdømmet.
I evalueringen av Groruddalssatsingen mente
utrederne at målene på utdanningsfeltet i noen
grad var nådd, mens de på sysselsetting ikke var
nådd. De viste til at det ble brukt betydelige midler til skole og barnehage, men lite til sysselsetting, helse, ungdomstilbud og kultur- og
foreningsliv. Fram til 2014 ble 79 prosent av samlet ramme for delprogrammet om oppvekst, kultur
og inkludering brukt på skole og barnehage. Over
halvparten av midlene ble brukt på gratis kjernetid i barnehage. Utrederne fant positive resultater
i elevenes leseferdigheter i løpet av satsingsperioden. De mente at det kunne tilskrives positive
effekter av tiltakene i Groruddalssatsingen, men
kunne ikke dra sikre slutninger om årsakene til
utviklingen. Utrederne pekte på at innsatsen på
sysselsetting og kvalifisering var begrenset (50
millioner kroner på ti år) og i hovedsak rettet mot
utsatte og små grupper. De mente også at det var
utfordrende å finne effekter på sysselsettingen
selv om innsatsen kan ha gitt resultater for deltakerne innenfor de enkelte prosjektene (Agenda
Kaupang mfl. 2016).
Utrederne var også av den oppfatningen at
Groruddalssatsingen på visse måter bidro til innovasjon. Gratis kjernetid i barnehage og Alnaskolen var noen av eksemplene de trakk fram. Samtidig mente de at deler av satsingen i bunn og
grunn hadde form av konvensjonelle tiltak som
løsning på kjente problemer. De viste også til at
gratis kjernetid i barnehage ikke var noe nytt i
Groruddalssatsingen, men hadde vært prøvd i
andre bydeler. Nyvinningen handlet derfor primært om at prosjektperioden var lengre enn tilsvarende forsøk hadde vært tidligere.
Utrederne omtalte flere eksempler på tiltak
hvor ulike delmål ble sett i sammenheng. Et
eksempel på dette var at fysisk opprusting av uteområder kunne støtte opp om mål om folkehelse
og deltakelse. Det mente utrederne viste at det var
samspill mellom programområdene som sannsynligvis ga satsingen en merverdi. Utrederne viste
videre til at det over tid utviklet seg en rollefordeling mellom bydelene og kommunens etater som
opplevdes som en nyvinning av de involverte aktørene. De mente at det ga medvirkningsprosesser
som sikret bedre forankring i lokale behov og
ønsker (ibid.). Flere informanter ga uttrykk for at
satsingen hadde gitt bydelene et større spillerom
og muligheter til å påvirke kommunens planprosesser. Samtidig fortalte informanter i bydelene også
at det var utfordrende å koordinere tiltak. En utfor-

Boks 15.4 Områdeløft i
Groruddalen
Det er gjort egne undersøkelser i flere områder i Groruddalen hvor det har blitt gjennomført områdeløft. For Lindeberg tydet en spørreundersøkelse på at det var en positiv utvikling på flere sosiale indikatorer i perioden med
områdeløft. Beboerne følte seg tryggere, de
var mer tilfredse med fritidstilbudet, og de ble
mer aktive i nærmiljøet. Selv om beboerne
syntes området ble finere, mente de fortsatt at
det var utfordringer som for få fritidstilbud.
Undersøkelsen pekte på at mange familier sliter økonomisk, og utrederne mente at det kan
være vanskelig å kople områdeløft med tjenester som hjelper de mest utsatte familiene
(Ruud og Vestby 2017b).
På Furuset har det blitt investert i flere
større anlegg, som Verdensparken og Furuset
bibliotek og aktivitetshus (FUBIAK). En spørreundersøkelse tyder på at dette har bidratt til
at beboerne er stoltere av området de bor i, og
opplever en sterkere stedsidentitet. Sammen
med oppussede fasader i borettslagene kan
det ha medvirket til at flere ser på området
som attraktivt. Likevel tyder ikke boligprisutviklingen på at attraktiviteten har økt sterkt.
Det kan henge sammen med at attraktiviteten
øker blant beboere i området uten at områdets
omdømme utad har økt tilsvarende (Ruud mfl.
2019a).

dring var at sosiale tiltak kan ta lengre tid å iverksette, gjennomføre og evaluere enn fysiske tiltak.
Videre opplevde noen at tiltakene innenfor satsingen ikke var godt nok koordinert med det eksisterende bydelsarbeidet (Gabrielsen 2014).
Det ble også sett på som en utfordring at
mange av temaene folk var opptatt av, ikke var en
del av Groruddalssatsingen, slik som miljøproblemer som kom av motorveier og logistikkterminal,
og at sykehuset skulle flyttes. I flere medvirkningsprosesser kom det opp forslag og ønsker
som myndighetene ikke kunne følge opp.
Et sentralt premiss i Groruddalssatsingen var at
midlene ikke skulle gå til drift av ordinær virksomhet. Samtidig var ikke skillet mellom investeringsog driftsmidler entydig, og informanter ga uttrykk
for at det var uenighet om hva som kunne kategoriseres som investeringsmidler. Informanter fra
bydelene mente det var vanskeligere å innpasse
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sosiale tiltak enn fysiske tiltak i kravet om å ikke
benytte driftsmidler. Alle bydelene hadde jobbet
lenge med forebyggende arbeid, og det var utfordrende å finne ut hvordan midlene fra Groruddalssatsingen skulle innpasses i dette arbeidet (ibid.).
I evalueringen av Groruddalssatsingen mente
utrederne at det var sannsynlig at Groruddalssatsingen ville ha varige virkninger. De mente at de
fysiske tiltakene vil ha varig virkning uansett, men
større effekt hvis de ble driftet og godt vedlikeholdt. Det ble gjennomført en rekke fysiske tiltak
under Groruddalssatsingen som ville trenge vedlikehold, og driftsansvaret har ikke alltid vært
avklart. Drift og vedlikehold vil for øvrig være
avhengig av å bli prioritert på kommunale budsjetter. For andre typer tiltak mente utrederne at
sannsynligheten for om de ble videreført på ordinære kommunale budsjetter, hang sammen med
hvor effektive de viste seg å være (Agenda
Kaupang mfl. 2016). Blant de involverte aktørene
var det imidlertid flere som hadde lave forventninger til at tiltakene ville bli videreført etter prosjektperioden. Det kan være et omfattende arbeid å
sikre videreføring av prosjekter og kan inkludere
spørsmål om finansieringskilder, samarbeidspartnere og forankring av tiltaket (Gabrielsen 2014).

15.3.1.2 Oslo sør
I Bydel Søndre Nordstrand ble det gjennomført
en områdesatsing mellom 2007 og 2018. Satsingen
skilte seg fra Groruddalssatsingen ved at midlene
i hovedsak ble tildelt beboere og frivillige organisasjoner etter søknad. Evalueringen av satsingen
tyder på at denne innretningen kan ha bidratt til å
imøtekomme lokale ønsker. Beboerne var i stor
grad opptatt av å få flere sosiale møteplasser. Tiltak ble gjennomført i ulike befolkningsgrupper og
spredt utover bydelen. Det var også økt oppslutning om arrangementer gjennomført av frivillige
organisasjoner. Samtidig viste evalueringen at
ulike tiltak ble rettet mot de samme gruppene og
geografiske stedene, og at det kunne vært behov
for noe mer koordinert innsats (Ruud og Vestby
2018).
15.3.1.3 Fjell 2020
Evalueringen av områdesatsingen på Fjell i Drammen tar ikke tydelig stilling til i hvilken grad
hovedmålet om å øke sysselsettingen og å få
færre på lavinntekt ble nådd. Utrederne mente det
var vanskelig å si om hovedmålet er nådd, fordi de
manglet statistikk. Utrederne antok imidlertid at
målet delvis ble nådd gjennom kvalifiserings- og

233

Kapittel 15

sysselsettingstiltakene i satsingen. De mente at en
viktig suksessfaktor er at NAV-tiltakene er lokalisert på Fjell, slik at det var kjente omgivelser og
kort vei mellom tiltaket og hjemmet for deltakerne. Satsingen hadde også mange tiltak som la
til rette for fritidsaktiviteter for barn og unge.
Samlet sett vurderte utrederne at Fjell 2020 hadde
vært en svært vellykket satsing. De mente at
områdesatsingen hadde gode og viktige tiltak som
hadde hatt stor betydning for befolkningen på
Fjell. Flere intervjuobjekter mente også at folks
syn på bydelen hadde utviklet seg i klar positiv
retning, og utrederne ga uttrykk for at det var
sannsynlig at Fjell 2020 hadde påvirket omdømmet positivt (Rambøll 2020).

15.3.1.4 Handlingsprogrammet Oslo indre øst
Handlingsprogrammet for Oslo indre øst (1997–
2006) var en felles satsing mellom stat og kommune for å bedre levekårene. Målområdene var
flere: bedre oppvekstforhold, boforhold, helsefremmende tiltak, arbeidsmarkedstiltak og nærmiljø.
En undersøkelse av levekår og flytting viste
blant annet at arbeidsledigheten gikk ned, færre
mottok sosialhjelp og andelen med høyere utdanning økte i perioden undersøkelsen målte. Beboerne fikk bedre tilgang til sosiale og kulturelle
møteplasser, og utrederne mente at handlingsprogrammet bidro til å styrke skolene. Samtidig var
kriminaliteten og folks opplevelse av utrygghet
stabil, og trafikkstøyen fra veiene endret seg lite.
Bomiljøet i de kommunale gårdene så også ut til å
utvikle seg i feil retning. Undersøkelsen konkluderte med at flyttemønstre åpenbart påvirket levekårene positivt, men at handlingsprogrammet
sannsynligvis også hadde bidratt til den positive
utviklingen. Undersøkelsen pekte i tillegg på at
annen politikk hadde hatt stor betydning. De viste
blant annet til at investeringene i Bjørvikatunnelen var flere ganger så stor som samlet ramme for
handlingsprogrammet. Dette var en endring som
var forventet å bety mye for områdene (Barstad
mfl. 2006).
Evalueringen drøftet i hvilken grad handlingsprogrammet ville gi varige endringer. Den viste til
at involverte informanter var bekymret for om tiltakene ville bli opprettholdt etter at handlingsprogrammet var ferdig. Samtidig viste den til informanter som var positive til at programmet hadde
gjort det mulig å utvikle nye metoder.
Evalueringen omtalte også programmets mål
og mente det ikke kom helt klart fram om målet
var å «bedre levekårene til de personer som opp-
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rinnelig bodde der (f.eks. per 1997)», eller om det
var «å bedre levekårene til de personer som bor
der til enhver tid». Samtidig mente enkelte informanter at satsingen på oppvekst i handlingsprogrammet var viktig i alle tilfeller. Den kunne gi
positive effekter for barn og unge senere i livet,
selv om de flyttet ut av bydelene (ibid.).
Ifølge en evaluering av organiseringen av handlingsprogrammet ble innbyggerne i lokalsamfunnet involvert gjennom brukermedvirkning på prosjektnivå. Sivilsamfunnsaktører lokalt, slik som frivillige organisasjoner, foreninger og næringslivsaktører, ble i mindre grad involvert. Utrederne
mente at det sannsynligvis lå et ubrukt potensial i
denne typen involvering, og at bredere og dypere
deltakelse fra lokalsamfunnet kunne utløst mer
egendrevet utvikling og styrket måloppnåelsen
(Hanssen og Klausen 2006).

15.3.1.5 Tidlige områderettede tiltak
I 1980- og 1990-årene hadde flere norske kommuner støtteordninger for å oppgradere boliger og
uteområder. Husbanken bidro med tilskudd til
byfornyelse. Da Husbankens byfornyelsestilskudd for perioden 1994–1999 ble evaluert, anslo
utrederne at tilskuddet bidro til å øke private og
kommunale investeringer i bolig- og områdefornyelse. Nesten alle midlene gikk til Oslo, Bergen og
Trondheim. Utrederne registrerte at boligpriser i
områder med høy byfornyelsesaktivitet steg. De
konkluderte med at den økte attraktiviteten for en
stor del var et resultat av byfornyelsen (Nordvik
2001). I en undersøkelse av utvalgte byfornyelsesgårder i Oslo fra 1998–2000 fant utrederne at
70 prosent av beboerne hadde flyttet i løpet av
rehabiliteringsperioden. Over halvparten sa at de
ikke lenger hadde råd til å bo der (Brattbakk og
Dyb 2001).
I tillegg til byfornyelsen har det eksistert flere
ordninger med tilskudd til områderettede tiltak
siden 1970-årene (Brofoss og Barstad 2006). Ordningene har dreid seg om både fysisk opprusting
og om sosiale tiltak som å styrke lokaldemokrati
og deltakelse. For eksempel var Nærmiljø i by-prosjektene i 1990-årene rettet mot blant annet trygghetsskapende tiltak og barn og unges oppvekstmiljø i drabantbyer i Oslo og Bergen. Evalueringen fra Loddefjord-prosjektet i Bergen konkluderte med at det skjedde positive endringer i
området. Nærmiljøprosjektet bidro til dette, men
andre forhold var vel så viktige for utviklingen
(Unstad og Ytrehus 2004, omtalt i Brofoss og Barstad 2006).

Miljøbyprogrammet var et samarbeidsprogram
mellom staten og utvalgte kommuner i perioden
1993–2000.4 Hovedmålet med prosjektet var å
utvikle byene i en mer miljøvennlig retning, men
Miljøbyen Gamle Oslo hadde også et mål om å
bedre levekårene til dem med dårlige levekår
(Hovedrapport 2000).
I sluttrapporten for Miljøbyen Gamle Oslo står
det blant annet følgende under spørsmålet om
levekårene er blitt bedre:
Med utgangspunkt i Oslo kommunes levekårsstatistikk, har Miljøbyen Gamle Oslo sannsynligvis ikke bidratt til å bedre levekårene i
Gamle Oslo. Dette skyldes i hovedsak at indikatorene som benyttes er lite egnet til å måle
effekter av de tiltakene Miljøbyen arbeidet
med. Det eneste som sannsynligvis ville endret
Gamle Oslos bunnplassering på kommunens
levekårsstatistikk, var en utflytting av innbyggere med karakteriska som slår dårligst ut på
statistikken, noe Miljøbyen ikke har jobbet
med. […] Det er ikke nødvendigvis samsvar
mellom det bildet som levekårsstatistikkene
gir og hvordan befolkningen selv opplever sine
levekår og sine omgivelser. […] I en bypolitisk
sammenheng er det behov for å vurdere levekårene også i forhold til områdekvaliteter som
ikke så lett fanges opp i registeropplysninger
om individene.

15.3.2 Evalueringer fra andre nordeuropeiske
land
15.3.2.1 Storstadssatsningen i Sverige
I Sverige var segregering i storbyene i 1990-årene
en drivkraft bak lanseringen av «Storstadssatsningen». Satsingen hadde som mål å bryte den sosiale, etniske og diskriminerende segregeringen.
Sju kommuner, med til sammen 24 boligområder,
ble inkludert i satsingen.
Det ble gjennomført en rekke evalueringer fra
de involverte byområdene. Resultatene fra evalueringene ble sammenfattet i en offentlig utredning,
SOU 2005:29 Storstad i rörelse. Evalueringene ga
ulike resultater, men noen temaer var gjennomgående. En generell konklusjon var at det var et
tydelig gap mellom mål og innsats, og at det overgripende målet om å bryte segregeringen var urealistisk. En av vurderingene var at
4
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om man studerar det utsatta området utan att
placera in det som en del av det omgivande
samhället, skapas endast en partiell förståelse
för sammanhangen. Risken är stor att fokus
förflyttas från segregationsproblematikens
djupt liggande mönster, till en tolkning som är
mer politiskt handterbar.
Samtidig konkluderte utredningen med at
[ä]ven om målet att bryta social, etnisk og diskriminerande segregation endast i begränsad
mening kan hanteras på kommunalt nivå, innebär inte detta att alla aspekter av segregationsproblematiken bör förläggas bortom det
lokala. Ett områdesbaserat välfärdsarbete har
vuxit fram med ambitioner om underifrånperspektiv och samverkan.
Flere av evalueringene av Storstadssatsningen fant
at sysselsettingen økte og bruken av sosialhjelp
gikk ned i satsingsområdene, men at det var vanskelig å skille utviklingen i disse områdene fra
andre områder. Det var derfor vanskelig å konkludere med om sysselsettingstiltakene i satsingen
hadde god effekt. Ett spørsmål som ble reist, var
om boligområdene var for små geografiske enheter
til å fungere som ramme for sysselsettingstiltakene. Det ble også sett på som en utfordring at folk
som fikk arbeid, flyttet ut av områdene, mens
arbeidsledige flyttet inn. I de fleste områdene var
andelen langtidsmottakere av sosialhjelp større
blant innflyttere enn blant utflyttere (SOU 2005:29).
En undersøkelse så på trekk ved dem som flyttet
inn og ut av utsatte områder i Stockholm i 1990årene. Undersøkelsen viste en tydelig tendens til at
innflytterne hadde svakere tilknytning til arbeidslivet, lavere inntekter og kortere botid i Sverige enn
utflytterne. Forskerne konkluderte med at områdesatsingene ikke kunne endre de utsatte områdenes
sosioøkonomiske posisjon, og at denne posisjonen
ofte blir reprodusert gjennom flyttestrømmene
(Andersson og Bråmå 2004).
Storstadssatsningen skulle også bidra til å øke
den demokratiske deltakelsen og medvirkningen i
de utsatte områdene. Flere av evalueringene
pekte på at det var vanskelig både å definere og
følge opp dette målet. Det ble lagt stor vekt på å
involvere beboere, men satsingen bidro i liten
grad til å bygge opp varige demokratiske strukturer som ga beboerne reell innflytelse. Samtidig la
noen forskere vekt på at nærområdene til bostedet kan være en god arena for å la folk få erfaring
med medvirkning, ved at tersklene for å delta kanskje er lavere i lokalmiljøet. Det kan også være
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viktig å bidra til trygghet og sosiale fellesskap i
nærområdene (SOU 2005:29).
Evalueringene refererte også til mange tiltak
som sannsynligvis har gitt verdifulle erfaringer
(ibid.). Ifølge evalueringen fra Stockholm hadde
tiltakene gitt lokalt ansatte i offentlige virksomheter en mer åpen og positiv holdning til innbyggerne. Utrederen mente også at skoletilbudet var
blitt bedre ved at skolene ble tilført ekstra ressurser. Det gjorde det mulig for lærerne og andre
ansatte ved skolene å heve kompetansen sin og
prøve ut nye måter å jobbe på (Bunar 2004).
Flere av utredningene pekte på at fysisk oppgradering hadde positiv effekt på boligområdene.
I utredningen fra Göteborg ble det konkludert
med at enkelte av områdene var blitt mye bedre
steder å bo – både penere, tryggere og med et
bedre tjenestetilbud (Törnquist 2005). I en annen
utredning fra Göteborg ble det framholdt at fysisk
opprusting kan bidra til økt trygghet og trivsel og
kompensere for noen av feilene som ble gjort da
boligområdene ble bygd. Utrederne mente samtidig at det var vanskelig å vurdere de konkrete
effektene av den fysiske opprustingen, og at det
også er et langsiktig arbeid (Schulz mfl. 2004).
Fysisk opprusting var for øvrig i mindre grad en
del av Storstadssatsningen sammenliknet med
områdesatsinger i flere andre land. Utfordringene
i områdene ble sett på mer som et resultat av
sosial ekskludering enn av den fysiske attraktiviteten (Andersson mfl. 2010).
Innsatsen ble dels organisert som egne prosjekter, dels integrert i kommunenes ordinære
virksomhet. Utredningene viste at organiseringen hadde betydning for hvordan innsatsen ble
utformet. Mulighetene for innovasjon så ut til å
være større i prosjekter utenfor ordinær virksomhet, men det var en tendens til at disse prosjektene var mer marginale, ble oppfattet som
mindre betydningsfulle og hadde mindre sjanse
for å bli en del av og påvirke den ordinære virksomheten enn tiltak som ble gjennomført innenfor ordinær virksomhet. Utrederne mente også
at det er behov for å kompensere tjenesteapparatet for de ekstrautgiftene som følger av levekårsutfordringer, for å sikre god nok standard på
tjenestene. De stilte spørsmål ved om prosjektinnsats kan ivareta et slikt formål. Utrederne mente det var behov for å styrke de ordinære tjenestene (SOU 2005:29).
Ifølge utredningene var det ulike erfaringer
med samarbeid mellom organisasjoner. Det var
noen positive erfaringer med samarbeid, blant
annet innenfor sysselsettingsfeltet og kriminalitetsforebyggende arbeid. I andre tilfeller mente
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utrederne at samordning mer framsto som en
tvungen organisering og et retorisk grep, framfor at det var en effektiv løsning (ibid.).

15.3.2.2 Byfornyelse og boligsosiale innsatser i
Danmark
Danmark har en relativt lang tradisjon for byfornyelse i form av fysisk oppgradering, men har
siden midten av 1990-årene også hatt områdesatsinger som kombinerer fysiske og sosiale tiltak. I
tillegg har organisasjonen for de allmenne boligforeningene, Landsbyggefonden, midler som benyttes til oppgradering og boligsosiale prosjekter i
allmenne boligområder.
Evalueringer av de to områdesatsingene Byutvalgsinitiativet og Kvarterløft fant både positive og
negative effekter for sosialt miljø og attraktivitet i
områdene. Effektene på den sosioøkonomiske
utviklingen i områdene så likevel ut til å være
begrenset. Byutvalgsinitiativet var en områdesatsing som ble gjennomført i perioden 1994–1998.
Cirka 500 boligorganisasjoner som eier og forvalter boliger innenfor den allmenne boligsektoren,
fikk tildelt midler til å oppgradere boliger og
boområder, til sosiale tiltak og til husleiereduksjoner. Innsatsen ble evaluert gjennom blant annet
spørreundersøkelser. Undersøkelsen indikerte at
sosiale problemer ble redusert i 30 prosent av de
områdene som hadde store problemer, og økte i
10 prosent av områdene (Andersen 2003). Utviklingen i de aktuelle boligorganisasjonene er også
sammenliknet med en kontrollgruppe av boligorganisasjoner som fikk avslag på støtte. Ifølge evalueringen bidro ikke områdesatsingen til en mer
sosioøkonomisk blandet befolkning. Andelen
beboere utenfor arbeid ble større i innsatsperioden, og utreder antok at det hadde sammenheng
med at beboere som flyttet inn, hadde lavere inntekt, utdanning og sysselsetting enn dem som flyttet ut. Samtidig fant evalueringen at områdesatsingen bidro til at flere kom seg i jobb. Satsingen var
ikke direkte rettet mot å skape flere jobber, men
utreder antydet at tiltakene kan ha økt beboernes
nettverk og kompetanse om arbeidsmarkedet
(Christensen 2013).
I perioden 1997–2008 ble det gjennomført
områdesatsinger i tolv områder, kalt Kvarterløft.
Hensikten med satsingen var å snu negative
utviklingsspiraler i områdene gjennom en helhetlig innsats og bruk av lokale krefter i bydelene. I
første omgang ble det valgt ut sju områder til satsingen. Ifølge evalueringen utviklet områdene seg
ulikt, men samlet sett bidro innsatsen til å gjøre
områdene mer attraktive og beboerne mer posi-

tive. Et av de overordnede målene med områdesatsingen var å forbedre områdenes omdømme og
stedsidentiteten hos beboerne, for på den måten å
påvirke områdene i positiv retning. Ifølge evalueringen gikk flyttehyppigheten ned og færre
ønsket å flytte fra de fleste av innsatsområdene.
Bedre felleslokaler og møteplasser så også ut til å
ha hatt en positiv effekt på det sosiale livet. Beboerne følte seg tryggere, og i enkelte områder ble
synlig kriminalitet vesentlig redusert (Andersen
og Kielgast 2003). I de fem siste kvarterløftene ble
over 80 prosent av midlene brukt til fysisk opprusting. Enkelte av områdene fikk en positiv levekårsutvikling, og utrederne antok at det hadde
sammenheng med generelle tendenser til gentrifisering i områdene. I andre områder ble målet om
å endre beboersammensetningen gitt opp, da det
viste seg at en stor del av dem som fikk arbeid,
flyttet og ble erstattet av andre som ikke var i
arbeid (Andersen mfl. 2009).
Andre danske undersøkelser har også funnet
positive effekter på sosialt miljø og attraktivitet av
fysisk opprusting. En undersøkelse av et utvalg
utbedringsprosjekter tydet på at fysisk opprusting
kan ha en positiv effekt på beboernes tilfredshet
med boligområdet, ønske om å bli boende og
ønske om å bidra til å utbedre bolig og uteområder. Evalueringen fant imidlertid ikke disse positive resultatene for områder som hadde fått store
bevilgninger. Utreder antok at det kan skyldes at
problemene var mer komplisert i slike områder,
og at fysisk innsats der ikke var tilstrekkelig til å
påvirke beboertilfredsheten (Christensen 2013).
Enkelte satsinger legger stor vekt på sosiale
og individrettede tiltak for beboerne. Allmenne
boligforeninger i utsatte områder kan søke om
støtte fra offentlige myndigheter og Landsbyggefonden for prosjekter som skal bedre levekårene
(«boligsociale indsatser»). En evaluering av
boligområdene som fikk støtte i perioden 2006–
2010, tydet på at innsatsen bidro til at noe større
andeler av beboerne var i jobb, men effektene
var usikre. De fant ikke effekter på inntektsnivået og sannsynligheten for at unge begikk kriminalitet (Jakobsen mfl. 2016). Evalueringer av
Landsbyggefondens midler for perioden 2011–
2014 tilsa samtidig at flere prosjekter sannsynligvis hadde positive effekter. Det kan henge
sammen med at midlene ble brukt til tiltak som
var mer forebyggende og tettere på beboerne
enn ordinære velferdstjenester. Blant annet indikerte evalueringene at det var positive effekter
på ungdoms kriminelle aktivitet, motivasjon for
utdanning og arbeidsdeltakelse (Christensen
mfl. 2018b, 2018c, 2019a).
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Boks 15.5 Erfaringer med å fremme
trygghet og trivsel
Det finnes ulike former for utrygghet og mistrivsel, og det kan ha betydning for hva slags
type innsats som kan ha effekt. Utrygghet og
mistrivsel kan for eksempel bunne i manglende hverdagsmestring, eller det kan henge
sammen med opplevelser med normbrytende
atferd i lokalområdet. Følelsene kan både
være basert på konkrete forhold i eget liv,
men kan også komme av hendelser lenger tilbake i tid eller på andre steder. Ifølge en dansk
undersøkelse er det gode erfaringer med å
styrke beboernes kapasitet til å håndtere hverdagsproblemer og til å bedre beboernes kontakt med det ordinære hjelpeapparatet der
utfordringene er basert på manglende hverdagsmestring. Der hvor det er konflikter og
bråk i nabolaget, ser det ut til at tiltak for å øke
kontakten og styrke nettverkene mellom
naboer kan ha positive effekter. Det kan imidlertid være tidkrevende å endre utfordringer
som handler om at beboerne eller folk fra
andre steder har negative forestillinger om
området (Christensen mfl. 2019b).

Danske kommuner har et ansvar for å stimulere til utvikling i problemrammede boligområder. Kommunenes innsats skal gjøre områdene
attraktive for bosetting og styrke grunnlaget for
private investeringer. Flere undersøkelser har
anslått at kommunenes investeringer gjennom
områdefornyelse har økt den private investeringsviljen. En utredning anslo at 1 krone i
offentlig støtte i gjennomsnitt utløste 3,5 kroner i
private boliginvesteringer i utsatte byområder
(Jensen mfl. 2015). I en tidligere utredning av
slike områdefornyelser fant utrederne samtidig
at antall personer i områdene som mottok sosialhjelp, hadde steget (Ærø mfl. 2008).

15.3.2.3 New Deal for Communities i Storbritannia
Storbritannia har hatt en rekke støtteordninger
og satsingsprogrammer for å stimulere til utvikling i utsatte byområder. I 1998 etablerte de
programmet New Deal for Communities hvor
det ble satset relativt intensivt og langvarig på et
begrenset utvalg områder. Satsingen varte i ti år.
39 innsatsområder ble valgt ut. Målet var å
«close the gaps between the 39 areas and the
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rest of the country». Gjennom å satse intensivt
og langvarig ønsket myndighetene å unngå
feilene de mente var gjort i tidligere områdesatsinger hvor midlene var smurt tynt utover
(Batty mfl. 2010).
Prosjektet ble evaluert med utgangspunkt i 36
indikatorer. Ifølge evalueringen ble det målt en
forbedring på 32 av 36 indikatorer. På flertallet av
indikatorene var utviklingen mer positiv enn
nasjonalgjennomsnittet og snittet for andre sammenliknbare områder. Utviklingen var særlig positiv på indikatoren som målte beboernes opplevelse av at området hadde blitt forbedret siste to
år, og om de var tilfredse med området. Også på
indikatorer som kriminalitet var utviklingen gjennomsnittlig mer positiv enn for sammenliknbare
områder (ibid.).
Evalueringen pekte mot at det var en relativt
sett større positiv endring på områderettede5 enn
på individrettede6 resultatindikatorer. Dette forklarte de blant annet med at en høy andel av beboerne kan ha utbytte av områderettede tiltak. Dette
var brede og synlige tiltak i lokalsamfunnet. Individrettede tiltak, som arbeidsmarkedstiltak og helsefremmende tiltak, traff et smalere segment av
beboerne, og tiden før tiltakene eventuelt har
effekt, kan være lang. En undersøkelse på individnivå indikerte samtidig at tiltak innenfor utdanning, arbeidsliv og samfunnsdeltakelse ga positive
resultater for personer som deltok i prosjektene
(Foden mfl. 2010). En mulig effekt av positive
resultater på sysselsettingstiltak var at folk flyttet
fra området. Evalueringen kunne ikke påvise at
folk som oppnådde positive resultater etter å ha
deltatt i programtiltakene, flyttet som følge av
dette, men den ville samtidig ikke utelukke det
(Batty mfl. 2010).
Medvirkning og involvering av sivilsamfunnet
var sentrale i programmet. Konklusjonen på evalueringen var at det hadde vært riktig tilnærming,
men at det også var en del utfordringer. 40 prosent av beboerne som ble boende gjennom programperioden. var involvert i prosjektene, men de
færreste ble involvert i formelle beslutningsprosesser.
Utrederne konkluderte med at den samfunnsøkonomiske nytten oversteg tre–fem ganger kostnadene for programmet. De viste samtidig til at fordelene i hovedsak kom fra at verdiene på beboeres
5

6
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«Place-related outcome»: Reducing crime, improving housing and the physical environment, and strengthening local
communities.
«People-related outcome»: Health, education and worklessness.
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tilfredshet med området og psykisk helse økte,
ikke på alle målområdene. De viste også til at selv
om programmet hadde en betydelig økonomisk
ramme, var per capita-kostnaden liten sammenliknet med annen tjenesteyting (cirka 500 pund årlig).
Utrederne mente at det var nyttig å ha en helhetlig
tilnærming hvor ulike programområder ble sett i
sammenheng. De mente at investeringer i fysisk
miljø hadde gitt positive resultater som redusert
kriminalitet og arbeidsledighet (ibid.).
På tross av innsatsen og flere positive resultater viste en studie at de fleste satsingsområdene
fortsatt var blant Storbritannias mest utsatte i
2005, målt etter en rangering av andelen arbeidsledige i alle områder i England og Wales (Tunstall
2016).

15.3.2.4 Gjennomgang av effektevalueringer
Danske forskere har gjennomgått effektevalueringer av områdesatsinger fra flere nordeuropeiske
land. Ingen av de elleve nordeuropeiske undersøkelsene vurderte effekter for eksisterende beboere på individuelle levekårsfaktorer som arbeidsledighet og inntektsnivå. To av undersøkelsene så
på individuelle effekter som trygghet og stolthet
for området og fant positive effekter. I seks av
områdene ble det undersøkt om arbeidsledigheten på områdenivå gikk ned som en følge av innsatsen, og det ble funnet positive effekter i fire av
disse områdene (Akademisk Arkitektforening og
København kommune 2014).
I undersøkelsen er det også skilt mellom ikkestrukturelle og strukturelle fysiske opprustingsprosjekter. Sistnevnte er større endringer i bygningsmasse og trafikksystem som at hus og veier
blir revet og bygd. Ifølge undersøkelsen fører
strukturelle fysiske prosjekter i større grad enn
ikke-strukturelle til positiv utvikling på levekårsindikatorer som arbeid og utdanning. Det kan skyldes at endret arealbruk og bygningsstruktur fører
til at befolkningen skiftes ut i større grad enn for
eksempel ved å oppgradere uterom.

15.3.3 Oppsummering av effekter på levekår,
områdekvaliteter og arbeidsmetoder
15.3.3.1 Sosioøkonomiske levekårsforbedringer
Flere av evalueringene fra både Norge og andre
nordeuropeiske land peker mot en positiv, men
relativt sett svak effekt på levekårsforbedringer
som sysselsetting, utdanning og inntekt (f.eks. Barstad mfl. 2006, Batty mfl. 2010, Christensen 2013,
Akademisk Arkitektforening og København kom-

mune 2014, Jacobsen mfl. 2016). I andre tilfeller har
ikke evalueringene analysert effekter på overordnede mål som å øke sysselsettingen, noe som kan
henge sammen med at det mangler data, eller at
det ikke er forventet å finne effekter på aggregert
nivå (f.eks. Agenda Kaupang mfl. 2016, Rambøll
2020). En rekke utredninger konkluderer samtidig
med at det er mange effektfulle enkelttiltak som
kan bety mye for livskvaliteten til dem de treffer
(f.eks. SOU 2005:29, Foden mfl. 2010, Agenda
Kaupang mfl. 2016, Christensen mfl. 2018).
Selv om enkeltprosjekter er vellykkede, er det
ikke sikkert det er realistisk å se effekter i levekårsstatistikken. For det første involverer enkeltprosjekter ofte en liten andel av den samlede
befolkningen, og resultater på sysselsetting kan
komme flere år senere. For det andre er det en
tendens at folk som får økt inntekt, flytter fra de
utsatte områdene. Hvis levekårsstatistikken i
utsatte områder forbedres, skyldes det gjerne at
området er blitt mer populært, og at folk med høyere inntekter flytter inn (Barstad mfl. 2006, Andersen mfl. 2009, Batty mfl. 2010).
De økonomiske bidragene fra områdesatsinger utgjør ofte en relativt liten del av kommunens
eller bydelenes samlede budsjetter. Flere utredere mener derfor at ambisjonene heller ikke skal
være for høye. Samferdselsinvesteringer og det
generelle velferdsbudsjettet er betydelig større
enn bidragene fra områdesatsingene og må derfor
forventes å bety mer for utviklingen. Også den
økonomiske konjunkturutviklingen og utviklingen på boligmarkedet blir ofte pekt på som mer
vesentlig enn områdesatsingene (Barstad mfl.
2006, Batty mfl. 2010, Agenda Kaupang mfl. 2016,
Andersen mfl. 2009, Christensen 2013). Noen forskere legger vekt på at levekårsutfordringer i stor
grad er et resultat av den generelle ulikheten i
samfunnet, og at det derfor ikke er naturlig å finne
sterke resultater av områderettet innsats (Andersson og Musterd 2005a).

15.3.3.2 Sosioøkonomisk blandet befolkning
At befolkningen i de utsatte områdene skiftes ut,
kan være både en ønsket og en uønsket effekt av
områdesatsinger. I Norge er det i liten grad lagt
vekt på økt sosial miks som et selvstendig hensyn
i områdesatsinger, mens i andre land er dette et til
dels eksplisitt mål. Det er likevel noen undersøkelser som ser på endringer i flyttemønstre, boligpriser mv. av norske områdesatsinger, og som
tyder på at områdesatsinger i enkelte tilfeller kan
påvirke befolkningssammensetning og attraktivitet (Barstad mfl. 2006, Aarland mfl. 2017).
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Internasjonale undersøkelser viser varierende
resultater med hensyn til om områdesatsinger
kan påvirke den sosioøkonomiske sammensetningen. Både svenske og danske undersøkelser har
funnet at områdene kan bli ytterligere levekårsutsatte i løpet av innsatsperioden som følge av at
flere av innflytterne er utenfor arbeid enn det
utflytterne er (Christensen 2013, SOU 2005:29,
Anderson og Bråmå 2004). En britisk undersøkelse fant at områdesatsingen ikke endret områdenes relative posisjon med hensyn til andelen
arbeidsledige i løpet av en tiårig satsingsperiode
(Tunstall 2016).
Det er samtidig en del tilfeller hvor befolkningen har blitt mer sosioøkonomisk blandet i løpet
av prosjektperioden. Flere undersøkelser peker
på endringer i boligmarkedet og folks boligønsker
som en viktig forklaring på om områdesatsingene
kan påvirke den sosioøkonomiske sammensetningen. Det vil si at hvis det er generelle tendenser til
gentrifisering, kan en områdesatsing forsterke
denne tendensen (f.eks. Andersen 2009). En
annen forskjell mellom ulike områdesatsinger kan
være hvor inngripende fysiske tiltak er og om
boligene for eksempel omgjøres fra offentlige
utleieboliger til eierboliger (Akademisk Arkitektforening og København kommune 2014). En
undersøkelse av større rivnings- og ombyggingsprosjekter i Nederlands 31 største byer i perioden
1999–2013 tydet på at prosjektene førte til en mer
sosioøkonomisk sammensatt befolkning i det
ombygde området. Undersøkelsen fant ikke effekter på nabolaget utover det ombygde området
(Zwiers mfl. 2018b).

15.3.3.3 Sosiale forhold og trivsel
Flere undersøkelser viser positive resultater av
områdesatsinger på sosiale forhold som beboertilfredshet, trygghet og sosial kontakt (Andersen
2003, Batty mfl. 2010, Christensen 2013, Christensen mfl. 2019b). Resultatene er likevel ikke
entydige. For eksempel fant utrederne enkelte
positive resultater på sosiale forhold etter den
første Groruddalssatsingen, men fant likevel
ikke at trivsel og tilhørighet til området systematisk hadde endret seg (Agenda Kaupang mfl.
2016). Det er heller ikke entydige resultater med
hensyn til om områdesatsinger kan dempe kriminaliteten og konfliktnivået. Enkelte undersøkelser finner at satsingene følges av redusert kriminalitet og færre sosiale konflikter, mens dette
ikke er tilfellet i andre områder (Barstad mfl.
2006, Andersen 2003, Andersen og Kielgast 2003,
Batty mfl. 2010, Christensen mfl. 2019a).
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15.3.3.4 Investeringer og omdømme
Enkelte områdesatsinger ser ut til å ha bidratt til å
redusere hærverk (Andersen 2003) og til å øke private investeringer i boliger (Jensen mfl. 2015).
Både fysiske og sosiale forbedringer kan ha positive effekter for områdenes attraktivitet og
omdømme blant folk som bor andre steder. Samtidig er flere bekymret for at områdesatsinger kan
føre til en ytterligere stigmatisering av områder,
særlig hvis områdesatsingene ikke gir positive
effekter (Andersen 2003, SOU 2005:29). Det er heller ikke enkelt å måle om områdesatsinger har
påvirket omdømmet. Endrede flyttemønstre og
økte boligpriser kan henge sammen med at områdets omdømme er blitt bedre. Spørreundersøkelser indikerer samtidig at folk fra andre nabolag kan
få et mer positivt bilde av området uten at det nødvendigvis gir store endringer i befolkning og boligpriser (f.eks. Rambøll 2020). Effektene på omdømmet kan også være sammensatte, for eksempel ved
at omdømmet bedres blant folk i nærområdene,
mens det fortsatt er uendret blant folk som bor
andre steder (Ruud mfl. 2019a).
15.3.3.5 Samarbeid, metodeutvikling og
medvirkning
Det er flere eksempler på at offentlige instanser har
utviklet kompetansen sin og nye måter å jobbe på
ut fra midler fra områdesatsingene, og at områdesatsingene har vært en ramme for samarbeid mellom offentlige instanser. Områdesatsingene har
også vært benyttet som ramme for å teste ut nye tiltak (SOU 2005:29, Agenda Kaupang mfl. 2016).
Samtidig er det flere eksempler på at områdesatsingene ikke har fungert godt som en ramme for samarbeid og metodeutvikling. Resultater fra den svenske Storstadssatsningen tyder på at prosjektorganisering kan legge bedre til rette for innovasjon i tjenestene, men gjør samtidig at prosjektene blir mindre betydningsfulle enn om de organiseres i den
ordinære virksomheten (SOU 2005:29).
Det er videre eksempler på at områdesatsingene har vært benyttet til å prøve ut nye metoder
for å involvere lokalbefolkningen. Nærområdene
kan være en god arena for å styrke folks kompetanse på medvirkning (SOU 2005:29, Agenda
Kaupang mfl. 2016). Samtidig er det eksempler på
at medvirkningsprosesser gjennom områdesatsinger kun gir dem som medvirker, innflytelse over
små og perifere prosjekter. Medvirkning kan
dessuten skape store forventninger blant lokalbefolkningen til hva de kan påvirke (SOU 2005:29,
Batty mfl. 2010, Gabrielsen 2014).
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skelig å utvikle gode innovasjonsprosjekter hvis
de geografiske områdene er små og tilskuddsordningene setter mange begrensninger på typer
tiltak.

15.4 Utvalgets vurderinger
15.4.1 Komplisert målstruktur og mye
prosjektfinansiering
Den statlige finansieringen av områdesatsinger
består av en rekke sektorbaserte tilskuddsordninger med egne sektormål. Samlet sett har tilskuddsordningene omfattende og sammensatte
mål. Tilskuddsordningene legger også føringer på
områdesatsingene ved at de i stor grad er rettet
inn mot innovasjon og metodeutvikling i de kommunale tjenestene i tillegg til fysiske investeringer
i nærmiljøene. Utvalget ser at det kan være gode
grunner til å ha denne modellen for statlige finansieringsbidrag til områdesatsinger: Hver sektormyndighet bidrar med tilskudd innenfor sitt
område og sikrer på den måten at tilskuddet brukes i tråd med sektorens generelle mål og prioriteringer. Staten vil ikke støtte ordinær kommunal
drift, men vil bidra til en ekstraordinær innsats.
Ekstraordinær innsats kan ha en langsiktig effekt
ved å bidra til bedre tjenester og tilbud. Innovasjon og metodeutvikling i tjenestene er nødvendig, og det er et stort behov for å teste ut nye
måter å jobbe og samarbeide på.
Utvalget mener likevel at finansieringsmodellen kan hindre at midlene blir brukt på best mulig
måte. De statlige tilskuddene gir mange føringer
på hvilke typer tiltak kommunene skal prioritere.
Det kan gjøre det vanskelig for kommunene å få
til en helhetlig og lokalt tilpasset satsing. De
utsatte områdene står overfor ulike utfordringer,
og det er ikke gitt at føringene gir tiltak som svarer best på de lokale utfordringene. Prosjektfinansiering kan føre til at investeringer som raskt blir
synlige, prioriteres framfor prosjekter hvor det tar
tid før resultatene kan måles. Hvis det er gjort
investeringer i anlegg som krever betydelig driftsog vedlikeholdsmidler, og som kommunene ikke
kan eller vil prioritere, kan det i verste fall gjøre at
områdene forfaller på sikt.
Den omfattende bruken av statlige tilskudd til
prosjekter kan også gjøre at innsatsen blir fragmentert og ustabil. Prosjektfinansiering kan føre
til stadig nye prosjekter framfor stabil innsats. Det
kan være vanskelig å få videreført prosjektene i
ordinær drift selv om de er vellykkede. Stadig nye
tiltak som etableres og avvikles er uheldig for
beboerne, ikke minst for barn og unge. Å søke på,
rapportere og følge opp prosjekter er dessuten
ressurskrevende.
Det er heller ikke gitt at dagens finansieringsmodell gir det beste grunnlaget for å få fram
gode innovasjonsprosjekter. Det kan være van-

15.4.2 Områdesatsinger kan bidra til trygge
og gode bo- og oppvekstmiljøer eller
innovasjon og metodeutvikling
Norske og internasjonale evalueringer av områdesatsinger viser mange eksempler på enkelttiltak
som trolig har hatt god effekt for mottakerne. Samtidig er det ofte vanskelig å se at områdesatsingene
har nådd hovedmålene som er satt.
Utvalget mener det er viktig at områdesatsinger har få og tydelige mål, med en klar sammenheng mellom mål, strategier og tiltak. Målene bør
være basert på eksisterende kunnskap om når
slik tids- og stedsavgrenset innsats er effektivt.
For mange samtidige mål eller for brede mål gjør
det vanskeligere å innrette strategiene slik at de
skal nå målene, og det gjør det vanskeligere å
måle effekten av tiltakene. Det er også større fare
for målkonflikter innad i satsingene og uklarheter
om hvilke mål som skal prioriteres.
Utvalget mener at «gode og trygge bo- og oppvekstmiljøer» er et realistisk mål for områdesatsinger. En områdesatsing kan være et godt virkemiddel for å gjennomføre koordinerte lokale tiltak
som bidrar til fysisk opprusting og bedre sosiale
forhold. Det kan være gode grunner til å se
fysiske og sosiale tiltak i sammenheng. Felles innsats for å ruste opp nærmiljøene kan øke den sosiale kontakten og bedre naboskapet mellom beboere. Bedre offentlige uteområder og lokaler for fritids- og aktivitetstilbud kan være viktig for å kompensere for levekårsutfordringer som trangboddhet og lav inntekt. Det er ikke minst viktig for
barn og unge som trenger steder å være og noe å
finne på. Sosiale tiltak kan bidra til å styrke de
lokale nettverkene, beboernes deltakelse i lokalsamfunnet og kontakten med de ordinære tjenestene. Sosial kontakt og tillit mellom beboerne kan
gjøre det lettere å kontakte hverandre hvis det er
behov for å ta tak i utfordringer i nærmiljøene.
Utvalget mener at et ekstraordinært løft for å
bedre fysiske og sosiale forhold ikke nødvendigvis forutsetter innovasjon og metodeutvikling. Det
kan godt være at velprøvde metoder er best egnet
til å få de ønskede resultatene. Kommuner og
bydeler har gjennom flere år prøvd ut en rekke
ulike metoder og tiltak, og de vet ofte hva som virker. De må kunne velge velprøvde metoder hvis
de mener disse er best i stand til å løse de lokale
utfordringene.
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Utvalget mener samtidig at områdesatsinger i
noen tilfeller kan være et godt verktøy for innovasjon og metodeutvikling i offentlig forvaltning.
Områdesatsinger kan benyttes til å utvikle nye og
bedre samarbeidsformer mellom offentlige
instanser og til å utvikle bedre metoder for medvirkning og mobilisering av lokale krefter. Sammensatte levekårsutfordringer stiller tjenesteapparatet overfor kompliserte oppgaver, og dagens
arbeidsmetoder er kanskje ikke tilstrekkelige.
Derfor er det viktig å gi rom for å utvikle tjenestene nettopp i disse områdene.
En viktig suksessfaktor for områdesatsinger
er at lokalbefolkningen blir involvert i å utforme
og gjennomføre tiltakene. Ikke minst er det viktig
å involvere beboere, men også andre lokale aktører som butikker, næringsliv, frivillige organisasjoner, velforeninger og boligorganisasjoner. Hvis tiltak for å bedre bomiljøet skal ha langvarig effekt,
bør beboerne ønske dem og eventuelt ta del i drift
og vedlikehold. Samtidig vil utvalget presisere at
medvirkning gjennom områdesatsinger kan innebære noen fallgruver. Ved å involvere lokalbefolkningen i prosjekter og avgrensede områdesatsinger kan folk få urealistiske forhåpninger til hvilke
beslutninger de kan påvirke. Det er viktig at medvirkning ikke begrenser seg til lokale prosjekter,
men at kommunene gjør en innsats for å involvere
folk i ordinære kommunale beslutningsprosesser.

15.4.3 Områdesatsinger kan ikke løse
strukturelle utfordringer i byutvikling
eller levekår
Utvalget mener at områdesatsinger kan bidra til at
områdene blir mindre levekårsutsatte. Gjennom å
skape trygge og gode bomiljøer kan områdesatsing indirekte gi positive effekter på individers
utdanning og arbeidsdeltakelse. Det kan også
være at økt engasjement og deltakelse i lokalsamfunnet kan gi et større nettverk, og dermed ha
positive effekter på arbeidsdeltakelse. Innovasjon
kan gjøre offentlige tjenester mer tilpasset brukernes behov. Gjennom å mobilisere og involvere
lokale krefter i områdesatsingene kan satsingene
fungere som en læringsarena for deltakelse i storsamfunnet.
Utvalget mener likevel at områdesatsinger ikke
bør ha «forbedrede levekår», «økt sysselsetting»
eller «deltakelse i storsamfunn» som hovedmål.
Erfaringer tilsier at effektene av områdesatsing på
sysselsetting og deltakelse i storsamfunn trolig
ikke er store nok sett opp mot ressursinnsatsen til
at dette bør være hovedmål. Det er uheldig å sette
urealistiske mål for områdesatsinger. Det kan
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skape forventninger som ikke kan innfris om at staten har en strategi for å løse utfordringene.
Utvalget vil slå fast at det å få folk i jobb er noe
av det aller viktigste for å redusere levekårsutfordringer. Utvalget mener i den sammenheng at
strukturelle forhold innenfor blant annet arbeidsmarked i hovedsak påvirkes gjennom ordinære og
varige ordninger og tjenester. Hvis målet først og
fremst skal være å få flere i de levekårsutsatte
områdene i arbeid, blir effektene trolig større hvis
midlene brukes til kvalifiserings- og sysselsettingstiltak, framfor et bredt spekter av fysiske og
sosiale tiltak i områdesatsinger. Utvalget mener
også at det er et tilstrekkelig ambisiøst mål å øke
beboernes livskvalitet gjennom å skape trygge og
gode bomiljøer. Bomiljøet skal ikke bare være et
virkemiddel for å få folk ut i arbeid.
Selv om utvalget ikke anbefaler «forbedrede
levekår» som hovedmål, kan det likevel være aktuelt å inkludere individrettede tiltak i områdesatsingene. Slike tiltak, for eksempel opplæringstiltak
eller språktrening, kan ha svært positiv effekt for
dem som deltar.
Områdesatsingene kan være en arena for dialog mellom lokale aktører og sentrale myndigheter. Dialog gjennom områdesatsinger er likevel
trolig en lite effektiv arena for å påvirke overordnede areal- og investeringsplaner. Områdesatsinger har derfor trolig små effekter på strukturelle
utfordringer i byutviklingen.
Det vil dessuten kunne være ønskelig å knytte
utsatte områder tettere sammen med resten av
kommunen. Det kan for eksempel være nye transportforbindelser som korter ned reisetiden til
andre områder. Det kan også være arbeidsmarkedstiltak og jobbtilbud i andre deler av byen som
bidrar til at beboerne beveger seg mer på tvers av
områdene. Den geografiske avgrensningen i
områdesatsinger gjør at denne formen for
endringer gjerne faller utenfor satsingene.
Områdesatsinger kan antakelig gjøre utsatte
områder mer attraktive, og i visse tilfeller kan de
føre til at flere med gode levekår blir boende eller
flytter til området. Det kan lede til at levekårene i
området forbedres i statistikken. Utvalget mener
at en mer blandet befolkning ikke bør være et
hovedmål med områdesatsinger, selv om det i en
del tilfeller kan være en forventet, ønsket og viktig
bieffekt. En mer sosioøkonomisk blandet befolkning kan i noen tilfeller være nødvendig for å
unngå en nedadgående trend hvor attraktiviteten
og investeringsviljen går ned. Det kan også være
positivt for det sosiale miljøet. Det er samtidig viktig at det er en uttrykt holdning i områdesatsingene til hvor stor befolkningsendring som er
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ønskelig og akseptabel. Hvis områdene blir mer
attraktive, kan det øke boligprisene slik at eksisterende beboere ikke lenger har råd til å leie eller
kjøpe ny bolig. Selv om det kan være positivt med
en mer sosioøkonomisk blandet befolkning, er det
ikke nødvendigvis ønskelig at eksisterende beboere må flytte. Ved å kombinere fysisk opprusting
med tiltak som bidrar til at folk kommer i arbeid,
kan det være mulig å forbedre inntekten til eksisterende beboere og unngå at de må flytte hvis
området blir mer attraktivt. Utvalget mener at en
slik strategi kan fungere for en del personer, men
at det likevel må forventes at en del eksisterende
beboere må flytte hvis områdene blir betydelig
mer attraktive.

15.4.4 Områdesatsinger kan være
samfunnsøkonomisk lønnsomme
Utvalget mener at områdesatsinger kan være samfunnsøkonomisk lønnsomme hvis de er utformet
på en god måte og svarer på lokale utfordringer.
Beregninger fra Storbritannia tyder på at områdesatsinger kan gi gevinster for blant annet mental
helse og trivsel som er flere ganger høyere enn
kostnadene. Det er ikke gitt at det offentlige skal
finansiere denne typen tiltak, men utvalget mener
at områdesatsinger i visse tilfeller kompenserer for
mangler i det generelle velferdssystemet. Når velferdsordningene ikke sikrer at barn og unge kan
vokse opp i en god bolig og et godt bomiljø, kan
områdesatsingene kompensere for dette ved å
bedre kvaliteten på offentlige uteområder og styrke
lokalsamfunnene. Gitt de lokale utfordringene og
tiltakene kan områdesatsinger være et relativt målrettet, og trolig kostnadseffektivt, virkemiddel.
Utvalget mener at de samfunnsøkonomiske
kostnadene av å vokse opp i utsatte nabolag kan
være store, for eksempel hvis ungdom faller ut av
skolen, får alvorlige helseproblemer eller begår kriminalitet. Selv om slike utfordringer først og fremst
må forebygges i ordinære tjenester, for eksempel
skoler og helsetjenester, kan også innsatsen i områdesatsinger bidra. Hvis innsatsen påvirker utdannings- og arbeidsmarkedsutfallene for bare et fåtall
personer, vil det kunne gi signifikante gevinster.
Områdesatsinger kan også gi gevinster for samfunnet hvis det hindrer at boligområdene forfaller
gjennom hærverk og manglende investeringer.
Utvalget mener at områdesatsingene trolig ikke
alltid har vært kostnadseffektivt innrettet. Det kan
være vanskelig å påvise at merverdien ved samordning er høyere enn de administrative kostnadene
ved en omfattende organisering. Det er også vanskelig å vurdere om tiltakene innenfor områdesat-

singene har vært de mest egnede tiltakene. Det er
mulig at rammene for de statlige tilskuddsordningene legger føringer som hindrer best mulig bruk
av midlene. I alle tilfelle mener utvalget at det er
viktig at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten
vurderes i hver enkelt områdesatsing. Kostnadene
ved å organisere arbeidet som en områdesatsing
bør vurderes opp mot alternative organiseringsformer, og tiltakene bør vurderes opp mot alternative
tiltak for å nå målene.

15.4.5 Staten bør fortsatt tildele tilskudd til
levekårsutsatte områder
Gjennom inntektssystemet skal kommunene kompenseres for vesentlige utgifter som følger av levekårsutfordringer. Det er derfor betimelig å spørre
om det er nødvendig med øremerkede tilskudd til
områdesatsinger, slik Andreassen-utvalget spør
om. De statlige tilskuddene til områdesatsinger
går i stor grad til tiltak som kommunene har et
klart definert ansvar for, som kommunalt
utviklingsarbeid og nærmiljøprosjekter.
Utvalget mener deler av dagens tilskudd til
områdesatsinger bør innlemmes i kommunenes
rammetilskudd. Den omfattende tilskuddsbruken
kan innebære at kortsiktige prosjekter prioriteres
for høyt, og at det å styrke ordinære tjenester prioriteres for lavt. En del av utfordringene i levekårsutsatte områder blir best ivaretatt gjennom å
fordele ordinære budsjettmidler mellom kommunene og innad i kommunene. Levekårsutfordringer er ofte langvarige, både for individer og for
områder. Langvarige og forutsigbare kriterier for
tildeling av budsjettmidler er best egnet til å motvirke alvorlige og sammensatte levekårsutfordringer. Områdesatsinger kan dessuten gjøre at områdenes utfordringer blir overeksponert for resten
av samfunnet, og at det igjen svekker områdenes
omdømme. Ved å benytte varige midler og ordinære fordelingssystemer for tildeling av midlene
vil den negative oppmerksomheten mot områdene
kanskje bli mindre.
Samtidig er det en fare for at midlene ikke lenger tildeles kommunene med opphoping av levekårsutfordringer, og ikke blir benyttet i de utsatte
områdene, hvis de innlemmes i kommunenes
rammetilskudd. Det statlige inntektssystemet bør
ideelt sett ta tilstrekkelig hensyn til levekårsforskjeller gjennom kommunenes rammetilskudd,
og kommunene bør følge opp dette ved å ta tilstrekkelig hensyn til levekårsforskjeller i videretildelingen av ressurser innad i kommunene. I praksis kan dette være vanskelig å få til. Det er strenge
krav til kriteriene i utgiftsutjevningen i inntekts-
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systemet. Kriteriene skal være basert på ufrivillige forskjeller i utgifter til sentrale velferdstjenester. Ikke alle utgifter relatert til levekårsutfordringer blir tatt hensyn til i utgiftsutjevningen.
Storbytilskuddet skal kompensere for mangler i
kriteriene i inntektssystemet, men tilskuddet tildeles ikke alle byer eller byområder med levekårsopphoping, og det er usikkert i hvilken grad
tilskuddet kompenserer for utgiftsforskjeller.
Utvalget mener at det er behov for å vurdere
endringer i utgiftsutjevningen og/eller storbytilskuddet slik at disse bedre fanger opp utgiftene
ved opphoping av levekårsutgifter. Utvalget anbefaler at det regjeringsoppnevnte utvalget som skal
gjennomgå inntektssystemet, også vurderer dette.
Det er nærmere omtalt i kapittel 12. Slike
endringer i rammetilskuddet vil kunne gi bedre
forutsetninger for at områdesatsingsmidlene ved
en innlemming går til bykommuner med levekårsutfordringer.
En annen mulighet er å innlemme deler av tilskuddsmidlene i skjønnstilskuddet som fylkesmannen tildeler til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. En stor andel av tilskuddsmidlene innenfor områdesatsingene går til kommunalt utviklingsarbeid. Hvis det er ønskelig å
støtte tidsavgrensede kommunale innovasjonsprosjekter i utsatte byområder, er det mulig å benytte
skjønnstilskudd. Utvalget anbefaler imidlertid
ikke denne løsningen, da det i for liten grad sikrer
at midlene tildeles de kommunene som har de
største levekårsutfordringene.
Utvalget mener at heller ikke endringer i rammetilskuddet i tilstrekkelig grad sikrer en
ekstrainnsats i levekårsutsatte områder. Selv om
bykommunene med levekårsutfordringer får
ekstra midler gjennom rammetilskuddet, er det
ikke gitt at disse i tilstrekkelig grad går til å dekke
utgiftsbehovene for å forebygge og kompensere for
levekårsutfordringer i de levekårsutsatte områdene. Utvalget mener det er viktig at kommunene
videreutvikler sine ressursfordelingssystemer for å
kompensere for utgifter ved opphoping av levekårsutfordringer. Det kan likevel være vanskelig å
finne rom i de kommunale budsjettene til å finansiere store, midlertidige budsjettløft til et levekårsutsatt område, og vanskelig å sikre at utsatte områder får dekket ekstra utgiftsbehov for forebyggende og kompenserende levekårsarbeid. Det kan
for eksempel være utgifter til ekstra gode offentlige
utearealer, møtesteder og aktivitetstilbud og utgifter for å styrke sosiale nettverk og øke deltakelsen i
lokalsamfunnet. Utvalget mener derfor at det fortsatt er behov for øremerkede tilskudd til områdesatsinger. Det er samtidig viktig at staten med

243

Kapittel 15

jevne mellomrom vurderer om det fortsatt er
behov for øremerkede tilskudd, og eventuelt innlemmer større deler i kommunenes rammetilskudd over tid.

15.4.6 Staten bør være mindre involvert i
tilskuddsbruken og ha mer
etterprøvbare kriterier for tilskudd
Utvalget mener at hvis staten skal bidra med
finansiering innenfor det kommunale ansvarsområdet, så bør staten være mindre direkte
involvert i bruken av tilskuddsmidlene enn i dag.
Tilskuddene bør ikke ha sektorbaserte mål, og
de bør gis for flerårige og helhetlige satsinger
innenfor et geografisk område. Kriteriene for hva
tilskuddene kan gå til, bør være tydeligere, men
etter tildeling av tilskudd bør kommunene ha
handlingsrom til å håndtere de lokale utfordringene. Staten bør ikke være involvert i godkjenningen av delprosjekter innenfor satsingen
og heller ikke i kommunenes utviklingsarbeid
med mindre kommunene selv ønsker for eksempel økt kunnskap om regelverk eller erfaringer
fra andre kommuner. Tilskuddene bør også ha
klare, forhåndsdefinerte rapporteringskrav som
staten benytter til å kontrollere at tilskuddsbruken er i tråd med formålet.
I dagens områdesatsinger er det inngått avtaler mellom stat og kommune, og den statlige og
kommunale innsatsen er et resultat av forhandlinger. Utvalget mener at det er uheldig at tilskudd
ikke tildeles etter mer objektive og etterprøvbare
kriterier. Det kan gi ineffektive tilskuddstildelinger og et uoversiktlig system for kommunene.
Utvalget mener det er vanskelig å vurdere om
dagens tildeling av tilskudd samsvarer godt med
de faktiske utfordringene med levekårsopphoping. I dag er det få kommuner som mottar tilskudd, og det er store forskjeller i tilskuddsutmåling mellom dem. Analysene som utvalget har fått
gjennomført, viser at utfordringene kan være
minst like store i andre kommuner. Oslo skiller
seg imidlertid ut, både med større levekårsutfordringer og med større tilskudd enn andre kommuner. Utvalget har likevel ikke grunnlag for å si
at dagens tildeling og utmåling av tilskudd til
områdesatsinger står i riktig forhold til de lokale
utfordringene.
På den annen side ser utvalget at forhandlinger
og initiativer fra kommunene har fordeler. Det gjør
at kommunene må vise hva de vil gjennomføre, og
hvor høyt de ønsker å prioritere innsatsen for å få
tildelt statlige midler. Utvalget mener at kommunalt
initiativ og engasjement er avgjørende for å lykkes
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med områdesatsinger. Utvalget mener likevel at
statlige tilskudd til områdesatsinger bør baseres på
mer objektive levekårskriterier enn i dag.

15.4.7 Statlige sektormyndigheter bør ha
tydeligere ansvar og mer forpliktende
bidrag når de er involvert
Statlige beslutninger og innsats kan påvirke lokalsamfunn gjennom blant annet investering i infrastruktur, statlige tjenesteutøvere som arbeidsformidling og politi og lokalisering av statlige virksomheter. Det har flere ganger vist seg vanskelig å tilpasse statlige beslutninger og prioriteringer til
lokale ønsker i områdesatsinger. Mange statlige
virkemidler er generelle, og det er lite rom for å prioritere enkeltområder. Utvalget mener at det i
mange sammenhenger ikke vil være realistisk eller
rasjonelt å kunne påvirke store statlige beslutningsprosesser ut fra lokale behov i enkeltområder.
De statlige etatene som i dag er involvert i
områdesatsingene, har fagkompetansen på sitt
felt. Tett kontakt mellom statlige og kommunale
aktører kan bidra til økt kunnskap og kompetanse
om hverandres fagområder og perspektiver. Samtidig er det ikke alltid ønskelig at statlige aktører
har uforholdsmessig tett kontakt med enkelte
lokale aktører. Statlige myndigheter bør ha en
bred kontaktflate som bidrar til likebehandling og
til at mange stemmer blir hørt.
Det finnes også en rekke ulike arenaer for
samordning. Områdesatsing er ett av flere virkemidler som benyttes for å øke samordningen i
offentlig sektor og mellom offentlig og privat sektor. Enkelte av områdesatsingene involverer et
relativt stort antall aktører med tilhørende undergrupper, mye møtevirksomhet og mange dokumenter. Det finnes eksempler på at samarbeid i
områdesatsinger har hatt positive effekter på
enkelttiltak. Samtidig består områdesatsinger av
en rekke prosjekter hvor det kan være vanskelig å
påvise at samarbeidsrutinene har hatt stor betydning på utfallet.
Det er viktig å vurdere når områdesatsing er
egnet som samordningsarena, og når samordningen fungerer bedre innenfor andre arenaer. Utvalget mener at områdesatsing egner seg best til å
koordinere lokale tiltak og i mindre grad til å
koordinere store sektorinteresser. Det kan for
eksempel stilles spørsmål ved hvor egnet områdesatsinger er til å få til bedre samordning innenfor
de store velferdssektorene som arbeid, utdanning
og helse.
Staten har i noen tilfeller gjennomført egne
forsøksprosjekter innenfor rammen av områdesat-

singer. Utvalget ser at det kan være nyttig å gjennomføre slike forsøk i områder hvor mange har
levekårsutfordringer. Men det er ikke alltid en fordel å gjennomføre slike forsøk innenfor rammen
av områdesatsinger. Det viktigste er at de gjennomføres på en måte som gjør det mulig å måle
effekten. Da kan det være uhensiktsmessig at det
pågår mange andre tiltak samtidig.
Utvalget mener at statlige sektormyndigheter i
hovedsak ikke trenger å være direkte involvert i
områdesatsinger. Samtidig er det viktig at de statlige organene spiller på lag med kommunene i det
lokale utviklingsarbeidet. Trolig kan områdesatsing i noen sammenhenger være en egnet arena
for slik samordning. Tverrsektorielt samarbeid kan
bidra til at alle må tenke mer på helheten, ikke kun
på sin egen sektor. Det kan gi bedre løsninger.
Det kan imidlertid være vanskelig å få tatt
beslutninger innenfor sektorene hvis organisasjonenes ansvar ikke er definert og arbeidet ikke er
godt forankret i linjeorganisasjonene. Det gjelder
ikke minst for store statlige organisasjoner med
kompliserte beslutningsprosesser. Hvis statlige
sektormyndigheter skal være involvert i områdesatsingene, bør det være tydelig hva de ulike
instansene er forpliktet til å bidra med. Utvalget
foreslår to mulige grep som kan bidra til et tydeligere ansvar og mer forpliktende bidrag hvis statlige sektormyndigheter er involvert i områdesatsinger.

15.4.7.1 Ad hoc samordningsgrupper på ledernivå
Hvilke statlige aktører som er relevante å samarbeide med, vil variere i ulike situasjoner. Én statlig
aktør kan derfor få ansvaret for å legge til rette for
samordningsprosesser mellom kommunen og
relevante statlige aktører der det er behov for det.
En slik rolle kan for eksempel tillegges fylkesmannen. Fylkesmannen har allerede en rekke oppgaver med å koordinere statlige aktører og legge
til rette for statlig-kommunalt samarbeid.
Prosessene kunne vært mer avgrenset i tid og
involvert færre parter enn dagens områdesatsinger i Oslo. Avgrensede prosesser kan gjøre det
enklere å få ledere til å delta. Slike ad hoc samordningsgrupper kunne dermed erstattet dagens prosjektgrupper innenfor områdesatsingen med statlige og kommunale aktører, slik at kommunale
aktører alene tok ansvar for styring av midlene
innenfor det kommunale ansvarsområdet.
Gjennom en slik modell blir den statlige involveringen i utsatte områder mer direkte relatert til
aktuelle samarbeidsutfordringer. Å involvere
ledernivået kan øke sjansen for at samarbeidet
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påvirker beslutningsprosessene. Kommunene får
økt beslutningsmyndighet over lokale prosjekter.

15.4.7.2 Avtaler som involverer ordinære
beslutningsprosesser
Intensjonsavtalene om områdesatsinger mellom
staten og kommunene har i liten grad forpliktelser
om at staten skal ta hensyn til områdesatsingene i
de ordinære beslutningsprosessene sine. Slike forpliktelser kan bli ansett som for ambisiøse. Det kan
likevel være grunn til å spørre om ikke staten bør
forplikte seg noe mer på egne vegne hvis statlige
myndigheter skal være involvert i områdesatsinger. Avtalene kan gi tydeligere uttrykk for statens
ansvar for å følge opp kommunenes planer for
innenfor egen sektors beslutninger. Det kan øke
bevisstheten hos statlige myndigheter og gi kommunene et ekstra verktøy i dialogen med staten.
En annen mulighet er at lokale planer for
utsatte områder i større grad integreres i overordnede byutviklingsavtaler mellom stat og
kommuner, slik som byvekstavtalene. Da kan
hensynet til utsatte områder i større grad integreres i det helhetlige samarbeidet mellom stat
og kommune om infrastrukturinvesteringer og
arealplanlegging.
15.4.8 Staten kan bidra med kompetanseheving og erfaringsoverføring
Mange kommuner har områder med opphoping
av levekårsutfordringer. Noen kommuner har jobbet mye med å motvirke og kompensere for levekårsopphoping, andre kommuner har ikke det.
Kommunene kan ha nytte av å lære av hverandres
erfaringer. Det kan blant annet være lærdommer
om muligheter og fallgruver ved fysisk opprusting, ulike strategier for bred medvirkning og
beboerinvolvering i tillegg til sosiale tiltak som
kan bygge lokalsamfunnene. Utvalget mener at
staten kan bidra til å samle og spre kunnskap og
erfaringer mellom kommunene. Staten kan for
eksempel i samarbeid med KS arrangere nettverkssamlinger og andre arenaer hvor kommunene kan utveksle erfaringer. Staten kan også
bidra med et bedre kunnskapsgrunnlag for kommunene, gjennom bedre datamateriale, bedre og
flere analyser og enklere tilgang til analyser. Det
er gjennomført mange utredninger om områdesatsinger. Ved å samle alle analyser og utredninger på ett nettsted kunne staten bidra til mer informasjonsspredning. For eksempel kunne det være
en søkbar database for kommunene, med informasjon om prosjekt og resultater. Staten kan bidra
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til at evalueringene av tiltak blir systematiske og
grundige. Slik kan de ha større læringsverdi. For
den enkelte kommune kan det være vanskelig å
legge vekt på det som har vært mislykket. Evalueringen bør få fram både det som har lykkes, og det
som har mislykkes.

15.5 Utvalgets forslag til tiltak
15.5.1 Opprette to nye tilskuddsordninger og
avvikle de eksisterende
Utvalget foreslår å avvikle dagens sektorbaserte
statlige tilskudd til områdesatsinger og opprette
to nye tilskuddsordninger. De to tilskuddsordningene bør være tilpasset de to formålene utvalget
ser som hensiktsmessige for områdesatsinger.
Det vil si at det opprettes ett tilskudd til gode og
trygge bo- og oppvekstmiljøer og ett tilskudd til
innovasjon og metodeutvikling. Disse tilskuddene kan opprettes ved å overføre midler fra de
eksisterende tilskuddene til områdesatsinger.
Utvalget mener at hovedmålet med en tilskuddsordning enten bør være «gode og trygge
bo- og oppvekstmiljøer» eller «innovasjon og metodeutvikling». Disse målene er ikke gjensidig utelukkende. Innovasjon i tjenestene kan bidra til
bedre bomiljøer og også være en sentral forutsetning for lokalsamfunnenes utvikling. Tilskuddsordningene bør likevel utformes forskjellig ut fra
om de primært skal bidra til å løfte bomiljøet eller
utvikle nye arbeidsmetoder.
De to nye tilskuddsordningene bør dermed ha
mer avgrensede formål enn de samlede formålene
i dagens tilskuddsordninger, men innenfor tilskuddsordningene bør kommunene ha større
handlingsrom. Utvalget mener samtidig det kan
være hensiktsmessig å innlemme deler av tilskuddene til områdesatsinger i kommunenes rammetilskudd. Det vil si at ikke alle midlene som inngår
i dagens områdesatsinger, skal benyttes til de to
tilskuddsordningene. Andre deler av midlene til
områdesatsinger er ekstrabevilgning til statlige
myndigheter som politiet eller tilskudd til private
aktører som bomiljøtilskudd. Utvalget anbefaler at
ekstrabevilgninger til statlige myndigheter opprettholdes, og at bomiljøtilskuddet opprettes som
en separat statlig tilskuddsordning uavhengig av
tilskudd til områdesatsinger.

15.5.1.1 Tilskudd til gode og trygge bo- og
oppvekstmiljøer
Utvalget foreslår å opprette et tilskudd til gode og
trygge bo- og oppvekstmiljøer. Hensikten er å
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legge til rette for et ekstraordinært løft for å forebygge levekårsutfordringer og få til omstilling i
levekårsutsatte områder. Tilskuddet bør gå til
fysisk opprusting og sosiale tiltak innenfor et geografisk avgrenset levekårsutsatt område. Selv om
områdesatsingen skal ha en klar geografisk
avgrensning, mener utvalget at det kan være aktuelt med tiltak som knytter beboere i det aktuelle
områder tettere sammen med beboere i andre
områder.
Det bør ikke være krav til at tiltakene skal
prøve ut nye metoder, men det er viktig at prosjektet har en god plan for oppfølging etter prosjektperioden. Offentlige myndigheter bør over tid kunne
redusere innsatsen sin uten at effekten av innsatsen dermed forvitrer, eller at det skaper stadige
og uhensiktsmessige endringer i støtteapparatet
rundt beboerne. Tiltak som krever at offentlige
myndigheter er involvert i lang tid, bør ikke inngå
i en områdesatsing med mindre det er en plan for
å videreføre tiltaket i ordinær drift. Noen typer tiltak kan det være aktuelt at lokale aktører etter en
stund tar fullt ansvar for, slik at det offentlige
engasjementet i tiltaket på den måten gradvis kan
avvikles.
Sosiale tiltak bør primært handle om å styrke
beboernes kompetanse, nettverk og arenaer, slik
at det blant annet kan bli enklere å involvere seg
og ta vare på lokalmiljøet. Det kan for eksempel
gjøres gjennom å støtte lokale foreninger og organisasjoner eller å styrke kontakten mellom beboere og det ordinære tjenesteapparatet. Områdesatsingene kan også inneholde andre tiltak, herunder mer individrettede tiltak, men det bør ikke
skape ustabilitet rundt mottakerne. Fysiske tiltak
bør utformes slik at det er realistisk at kommunen
eller andre lokale aktører kan drifte og vedlikeholde områdene. Det er også viktig å vurdere om
det er tendenser til gentrifisering i området. Hvis
en områdesatsing bidrar til å forsterke gentrifiseringen, kan det gi en uønsket sterk vekst i boligpriser og gjøre det vanskelig for eksisterende
beboere å bli boende over tid. Områdesatsinger
forutsetter derfor god lokalkunnskap.
Øremerkede tilskudd kan begrunnes ut fra
kommunale tjenester som bare er aktuelle i
avgrensede geografiske områder, og utvalget
mener det er en relevant begrunnelse for dette tilskuddet. Andreassen-utvalget anbefaler at slike tilskudd innlemmes i rammetilskuddet etter fem år
med mindre en evaluering tilsier noe annet. Utvalget mener at tilskuddsordningen bør vare lenger,
men at det enkelte området kan tildeles tilskudd
for fem år, med mulighet til forlengelse med fem
år ved dokumentert behov. Prosjektperioden bør

være lang nok til at det gir en forutsigbarhet, og at
tiltakene kan utvikles og få en effekt. Innenfor
prosjektperioden på fem år og tilskuddets rammer
bør kommunene kunne disponere midlene, uten
at detaljerte prosjektsøknader og rapporteringer
må avklares med statlige myndigheter. Staten bør
ikke være involvert i prosjektstyringen med mindre kommunene ønsker det. Hvis det er behov for
mer konkret styring av tilskuddsbruken, kan staten utarbeide retningslinjer og veileder for tilskuddsordningen.
Tildelingen av tilskuddet bør baseres på objektive kriterier, kombinert med en søknad fra kommunen. Det vil si at trekk ved områdene definerer
hvilke områder som kan være aktuelle, og at søknaden behandles ut fra gitte kriterier for prosjektutforming. Trekkene ved områdene bør dels være
levekårsindikatorer som sysselsetting, inntekt og
utdanning. Slike levekårsindikatorer kan øke risikoen for utfordringer i nabolaget, som manglende
sosialt fellesskap og deltakelse, økt konfliktnivå og
utrygghet og mangel på vedlikehold og investeringer. Det er likevel ingen automatikk i at områder
som skårer lavt på viktige levekårsindikatorer, også
har utfordringer i nabolaget. Kriteriene for å velge
ut områder bør derfor også se på forhold som fellesskap, konflikter og vedlikehold. Boforholdene er
også betydningsfulle, da behovet for gode fellesarealer er særlig viktig der hvor folk bor i dårlige og
trange boliger. Høy flyttehyppighet og en økende
andel personer med levekårsutfordringer kan være
andre viktige indikatorer. Andelen barn og unge
kan også være et mulig kriterium. Gode nabolagskvaliteter er særlig viktig for barn og unges livskvalitet og utviklingsmuligheter.
Utvalgets forslag har mange likhetstrekk med
«områdeløft», som har vært gjennomført som en
del av områdesatsingene. Utvalget legger imidlertid vekt på at tiltakene i denne ordningen ikke
nødvendigvis må baseres på innovasjon og metodeutvikling, i tillegg til at staten ikke trenger å
være direkte involvert i bruken av tilskuddsmidlene.

15.5.1.2 Tilskudd til innovasjon og
metodeutvikling
Utvalget foreslår også å opprette et tilskudd til innovasjon og metodeutvikling i levekårsutsatte
områder. Hensikten er å utvikle gode arbeids- og
samarbeidsmetoder for offentlige og private aktører tilpasset områdenes sammensatte levekårsutfordringer. Private aktører kan være både beboere, næringsdrivende og ideelle og frivillige organisasjoner og foreninger. Øremerkede tilskudd
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kan være hensiktsmessig for tidsavgrensede forsøk eller prosjekter i enkelte kommuner. Dette
bør imidlertid være mindre tilskudd for en mer
avgrenset periode enn tilskudd til gode og trygge
bo- og oppvekstmiljøer. For eksempel kan de ha
en tidsramme på tre år, med mulighet til forlengelse til fem år. Tilskuddet bør kun tildeles prosjekter med en klar plan for å teste ut nye arbeidseller samarbeidsmetoder og med en realistisk
plan for evaluering og innfasing i ordinær drift
hvis forsøket er vellykket.
Utvalget mener at det er usikkert hvor lenge
det er hensiktsmessig å ha en tilskuddsordning til
innovasjon og metodeutvikling. Over tid kan det
være at kommunene har fått mye erfaring med
samarbeid og medvirkning i levekårsutsatte områder, og at behovet for tilskudd til ny metodeutvikling blir da mindre.

15.5.2 Bedre effektstudier av
områdesatsinger
Det er brukt mye ressurser på områdesatsinger
både i Norge og andre land. Likevel er det få studier som kan vise gode og langsiktige effekter på
de overordnede målene for satsingene. Det kan
være flere grunner til dette. En grunn kan være at
målene er for ambisiøse. En annen grunn kan
være at få studier er metodisk egnet til å avdekke
effektene av områdesatsinger på levekår. Internasjonalt er det gjennomført enkelte effektstudier
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som følger individene i levekårsutsatte områder
over tid, men dette er ikke gjort i Norge.
Utvalget mener at staten bør finansiere langsiktig forskning som skal undersøke effekter av
norske områdesatsinger. Det er behov for større
forskningsprogrammer som bygger opp om
forskning på tvers av fag og enkeltinstitusjoner.
For å kunne undersøke levekårseffekter av
områdesatsinger bør forskningen benytte data
som også følger individene som bor i de aktuelle
områdene, i tillegg til utviklingen i områdene. Det
kan bidra til å identifisere om endringer i levekår
skyldes flyttinger eller forbedrede levekår for personer som har vært målgruppe for tiltakene.
Effektevalueringer for områdesatsinger bør samtidig være særlig relatert til de valgte hovedmålene.
Det vil si at hvis hovedmålene blir som utvalget
foreslår, så bør forskningen rettes inn mot å
undersøke om satsingene har effekt på forhold
som trygghet, trivsel og deltakelse, i tillegg til om
satsingene har effekt på innovasjon og merverdi
av samarbeid.
Det er viktig å legge til rette for gode evalueringer fra starten av områdesatsinger, gjennom
nullpunktsanalyser, spørreundersøkelser underveis og kontrollutvalg fra steder som ikke har tilsvarende satsinger. Det kan også være nyttig å
gjennomføre flere internasjonale sammenlikninger basert på likeartede metoder og data, for
eksempel mellom områdesatsinger i ulike europeiske land.
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Fritid, deltakelse og lokalsamfunn
Lokalsamfunnet og nærmiljøet er dagliglivets arenaer. I nærmiljøet omgås folk, og innbyggerne
deltar i aktiviteter, fritidstilbud, organisasjoner og
i bomiljøet. Tiltak innen lokalsamfunn, nærmiljø
og fritid kan bidra til et godt oppvekstmiljø for
barn og unge og bedre trivsel og livskvalitet for
innbyggerne. Slike tiltak kan også bidra til å skape
tilhørighet og samhold i lokalsamfunnene.
I mandatet bes utvalget særskilt om å vurdere
hvordan man kan utløse positive krefter i nærmiljøet. Videre er utvalget bedt om å vurdere tiltak
som bidrar til felles møteplasser og nettverk mellom ulike grupper.
Kommunene har en rolle som lokalsamfunnsaktør og har virkemidler innenfor kultur- og fritidsfeltet. Statlige virkemidler påvirker kommunenes handlingsrom. Frivillige, lokalt næringsliv,
boligselskaper og andre private og ideelle aktører
bidrar med innsats i nærmiljøet og med fritidstilbud.

16.1 Fritids- og kulturtilbud og lokale
arenaer
Å skape levende lokalmiljøer er viktig for å utløse
positive krefter i utsatte nabolag. Det betyr at
ulike grupper av innbyggere skal kunne dyrke
interessene sine, og at ulike grupper av mennesker bygger interessefellesskap og nettverk seg
imellom.
Korte avstander til fritids- og kulturtilbud,
møteplasser og andre tilbud i nærmiljøet betyr
mye for alle som bor i områdene, men særlig for
barn og unge som lever mer lokale liv enn de
voksne. Det gjør terskelen for å delta lav. Gjennom aktiviteter og møteplasser kan barn og unge
oppleve mestring, få nettverk og føle at de hører
til. Å delta i organisasjoner og frivillig innsats kan
videre bidra til at barn, unge og voksne blir skolert i demokrati, medvirkning og ytringskultur
(Meld. St. 10 (2018–2019)).

16.1.1 Frivillige organisasjoner
I internasjonale sammenlikninger skiller de nordiske landene seg ut med et stort og velutviklet
kultur- og fritidsfelt, særlig for barn og unge (Bakken 2019, Arnesen og Sivesind 2020). I lokalsamfunn har de frivillige organisasjonene en rolle som
aktør ved å legge til rette for inkluderende tiltak.
Denne lokalsamfunnsrollen som frivilligheten har,
er viktig i Norge og har styrket seg over tid
(Strømsnes 2019). I de fleste lokalsamfunn finnes
idrettslag, korps, kor, kulturorganisasjoner,
hobby- og fritidsforeninger, velforeninger og
andre nærmiljøtiltak. Integreringstiltak for innvandrere, leksehjelpstilbud og besøksvenntilbud
er også vanlige. Frivillighetens rolle i lokalsamfunn sørger for at barn, unge og voksne får delta i
aktiviteter og dermed bygge sosiale nettverk. Å
delta i lokale aktiviteter bidrar til at folk utvikler
tillit og opparbeider sosial kapital (Putnam 2000).1
Sosial kapital blir sett på som et gode både for
enkeltindivider, lokalsamfunn og for samfunnet
som helhet.
I tillegg til rollen som lokalsamfunnsaktør har
frivillige organisasjoner det Strømsnes (2019) kaller en politisk rolle. Denne innebærer at frivillige
organisasjoner representerer de stemmene som
ikke alltid høres andre steder. Frivillige organisasjoner inngår derfor i det som omtales som «den
korporative kanalen», som har vært et alternativ
til folkevalgte organer som påvirkningsvei.
Ødegård og medforfattere (2014) beskriver
barrierer for å delta i fritidstilbud og på lokale
møteplasser. De skiller mellom individuelle, organisatoriske og systemiske barrierer. Den første
typen, individuelle barrierer, kan for eksempel
være lav inntekt eller dårlig helse. Barn og unge i
utsatte områder deltar mindre i fritidstilbud og
andre lokale tilbud. Særlig gjelder dette barn i
lavinntektsfamilier. Foreldre med innvandrerbakgrunn deltar i mindre grad i foreldrefrivilligheten
som fritidstilbud for barn og unge er avhengige
1
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av. Det gjør det vanskeligere å drifte idrettslag og
andre tilbud for barn og unge. Den andre typen,
en organisatorisk barriere, kan være når det
lokale foreningslivet mangler mangfoldskompetanse, slik at man ikke inkluderer foreldre med
innvandrerbakgrunn i sentrale posisjoner i det
lokale foreningslivet. Den tredje typen, systemiske barrierer, kan være at det mangler fysiske
møteplasser i lokalsamfunnene. Da har ikke innbyggerne steder å møtes (ibid.). Et trekk ved frivilligheten som kan bidra til å forklare dette, er at
innbyggere uten innvandrerbakgrunn er engasjert i fritidsorganisasjoner, mens innbyggere
med innvandrerbakgrunn oftere er med i organisasjoner som jobber med velferd, rettigheter og i
religiøse organisasjoner (Eimhjellen og Arnesen
2018).
Når folk ikke møtes, utvikles ikke en felles
lokalsamfunnsidentitet. Selle og Wollebæk (2015)
beskriver frivilligheten som en infrastruktur som
gjør kollektiv handling mulig. Ødegård og medforfattere (2014) beskriver den store betydningen fellesskapsarenaer har i flerkulturelle lokalsamfunn,
hvor individer er ulike etter viktige kjennetegn
som landbakgrunn, språk, religion og kulturell tilhørighet. Er det ingen felles møteplasser mellom
grupper med forskjellig kultur-, religions- og/eller
landbakgrunn, bidrar det til å svekke innbyggeridentiteten og den tilhørigheten innbyggerne har
til lokalsamfunnet. De siste tiårene har det vokst
fram et foreningsliv hvor rekrutteringsgrunnlaget
baseres på felles landbakgrunn eller religiøs og
kulturell tilhørighet. Dette er en viktig arena for
sammenbindende kapital. Men dersom det er
begrenset kontakt mellom det tradisjonelle og innvandrerorienterte foreningslivet, blir da heller
ikke frivilligheten en plattform for kollektiv handling. I en slik kontekst har lokale myndigheter
(bydeler/kommuner) en rolle i å knytte ulike nettverk og aktører sammen. Denne rollen omtales
som lenkende sosial kapital (Woolcock 1998).

16.1.2 Virkemidler på kultur- og fritidsfeltet
Staten og kommunene har gjennom kulturlova et
ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt
spekter av kulturvirksomhet, slik at alle kan få
mulighet til å delta i kulturaktiviteter. Kommunene er forpliktet til å ha bibliotek- og musikk- og
kulturskoletilbud til barn og unge. Utover det er
de statlige virkemidlene på feltet i hovedsak økonomiske støtteordninger. En rekke tilskuddsordninger er rettet mot kommuner, frivillige organisasjoner og frivilligheten. Det gis tilskudd til aktiviteter og tiltak som skal legge til rette for fritidstil-
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Boks 16.1 Fritidserklæringen
I 2016 signerte regjeringen, KS og en rekke
frivillige organisasjoner Fritidserklæringen.
Erklæringen har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i
minst én fritidsaktivitet sammen med andre.
Fritidserklæringen bygger på FNs barnekonvensjon som sier at barn har rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som
passer for barnets alder.

bud, tilbud innen idrett, kultur og nærmiljø, og til
drift av lag og frivillige organisasjoner. Det finnes
også tilskudd som retter seg særskilt inn mot
utsatte barn og unge, og tilskudd til nærmiljøtiltak
i utsatte områder (områdesatsinger). Spillemidler
fra Norsk Tipping er med på å finansiere innsats
og tiltak innen blant annet idrett, kultur og prosjekter som fremmer levekår og sosial deltakelse i
regi av frivillige organisasjoner. En grasrotandel
gjør det mulig for spillere å gi en andel av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening som driver aktivitet på lokalt nivå.
Også stiftelser, lokalt næringsliv og andre er
med på å finansiere aktiviteter og tiltak i lokalsamfunn. For eksempel støtter Sparebankstiftelsen tiltak for barn og unge innen blant annet kultur, friluftsliv, idrett og nærmiljøaktiviteter. Lokalt
næringsliv støtter ofte lokale idrettslag, foreninger
og aktiviteter i lokalmiljøet.

16.1.3 Kommunal innsats på kultur- og
fritidsfeltet
På kultur- og fritidsfeltet står kommunene ganske
fritt til å utvikle egen politikk og til å bestemme
hvor mye de vil satse på kultur og frivillighet. Frivillighetspolitikk er som oftest i form av tilskudd
til frivillige organisasjoner, samvirke med frivilligheten og bygging av infrastruktur som kommer
frivilligheten til gode (Trætteberg mfl. 2020).
Mange kommuner har ulike tilbud som har som
mål å senke terskelen for at barn og unge skal
delta i fritidsaktiviteter. Slike tilbud inkluderer
utlånssentraler for sports- og friluftsutstyr. En del
kommuner gir støtte til at barn og unge kan få
delta i opplevelser som kino og bowling, og noen
kommuner støtter medlemsavgift i ordinære fritidstilbud. I de fleste kommuner er det frivilligsentraler. Frivilligsentraler skal være lokalt forankret
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Boks 16.2 Forsøk med fritidskort
I tolv utvalgte kommuner er det igangsatt et
prøveprosjekt med nasjonal fritidskortordning
med statlige midler. Målet med fritidskortordningen er at flere barn og unge får delta i faste,
organiserte fritidsaktiviteter. I oppstarten er
utsatte grupper prioritert. På sikt er det et
uttalt mål at fritidskortordningen skal gjelde
alle barn i alderen 6–18 år. I prøveprosjektet
dekker fritidskortet deltakeravgift på én eller
flere faste, organiserte fritidsaktiviteter med
mellom 800 og 1000 kroner per barn i halvåret. Treningsavgift, kontingent mv. er inkludert. Kommunene som deltar i prøveprosjektet, samarbeider med frivilligheten og aktører
som lokalt næringsliv og sosiale entreprenører. Forsøket med fritidskort skal evalueres.
Kilde: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettside.

og drives ut fra lokale forutsetninger og behov og
blant annet legge til rette for sosiale møteplasser.
Kommunene står også selv for en rekke nærmiljøkvaliteter som parker, grøntområder og lekeog møteplasser samt konkrete fritidstilbud for
barn og unge. Eksempler på dette er kommunale
fritidsklubber eller ungdomshus.
Hvordan kommunene fordeler midler til kulturen og nærmiljøene innad i byene, varierer. I Oslo
fordeles en del midler til bydelene basert på innbyggertall, uten andre sosiale kriterier. Oslos midler til kultur og nærmiljø blir imidlertid primært

Boks 16.3 Kommunale
fritidsklubber
Mange kommuner har fritidsklubber som lavterskelarenaer for barn og unge. Fritidsklubbene er et viktig tilbud til barn og unge som
ikke deltar i så mange andre fritidstilbud.
I tillegg kan fritidsklubbene medvirke til at
hjelpeapparatet kan komme i kontakt med
unge som viser risikoatferd, som kriminalitet,
vold og bruk av rusmidler. Trygge ansatte på
fritidsklubbene med relevant kompetanse kan
bidra til at ungdommene blir sett og kan
hjelpe de som trenger det, videre i hjelpeapparatet.

fordelt sentralt til parker og nærmiljøanlegg og
gjennom områdesatsinger.
En analyse utført for utvalget indikerer at ressursbruk til fritids- og aktivitetstilbud er høyere i
utsatte områder enn andre steder (Iversen mfl.
2020). Mulige årsaker er at det er mer ressurskrevende å oppsøke grupper i innvandrerbefolkningen og å tilrettelegge for aktivitet. Det gjøres mer
oppsøkende aktivitet, det er tilbud av gratisplasser
og plasser til redusert pris. Ofte må man inkludere aktiviteter for søsken og eventuelt foreldre
på samme tid og sted. På sikt kan imidlertid tillit
som er opparbeidet gjennom relasjoner og det at
folk har blitt kjent med tilbudene, gjøre det
enklere å inkludere innvandrere i området i aktiviteter (ibid.).
Ulike betingelser i nærmiljøene, for eksempel
demografi, levekår, historiske røtter og boligstruktur, kan gi områder forskjellige forutsetninger for å danne levende sivilsamfunn (Ødegård
mfl. 2014). Brobyggende sosial kapital utvikles
ikke av seg selv. Særlig skjer ikke dette i lokalsamfunn hvor de sosiale, økonomiske, religiøse
og kulturelle skillelinjene er store. Da er det
avgjørende at de lokale myndighetene legger til
rette for å knytte sammen ulike nettverk. Erfaringer er at lokale myndigheter ikke alltid tar en
slik lenkende eller koordinerende rolle (ibid.).

16.1.4 Økonomiske ordninger for å inkludere
barn og unge
Det finnes statlige tilskuddsordninger for å legge
til rette for blant annet møteplasser og lavterskeltilbud for barn og unge. De viktigste er tilskudd til
barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og
nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og
unge. Ordningene har litt ulike målgrupper, men
begge tilskuddene gis til offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører for å
skape åpne møteplasser, ferie og fritidstilbud,
utlånssentraler og kvalifiserende tiltak som sommerjobb og arbeidstrening.
Den nasjonale tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge (som den gang het tilskudd
mot barnefattigdom) ble evaluert i 2015 (Fløtten
og Hansen 2018). Blant funnene er at tiltakene bør
ta utgangspunkt i etablerte arenaer og relasjoner,
og at foreldrenes og familienes totale situasjon
bør adresseres. Tilbudene må være åpne for alle,
ha god kvalitet og ikke være stigmatiserende, og
det bør være tilgang til utstyr (ibid.).
En ekspertgruppe som har gått gjennom tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, anbefalte
at flere av tilskuddordningene rettet mot utsatte
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Boks 16.4 Idrettsanlegg, lokale kulturarenaer og kommunale bygg
Infrastruktur i form av haller og anlegg, saler og
Kommuner kan låne midler til kommunale
ulike typer lokaler, løyper mv. legger til rette for
bygg, blant annet fra Kommunalbanken AS.
lokale aktiviteter. Spillemidler fra Norsk Tipping
Kommunalbanken er den viktigste långiveren til
bidrar til å finansiere anlegg for idrett og fysisk
kommunal sektor i Norge med samtlige komaktivitet1 og lokale kulturarenaer, for eksempel
muner som kunder.
Mange kommuner legger til rette for flerkulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler,
som biblioteker. Inntil en tredjedel av godkjente
bruk av kommunale bygg. I tilknytning til
kostnader kan gis i tilskudd til slike anlegg, men
mange skolebygg er det for eksempel ofte
det settes et maksimalt tilskudd på de ulike
anlegg til idrett og kultur.
anleggstypene. Tiltak det søkes om spillemidler
1
Lag, organisasjonsledd og sammenslutninger tilknyttet
til, må være del av en kommunal plan.
følgende organisasjoner kan søke om tilskudd til alle anKommunen har ansvaret for andre typer
leggstyper: kommuner og fylkeskommuner, Norges
idrettsforbund, Samenes idrettsforbund-Norge, studentkommunale bygg, for eksempel bygg til barnesamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den
og ungdomsskoler og kommunale barnehager.
Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det
Funksjoner som tilfredsstiller krav til spillemidFrivillige Skyttervesen
ler, for eksempel anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kan få tilskudd.

barn og unge burde bli slått sammen til én ordning.
Utvalget anbefalte også å innlemme den nasjonale
tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge i
kommunerammen (Andreassen-utvalget 2017).
Det finnes en rekke statlige og kommunale tilskudd på kultur-, fritids- og integreringsfeltet som
frivillige organisasjoner kan søke på. Tilskuddene
kommer fra ulike sektorområder som alle har sine
formål, sin logikk og sine kriterier for støtte. Det
kan gjøre at de lokale, frivillige aktørene som
søker om midler, opplever et sett av kryssende
forventninger om hvordan de skal innrette tilbudene (Ødegård mfl. 2014). Særlig er det en tendens at den kommunale støtten retter seg mot fritidsaktivitetenes sosiale effekter, for eksempel at
de skal hjelpe utsatt ungdom på rett kjøl. Støtten
har langt på vei et individorientert formål heller
enn at system og lokalsamfunn er i fokus. I praksis betyr det at lokale aktører må søke tiltaksmidler som ikke har som formål å rekruttere barn og
unge til en meningsfull fritid, men å forebygge for
eksempel avvikende atferd. Ødegård og medforfattere peker på at når det gis slike sekundære
føringer på de økonomiske midlene, er det en
reell fare for at arbeidet ikke forankres lokalt. Tilskuddene får en «top-down»- heller enn en «bottom-up»-tilnærming.

16.2 Lokalt frivillig integreringsarbeid
Ordningen til frivillig integreringsarbeid som treffer lokalsamfunn best, er tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. Ordningen forvaltes av IMDi og 20 utvalgte kommuner
med mange innbyggere med innvandrerbakgrunn.2 IMDi gir tilskudd til nasjonale prosjekter.
Kommunene gir tilskudd til lokale aktiviteter.
Målene for ordningen er brede. Det gis støtte til
tiltak for å stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig
befolkning, å øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller
utdanning blant innvandrere og å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
Tilskuddsordningen er evaluert (Skutlaberg
mfl. 2018), og utrederne finner at ordningen gir
aktivitet og møteplasser i lokalsamfunnene.
Undersøkelser fra både en norsk (Ødegård
mfl. 2014) og dansk (Oxford Research 2013) kontekst viser at integreringsarbeidet i utvalgte
lokalsamfunn hvor det bor mange med innvandrerbakgrunn, preges av manglende koordinering mellom ulike offentlige, frivillige, ideelle og
relevante private aktører. At det ikke er noe insti2
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Kommunene er Arendal, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Kristiansand, Oslo, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Lillestrøm, Skien, Stavanger,
Tromsø, Trondheim, Tønsberg og Ålesund.
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tusjonelt samarbeid mellom ulike lokalsamfunnsaktører, bidrar til at nettverkene opererer hver
for seg. Og Ødegård og kolleger (2014) viser til
at det lokale foreningslivet etterlyser ressurser i
form av koordinerende enheter fra lokale myndighetenes side. Et annet problem som Ødegård
og kolleger peker på, er at mange innvandrere
havner i en hjelpesituasjon i lokalsamfunnene.
De skal for eksempel hjelpes til en mer aktiv fritid. Forskerne peker på at innvandrerforeninger
i større grad bør brukes som ressurser i lokalt
integreringsarbeid, da disse har de nettverksressursene, kulturforståelsen og mangfoldskompetansen som ofte skal til for å bidra i arbeidet med
å inkludere grupper i lokalsamfunnet og sørge
for at deres stemme blir hørt.
Skutlaberg og medforfattere (2018) mener at
støtte til lokale frivillige organisasjoner på integreringsområdet prinsipielt bør finansieres av kommunene. Samtidig mener utrederne at konsekvensene av å avvikle tilskuddet ville kunne være at
noen kommuner reduserer sin finansiering til
lokalt frivillig integreringsarbeid med mer enn de
statlige midlene.

16.3 God praksis for deltakelse og
inkludering
Utvalget har i arbeidet sitt fanget opp flere gode
eksempler på hvordan kommuner samvirker med
frivilligheten og andre aktører for å øke deltakelsen i lokalsamfunn. Noen omtales her.
Suksessfaktorer i slike tilbud er ofte at kommunen eller bydelen driver oppsøkende arbeid,
tar en rolle i å koordinere ulike tilbud og tjenester
og gir støtte og veiledning.

16.3.1 Skoler med utvidede tilbud
Noen skoler i utsatte områder legger til rette for at
barn og unge kan delta i gratis aktiviteter utenom
den ordinære skoletiden. Eksempler på dette er
åpen idrettshall med tilbud om aktiviteter, matservering og gratis utlån av lokaler til for eksempel
bursdagsfeiringer. Utvidede tilbud på skolen brukes noen steder til å inkludere foreldre, særlig foreldre med innvandrerbakgrunn, som ikke er så
kjent med norske fritidsaktiviteter.
Skolene kan samarbeide med aktører som
PPT, barnevernet, boligforvalter i kommunen og
frivillige lag og foreninger. Gjennom å ha utvidede
tilbud har skolene fått barna til å delta mer i aktiviteter og klart å nå mer ut til foreldre. Eksempler

på skoler med slike tilbud er Ny-Krohnborg i Bergen og Stigeråsen i Skien.
Fra Groruddalen i Oslo har man imidlertid
erfart at en modell med utvidede tilbud på én
skole også har noen ulemper. Der ble fritidstilbudene lagt til én av skolene i et område. Dette
førte til at elever fra de andre skolene ikke kom
til aktivitetene fordi de ikke skjedde på «deres»
skole.

16.3.2 Bibliotekene som inkluderingsarena
Furuset bibliotek og aktivitetshus (FUBIAK) ligger på Furuset i Groruddalen i Oslo og er bibliotek, frivilligsentral og fritidstilbud for barn og
unge samlet under samme tak. Et tverrfaglig
team av barne- og ungdomsarbeidere, bibliotekarer, kulturprodusenter, samfunnsvitere og formidlere bidrar til å gi et variert kultur- og fritidstilbud. I aktivitetshuset arrangeres blant annet
konserter, familieforestillinger, forfattersamtaler,
politiske møter og organisasjoners aktiviteter.
Her er fritidstilbud for barn og unge, for eksempel ungdomsklubb, muligheter for å treffe venner og å spise i kafeen. Huset fungerer som en
møteplass for bydelens beboere i alle aldre. Tilbudet er et samarbeid mellom Bydel Alna og
Deichman bibliotek.
Utenfor betjent åpningstid er huset åpent for
brukere. Ved at de oppgraderer lånekortet ved
biblioteket til adgangskort, kan alle over 15 år
bruke huset fra klokka 7.00 til klokka 23.00 hver
dag året rundt. Alle aktivitetene er gratis og åpne
for alle i målgruppa.
De som bruker huset, er med på å bestemme
deler av husets programinnhold gjennom dialog
og ved å selv arrangere aktiviteter og bidra som
frivillige verter i huset.3
16.3.3 Leder- og frivillighetstrening for unge
Alnaskolen er et lederkurs og en frivillighetsopplæring for ungdom på Furuset i bydel Alna. Målet
er å få fram en ny generasjon frivillige, unge ledertalenter og gode rollemodeller for jevnaldrende
ungdom. Alnaskolen er en av Norges største arenaer for å utvikle ung lokal ledelse innen idrett,
politikk, samfunnsliv og organisasjonsarbeid. Kurset varer i ett år, og de møtes et par ganger i måneden. Kursdeltakerne drar på ekskursjoner for å
lære om demokrati i praksis. De får også kurs i alt
fra førstehjelp til gatemegling.
3
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Det er Furuset Idrettsforening som arrangerer tiltaket med støtte fra blant andre Bydel Alna
og Groruddalssatsingen. På Tøyen og Holmlia har
man kopiert modellen.4

Sentret i Danmark har et mandat som favner
bredere enn boligsosialt arbeid i Norge. Det danske sentret er et kompetansesenter for lokalsamfunnsarbeid mer generelt.

16.3.4 Stikk innom-kontor
Som en del av den første Groruddalssatsingen ble
det i 2008 etablert et beboerkontor på Veitvet i
Groruddalen, kalt «Stikk innom». Dette kontoret
var ment å være et knutepunkt mellom Groruddalssatsingen, lokale myndigheter, beboere,
foreningsliv og andre offentlige instanser i lokalsamfunnet. En viktig grunn til at kontoret ble etablert, var behovet Groruddalsatsingen hadde for
et uformelt kontaktpunkt for lokalbefolkningen.
Stikk innom skulle slik sett være et lavterskeltilbud der beboere kunne få nødvendig informasjon
om alt fra offentlige tjenester, kurstilbud til relevante aktiviteter i bydelen og lokalmiljøet. En slik
funksjon har vært en suksess både på Veitvet
(Ødegård mfl. 2014) og i danske kommuner
(Oxford Research 2013). Stikk innom-kontoret på
Veitvet drives i dag som en frivilligsentral.
Stikk innom har fungert som et sted der bydelen både har vært tilrettelegger for lokalsamfunnsaktiviteter og bistått uformelle nettverk med å etablere formelle foreninger. Denne formaliseringen
har bidratt til at aktivitetene gjøres kjent for flere
av beboerne, og de har fått tilgang til å søke tilskudd til aktiviteter og drift. Gjennom arbeidet sitt
har bydelen vært med på å styrke innvandrerorganisasjonene og på å lage en infrastruktur der folk
kan bli hørt og få innflytelse. Kontoret bidro også
til å koordinere samarbeid mellom ulike typer
lokalsamfunnsaktører, som skolen, idretten, frivilligheten, næringslivsaktører mv.

16.4 Utvalgets vurderinger

16.3.5 Center for boligsocial udvikling i
Danmark
I Danmark har man systematisert arbeidet med å
se effekter av innsats i lokalsamfunn innenfor
ulike samfunnsområder gjennom virksomheten til
Center for boligsocial udvikling (CFBU).
Sentret er et nasjonalt kompetansesenter for
stat, kommune og andre aktører som driver lokalsamfunnsarbeid. Formålet er å styrke det de
omtaler som boligsosial innsats i utsatte områder.
Dette gjør sentret ved å samle inn og måle effekter av innsats og gi råd og veiledning om hva som
virker.
4

Alnaskolens facebookside, aftenposten.no, sparebankstiftelsen.no.

16.4.1 Fritids- og nærmiljøtilbud kan
kompensere for levekårsopphoping og
gjøre områder mer attraktive
Frivilligheten, lokale kulturtiltak og møteplasser i
lokalsamfunnet gir folk arenaer å møtes på, å være
i aktivitet og å lære. Å delta i frivilligheten og på
lokale arenaer bidrar til å øke livskvaliteten til den
enkelte og er viktig for bygging av tillitsstrukturen i lokalsamfunnet. For barn og unge kan det å
være med på fritidsaktiviteter gi dem en meningsfull fritid og arenaer der de kan oppleve mestring.
Gjennom aktiviteter samles folk om noe de har til
felles, de er med og bidrar til at nettverk dannes
og vedlikeholdes, og de kan sterkere identifisere
seg med og få en opplevelse av tilhørighet til nabolaget og nærmiljøet. Slik blir det lagd levende
nabolag og lokalmiljøer, der mange ulike grupper
har mulighet til å dyrke interessene sine. Gjennom aktiviteter blir unge myndiggjort og mektiggjort – de skoleres til å delta, til å uttrykke synspunkter, til å skape nye arenaer for samhandling
og til å være med på å påvirke sitt eget nærmiljø.
For barn og unge er de styrkene og ressursene de
utvikler i et godt lokalsamfunn, noe de tar med
seg videre i livet.
Utvalget er av den oppfatning at i områder der
mange barn vokser opp i familier med dårlig råd
og bor trangt, er det ekstra viktig at arenaer utenfor hjemmet, som nabolag og fritidstilbud, har god
kvalitet. Utvalget framhever at barn og unge i henhold til FNs barnekonvensjon § 31 har rett til å
delta i fritidsaktiviteter og kulturliv. Utvalget
mener derfor det er uheldig at mange barn og
unge i utsatte områder i mindre grad deltar i fritidstilbud enn barn og unge andre steder. Å innføre fritidskortet for alle barn, slik at de kan være
med på faste, organiserte aktiviteter, mener utvalget kan være et effektivt virkemiddel for at alle
barn skal ha mulighet til å delta i fritidstilbud med
deltakeravgifter. Barna må kunne være med og
bestemme selv hvilke aktiviteter de blir med på.
Utvalget er opptatt av at fritidsarenaene må
være inkluderende, og at de må gi barn og unge
mulighet til å medvirke i utformingen av tilbudene. For ungdom er det i tillegg viktig med tiltak
som er mer direkte kvalifiserende, og som kan
gjøre dem bedre i stand til å bidra i nærmiljøet.

394

254

Kapittel 16

NOU 2020: 16
Levekår i byer

I mange utsatte byområder er det behov for
flere gode lavterskeltilbud som supplerer kontingentbaserte aktiviteter. Kommuner med områdesatsing har allerede prioritert slike lavterskeltilbud.
Utvalget mener det er viktig å fortsette arbeidet
med dette. Tilbudene må være åpne for alle, de må
være av god kvalitet, det må ikke være stigmatiserende å delta, og det bør være gode og trygge
voksne til stede, gjerne med barne- og ungdomsfaglig kompetanse. Det er nødvendig å motvirke at
fritidstilbud, og særlig fritidsklubber, får negative
virkninger, for eksempel at utsatt ungdom kommer
i kontakt med andre ungdommer med utfordringer.
At det er trygge voksne til stede og klare rammer
for hva som er akseptert, vil bidra til dette. Trygge
voksne på fritidsarenaene kan også gi ungdom som
trenger det, en opplevelse av å bli sett og anerkjent.
De kan også gi råd og veiledning om forhold ungdommene kan streve med i hverdagen, og hjelpe
dem til å komme i kontakt med hjelpeapparatet.
Rammebetingelsene for ungdomsarbeidere og
andre voksne på de bemannede fritidsarenaene må
være gode nok for å sikre stabilitet, kontinuitet og
god kvalitet i tilbudene. Utvalget mener videre at
medbestemmelsesprosesser som sikrer ungdoms
innflytelse på fritidsarenaene er viktig for å bygge
gode lokalsamfunn for ungdom.
På kultur- og fritidsfeltet og rettet mot utsatte
barn og unge finnes det mange tilskuddsordninger med ulike formål og føringer. Utvalget vil
understreke at det er viktig at kommuner og
andre får større fleksibilitet, slik at de kan lage
gode tilbud for barn og unge ut fra lokale behov
og i samarbeid med andre lokale aktører og brukerne. Tilskudd bør også være rettet mot lokalsamfunnene. Videre bør de i større grad ha som
formål å rekruttere barn og unge til en meningsfull fritid. Utvalget understreker at det at barn og
unge deltar, har en egenverdi.
Utvalget mener at gode lokale arenaer og ulike
nærmiljøtilbud, som fritids- og kulturtilbud, kan
gjøre områdene mer attraktive. Dette kan både
kompensere for levekårsulemper i områdene og
kan potensielt også påvirke segregeringen ved at
flere grupper i befolkningen synes områdene er
attraktive og ønsker å bo der.

16.4.2 Lokalsamfunn bygges ovenfra og
nedenfra
Lokalsamfunn formes av dem som bor der, av innsatsen de gjør, og av de rammene myndighetene
legger. Sånn sett utvikles lokalsamfunn både
nedenfra og ovenfra. Aktivitetene til frivillige organisasjoner forener og skaper engasjement blant

dem som deltar. Frivillige organisasjoners rolle i
lokalsamfunn bidrar til å knytte mennesker
sammen og til å skape tillit og sosial kapital.
Utvalget mener det er behov for å styrke relasjonene i lokalsamfunn. Studier har vist at sivilsamfunnet er svekket i noen utsatte områder.
Kommuner har i praksis tatt over flere oppgaver,
for eksempel fritidstilbud for barn og unge. Det
innebærer at det blir færre arenaer der det utvikles interessebaserte relasjoner på tvers av ulike
grupper. Andre steder er det et problem at innvandrerbefolkningen og øvrig befolkning har sine
nettverk og foreninger side om side, men med få
relasjoner på tvers. Utvalget mener at bred og høy
deltakelse i frivilligheten, og at sivilsamfunnet er
til stede i nærmiljøene, er sentralt for å sikre lokalt
engasjement, fellesskap og samhold.
For å bidra til å styrke relasjonene i lokalsamfunn mener utvalget at kommunene bør ha en lokal
frivillighetspolitikk. En slik politikk bør inkludere
hvordan kommunen kan hjelpe ved å koordinere
kultur- og fritidsfeltet og knytte lokale aktører
sammen, og hvordan kommunen kan bidra med
veiledning og kompetanseheving av lokale frivillige
organisasjoner og nettverk. Det er også viktig at
kommunen når ut til innbyggere som i mindre grad
har verv, eller som sjelden deltar på formelle arenaer i lokalsamfunnet. Kommunens ansatte bør
være til stede der folk ferdes, banke på dører eller
opprette egne stikk innom-kontorer, for eksempel
på Frivilligsentralen, der kommunen eller bydelen
kommer i kontakt med innbyggerne. Slik kan kommunen få innspill til hva innbyggerne oppfatter er
utfordringer og mangler i nærmiljøene, og hva de
ønsker seg. Utvalget mener det er særlig viktig at
barn og unge opplever at de blir hørt.
De lokalsamfunnene som ikke allerede har
det, bør ha arenaer eller nærmiljøhus som kan
være både et sted for aktiviteter, en møteplass og
en nabolagsarena. Flere steder fungerer skolene
på denne måten. Men også andre arenaer i lokalsamfunnet kan ha slike funksjoner. Et slikt hus
med aktiviteter som er en møteplass, vil både
styrke det lokale fritidstilbudet og tilbudene fra frivillige organisasjoner og kan trolig også bidra til
økt engasjement for nærmiljøet blant beboerne i
området.
Utvalget viser til at Danmark har et kompetansesenter for lokalsamfunnsutvikling (Center for
boligsocial udvikling). Etter utvalgets oppfatning
er kunnskapen i Norge om innsats i lokalsamfunn
fragmentarisk. Utvalget mener derfor det kan
være behov for å styrke arbeidet med å samle inn
og analysere resultater av slik innsats.

395

NOU 2020: 16
Levekår i byer

16.5 Utvalgets forslag til tiltak
16.5.1 Styrke tilbudet til ungdom –
fritidsaktiviteter, møteplasser og
deltids- og sommerjobber
Utvalget mener det er uheldig at mange barn og
unge i utsatte områder i mindre grad deltar i fritidstilbud enn barn og unge andre steder.
Utvalget foreslår derfor at fritidstilbudet og tilbudet av deltids- og sommerjobber til ungdom i
utsatte områder bedres. Statlige virkemidler til
dette er tilskudd til aktiviteter og møteplasser for
barn og unge innen kultur- og idrettsfeltet og tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner.
Fritidstilbud i utsatte områder bør inneholde
både organiserte og uorganiserte fritidstilbud. I
utsatte områder, der færre driver med organiserte
fritidsaktiviteter, har uorganiserte tilbud i form av
uformelle møteplasser og fritidsklubber en særlig
betydning. I tillegg er det viktig å åpne opp eksisterende arenaer som haller og baner, også for
dem som ikke nødvendigvis driver med organisert idrett fra før. Dette er tiltak som allerede er i
bruk, men som med fordel kan etableres flere steder. Biblioteket er en annen arena for inkludering
som allerede er i bruk, og som kan styrkes.
Enkelte steder har kommuner inngått partnerskapsavtale med idrettslag, biblioteker eller frivillige organisasjoner for at de skal tilby fritidsaktiviteter i et område. Dette er også eksempler til
etterfølgelse for andre. Det er viktig at tilbud om
aktiviteter og steder å være når ut til målgrupper
som i mindre grad deltar i mer organiserte fritidstilbud, for eksempel ungdommer som ellers henger mye ute, og jenter med innvandrerbakgrunn,
som i mindre grad deltar på aktiviteter utenfor
skolen og hjemmet.
Utvalget foreslår også at det settes av midler til
tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner som ønsker å starte foreninger i utsatte
områder. Dette kan være et tiltak for å styrke
mangfoldet av fritidsaktiviteter i disse områdene
samt styrke interessebaserte arenaer. Forskning
viser at frivillige organisasjoner, inkludert idretten, fungerer som «skoler i demokrati» – særlig
for unge med innvandrerbakgrunn. Dette taler for
å styrke frivillige organisasjoner i utsatte områder,
også med tanke på å styrke de unges muligheter
til å la sin stemme bli hørt.
Videre foreslår utvalget å styrke tilbudene om
deltids- og sommerjobber for ungdom i utsatte
områder. Staten har virkemidler for dette gjennom
den nasjonale tilskuddsordningen for å inkludere
barn og unge. På denne måten kan ungdom som
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vokser opp i lavinntektsfamilier, få arbeidserfaring, referanser og egne penger. I tillegg kan ungdom gjennom å jobbe oppleve at de bidrar i samfunnet. I områder hvor foreldrefrivilligheten i lag
og foreninger er lav, kan ungdom for eksempel få
opplæring og bli trenere og ledere i fritidstilbud
for barn og unge gjennom en betalt jobb. Videre
vil utvalget framheve at i tilfeller der familiene har
liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet, er det
enda viktigere at barna får muligheten til dette.
Det har derfor også stor betydning å kunne tilby
jobber for eksempel i det private arbeidsmarkedet
som kan gi ungdommene relevant kompetanse og
styrke mulighetene deres til å få mer faste deltidsjobber, ikke bare kortvarige jobber. Kommuner
og bydeler, frivillige organisasjoner, borettslag,
lokalt næringsliv og andre private aktører i lokalsamfunn er alle viktige aktører for å gjennomføre
tiltak for et bedre fritidstilbud og flere jobbtilbud
til ungdom i utsatte områder. Utvalget foreslår
pilotprosjekter i noen avgrensede levekårsutsatte
områder hvor det koordineres et samarbeid mellom ulike aktører som prøver ut metoder for å
inkludere ungdom i arbeid.

16.5.2 Opprette en tilskuddsordning til
nærmiljøarenaer i utsatte områder
Utvalget foreslår at det opprettes en statlig tilskuddsordning for å bidra til å finansiere bygging av nærmiljøarenaer/-hus i utsatte områder
som mangler felles møteplasser. Nærmiljøarenaen bør være tilrettelagt for bruk på ettermiddags- og kveldstid. Tilskuddet skal også kunne
være med på å finansiere rehabilitering og mindre ombygginger av eksisterende bygningsmasse for å tilrettelegge for bruk på ettermiddags- og kveldstid.
En nærmiljøarena kan være et viktig tilbud og
utgjøre stor forskjell i utsatte områder som kanskje mangler allment tilgjengelige møteplasser og
der det generelt er behov for å styrke relasjonene
i lokalsamfunnet. Dette kan legge til rette for å
styrke det lokale fritidstilbudet og tilbudene fra frivillige organisasjoner i områdene og være et
møtested for barn, unge og voksne i lokalsamfunnet gjennom aktiviteter.
I tilfeller der det er hensiktsmessig, kan en
nærmiljøarena lokaliseres til en skole. Skolen er
allerede en kjent og viktig møteplass i mange
lokalsamfunn der barn, unge og deres foreldre
møtes, og der det dannes vennskap og nettverk.
Slik sett oppfattes skolen av mange som en trygg
arena. For noen foreldre kan det være lettere å
sende barna til en aktivitet som foregår på skolen
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enn på andre fritidsarenaer. Det kan også være
ulemper med å legge nærmiljøhuset på én
bestemt skole, for eksempel hvis elever fra nærliggende skoler ikke kommer på aktivitetene
fordi det ikke er «deres» skole. Utvalget mener
derfor at det i tillegg til skoler bør vurderes om
nærmiljøarenaen kan legges i andre lokaler som
kan fungere som samlende i utsatte områder.
Utvalget understreker at det er viktig at nærmiljøarenaene er bemannet med trygge voksne.
Utvalget foreslår også at dersom det opprettes en ny tilskuddsordning til nærmiljøarenaer, bør relevante eksisterende statlige tilskuddsordninger og spillemidlene gjennomgås.

16.5.3 Kunnskap om effekter av
lokalsamfunnsarbeid
Utvalget viser til den danske organiseringen av
arbeidet med å analysere effekter av lokalsamfunnsarbeid gjennom Center for Boligsocial
Udvikling. Utvalget mener det kan være en fordel
også i Norge hvis et analysemiljø kan bidra til å
analysere og spre erfaringer om effekter av tiltak i
lokalsamfunn. Utvalget mener at en statlig enhet
bør gis ansvar for å få på plass et slikt analysemiljø.
Utvalget viser i denne sammenheng til utvalgets
øvrige forslag om at én statlig enhet får koordineringsansvaret for arbeidet mot segregering, at det
utvikles et fast indikatorsett på levekår, at kommuner får enklere tilgang til levekårsdata om sin kommune og at områdesatsinger effektevalueres.
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Bosetting av flyktninger
I mandatet er utvalget bedt om å vurdere politikk
for bosetting av nyankomne flyktninger. I Norge
er bosettingen styrt, og bosetting og integrering
av flyktninger er en kommunal oppgave.

17.1 Politikken for bosetting av
flyktninger
I regjeringens integreringsstrategi (Kunnskapsdepartementet 2018) sies det blant annet at
«[b]osettingspolitikken må forhindre segregering, fremme sysselsetting og i større grad innrettes slik at nyankomne flyktninger kan bo i hele
landet» (s. 46). Daværende kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner tok til orde for en
politikk som sørger for å bosette flyktninger i
«områder hvor det [ikke] er en veldig stor andel
[innvandrere] fra før».1 Siden 2019 har det vært
en statlig føring om at det som hovedregel ikke
skal bosettes flyktninger i områder med særskilt
høy andel innvandrerbefolkning.
Den norske politikken for bosetting av flyktninger har lenge vært at bosettingen skal være
styrt og spredt og basert på kommunalt selvstyre
(Askim og Hernes 2017). I prinsippet kan flyktninger som er økonomisk selvhjulpne bosette seg
hvor de vil etter at de har fått oppholdstillatelse i
Norge. I praksis bosettes nær sagt alle gjennom
bosettingsordningen. Kommunene blir bedt om å
bosette flyktninger etter et sett med kriterier som
Kunnskapsdepartementet fastsetter. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som
ber den enkelte kommune ta imot et visst antall
flyktninger basert på behovet for bosetting.2
Kommunene bestemmer selv om og hvor
mange flyktninger de vil bosette, og de fatter vedtak om et bestemt antall som de kan ta imot. IMDi
tildeler flyktninger til kommuner som har fattet
vedtak, og som har ledig bolig og tjenestekapasitet til å bosette den enkelte flyktning/flyktningfa1

milie så raskt som mulig. Flyktninger som ikke
har fått tildelt bosettingskommune, kan finne
bolig selv for så å be kommunen om å bli bosatt.
Det er kommunene som avgjør om de kan ta imot
flyktningen. Dette kalles avtalt selvbosetting.
Kommuner som bosetter flyktninger, får tilskudd fra staten. Integreringstilskuddet skal
dekke gjennomsnittlige merutgifter til bosetting
og integrering av flyktningene. Norsktilskuddet
skal gå til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Kommuner som
bosetter enslige mindreårige flyktninger, får et
særskilt tilskudd i tillegg til integreringstilskuddet. Kommuner som bosetter personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker, kan
søke IMDi om tilskudd for å dekke ekstraordinære utgifter.
Det er noen førende hensyn for tildelingen av
flyktninger til kommunene. En rapport om bosettingskommune og integrering blant voksne flyktninger beskriver disse hensynene (Tønnessen og
Andersen 2019):
– Rask bosetting er det viktigste hensynet. Enslige mindreårige flyktninger og barnefamilier
skal bli bosatt innen tre måneder fra de får innvilget oppholdstillatelse, mens voksne uten
barn skal bosettes innen seks måneder. Overføringsflyktninger skal bosettes innen seks
måneder etter at innreisetillatelse er gitt.
– IMDi forsøker å kople «rett flyktning til rett
kommune», blant annet ved å ta hensyn til
muligheter for arbeid og utdanning. Dette
baseres blant annet på informasjon som IMDi
har fått fra asylmottakenes bosettingsintervjuer og fra kartlegging av overføringsflyktnin2

Jan Tore Sanner til NRK 25. oktober 2018.
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Det er Nasjonalt utvalg for bosetting som fastsetter det
årlige behovet for bosetting av flyktninger på bakgrunn av
prognoser for antall asylsøkere, innvilgede asylsøknader
og overføringsflyktninger samt andre internasjonale forpliktelser. Utvalget består av representanter for IMDi,
Utlendingsdirektoratet, Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, Husbanken, fylkesmennene, KS og kommunene.
NAV, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet konsulteres og deltar ved behov. Utvalget er nedfelt i en samarbeidsavtale mellom regjeringen og KS.
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Boks 17.1 Kriterier for bosetting av flyktninger
Kunnskapsdepartementet
fastsetter
årlige
– Det skal tas hensyn til beredskap for opp- og
anmodningskriterier for bosetting av flyktninnedbygging av bosettingskapasiteten, stabiliger. For 2021 er kriteriene følgende:
tet i tjenestetilbudet og evne til rask omstil– Flyktninger skal bosettes i alle landsdeler –
ling. Det skal også tas hensyn til om kommustyrt og spredt bosetting.
nen kan bosette flyktninger med store funk– Kommunens resultater i introduksjonsprosjonsnedsettelser.
grammet over tid, samt muligheten for å få
– Det skal, som hovedregel, ikke bosettes flyktninger i områder med særskilt høy andel innarbeid eller ta utdanning i regionen, skal tillegges størst vekt.
vandrerbefolkning. Et «område» brukes her
– Ved anmodninger skal det tas hensyn til komom en kommune eller bydel.
munens kapasitet og kompetanse til å sikre
– Det skal i størst mulig grad sikres kontinuitet
i bosettingsarbeidet.
godt integreringsarbeid. Dette vurderes
blant annet med utgangspunkt i kommunenes innbyggertall.
Resultater i introduksjonsprogrammet vektes
– Som hovedregel skal ingen kommune anmomed om lag 60 prosent, og kommunenes komdes om færre enn ti personer, med mindre
petanse og kapasitet vektes med om lag 40 prosent. Med «høy andel innvandrerbefolkning»
det foreligger særskilte forhold.
menes det om lag 30 prosent.
– Kommuner med mottak, inkludert samarbeidskommuner, skal vurderes for anmodning om bosetting.

–

–

–

3

ger som gjøres av IMDi-representanter før
avreise til Norge.3
IMDi legger vekt på at hver kommune skal få et
noenlunde representativt utvalg av de flyktningene som til enhver tid skal fordeles, og at
enkeltkommuner over tid ikke skal få en uforholdsmessig stor eller liten andel av flyktninger med sammensatte utfordringer.
IMDi tar særlige hensyn når de skal finne kommuner til flyktninger med store helseutfordringer eller flyktninger som trenger livreddende
behandling. Videre tas det særlig hensyn til lesbiske, homofile, bifile, trans- intetkjønn-personer og til flyktninger der trusselbildet tilsier at
de ikke bør plasseres i bestemte deler av landet. Dette siste kan for eksempel gjelde familievoldssaker.
Dersom flyktningene allerede har nær familie i
Norge, forsøker IMDi å plassere dem i nærheten av disse. Av hensyn til kommunenes praktiske tilrettelegging (for eksempel tolketjenester) forsøker IMDi også å unngå at det
bosettes flyktninger fra altfor mange ulike opprinnelsesområder i samme kommune.

I ny integreringslov som trer i kraft 1. januar 2021, er det
vertskommuner for mottak som har fått ansvaret for kompetansekartleggingen av flyktninger i mottak.

–
–

Andre faktorer kan også spille inn, for eksempel kommunenes tilgang på boliger og størrelsen på disse.
IMDi opplever at både kommunene og flyktningene har ønsker, men understreker at kommunene ikke kan bestemme nasjonalitet eller
kjønn på flyktningene. Kommunene skal
bosette et representativt utvalg av den gruppa
flyktninger som til enhver tid skal bosettes
(ibid.).

17.2 Virkninger av bosettingspolitikken
Styrt og spredt bosetting har bidratt til at flyktninger i Norge bor over hele landet. Bosatte flyktninger bor mindre sentralt enn befolkningen generelt
(Strøm mfl. 2020). Flyktningene blir også bosatt
spredt i storbyene4 (Søholt mfl. 2020). Flyktninger og deres familiemedlemmer i Norge bor mer
spredt enn personer med flyktningbakgrunn i de
andre skandinaviske landene. Tabell 17.1 viser
fordelingen av bosatte flyktninger og deres familiemedlemmer i Norge, Sverige og Danmark etter
sentralitet for kohortene 2008–2016. I Norge ble
om lag halvparten av flyktningene bosatt i sentrale
4
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Tabell 17.1 Bosatte flyktninger og familiemedlemmer til flyktninger i Sverige, Danmark og Norge etter
sentralitet. 2008–2016. Prosent.
Hovedstadsområdet

Andre
større byer

Byer

Tettsteder

Minst sentrale
kommuner

Sverige (150 258 personer)

15,6

10,9

45,5

18,3

9,8

Danmark (21 683 personer)

8,4

20,3

19,0

39,0

13,3

10,5

16,3

22,1

26,2

24,9

Norge (47 792 personer)
Kilde: Hernes mfl. 2019.

kommuner og den andre halvparten i mindre sentrale kommuner. Andelen i Danmark som ble
bosatt i sentrale kommuner var omtrent som i
Norge, mens i Sverige ble nesten tre av fire (72
prosent) bosatt i sentrale strøk. I Norge ble også
relativt mange bosatt i de minst sentrale kommunene (25 prosent). I Sverige ble bare om lag 10
prosent av flyktningene bosatt i de minst sentrale
kommunene, mens andelen i Danmark var 13 prosent (Hernes mfl. 2019).
Over tid har det variert hvor mange kommuner som har blitt bedt om å bosette, noe som igjen
avhenger av hvor mange flyktninger som skal
bosettes. I perioder hvor det kommer færre flyktninger, blir færre kommuner forespurt. Tidligere
ble ikke de minste kommunene bedt om å
bosette. 2014 var det første året noensinne hvor
staten ba alle landets kommuner om å bosette
flyktninger. I de seneste årene er det igjen færre
kommuner som blir spurt.
I en studie av bosettingskommune og integreringsutfall er det gjort empiriske analyser som
omfatter flyktninger som ble bosatt med offentlig
hjelp i kommunene i perioden fra og med 2002 til
og med 2012 (Tønnessen og Andersen 2019).
Kommuner som bosetter flyktninger, er plassert i
SSBs sentralitetsindeks5, som måler kommuners
sentralitet beregnet ut fra avstand til tettsteder og
disse tettstedenes størrelse. Studien viser at 57
prosent av flyktningene ble bosatt i de mest sentrale kommunene (nivå 3), hvorav 7 prosent i
Oslo. 21 prosent ble bosatt i noe sentrale kommuner (nivå 2), 10 prosent i mindre sentrale kommuner (nivå 1) og 11 prosent i de minst sentrale kommunene (nivå 0).
Hvilke grupper av flyktninger som blir bosatt
hvor, er ikke tilfeldig (Tønnessen og Andersen
2019). Det kan påvirke flyktningenes integrering i
Norge. For eksempel blir høyt utdannede flyktninger og kvinner oftere bosatt i sentrale, folkerike
5

Versjon fra 2008.

kommuner med høyt utdannings- og inntektsnivå
og en høy andel innvandrere. Barnefamilier og
overføringsflyktninger blir i større grad bosatt i
mindre sentrale kommuner med lavere folketall
og lavere inntekts- og utdanningsnivå. I perioder
hvor det kommer mange flyktninger, finner forskerne at det er færre systematiske forskjeller i
hvem som bosettes hvor (ibid.).
Det finnes relativt begrenset kunnskap om hva
som er den direkte effekten av å bli bosatt i en gitt
type kommune. Det samme gjelder for en rekke
andre integreringstiltak (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 2019). Man vet altså lite om hva
bosettingskommunen, og implisitt bosettingspolitikken, isolert sett har å si for langsiktig integrering.
Av analysene i Tønnessen og Andersen (2019)
framgår det at flyktninger som blir bosatt i mer
sentrale kommuner (nivå 2 og 3), i mindre grad er
i jobb og i høyere grad er utenfor arbeidsmarkedet. For dem som ble bosatt i Oslo, er det et tilsvarende (om enn enda tydeligere) mønster. De har
mindre sannsynlighet både for å være i jobb og for
å være registrert ledige og større sannsynlighet
for å være utenfor arbeidsmarkedet enn de som
ble bosatt i andre kommuner. Disse resultatene
støtter bildet fra tidligere norske studier (Lillegård og Seierstad 2013 og Djuve mfl. 2017) som
også fant at sannsynligheten for å lykkes på
arbeidsmarkedet var høyere for flyktningene som
ble bosatt i de minst sentrale kommunene. En studie som sammenlikner integreringsutfall i Norge,
Sverige og Danmark, viser imidlertid det motsatte
(Hernes mfl. 2019). Den finner at i alle tre land
har flyktninger som er bosatt i hovedstedene, høyest sysselsetting. Videre finner den at de som er
bosatt i de minst sentrale kommunene i Norge (og
Danmark), har lavest sysselsetting. Dette gjelder
riktignok bare for menn. For kvinner fant de
ingen forskjeller i sysselsettingen i ulike kommuner (ibid.). Årsaker til at funnene spriker kan være
at sentralitet er ulikt definert i de to studiene, at
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Boks 17.2 Politikken for bosetting av flyktninger i Sverige
som områder med sosiale og økonomiske utforSverige har en todelt ordning for bosetting av
flyktninger. Asylsøkere kan finne egen bolig
dringer, kan miste retten til midler til livsoppmens de venter på å få asylsøknaden behandlet.
hold fra det svenske Migrationsverket. De nye
Ordningen kalles «eget boende» (EBO). Retten
reglene gjelder ikke for asylsøkere som allerede
til «eget boende» beholder de etter at de har fått
bor i slike områder. I dag er det 32 kommuner
oppholdstillatelse. EBO kombineres med en
som kan melde inn til Migrationsverket om de
ordning der staten fordeler flyktninger som ikke
har ett eller flere områder i kommunen med
bosetter seg selv, i kommunene. Ordningen
sosiale utfordringer. Det er den svenske regjemed statlig tilvising ble innført i 2016 og likner
ringen som bestemmer hvilke kommuner som
den danske bosettingsordningen (Hernes mfl.
er med i ordningen. 25 av de 32 kommunene har
2019). Når flyktninger blir fordelt mellom komoppgitt at de har områder med sosiale og økonomunene, legges det vekt på arbeidsmarkedet i
miske utfordringer. En oversikt over områdene
kommunene, innbyggertall, sammensetningen
er publisert på nettsiden til Migrationsverket.
av flyktninger og enslige mindreårige flyktninSverige har ingen restriksjoner mot sekunger og antallet asylsøkere som bor i kommudærflytting, slik man har i Norge (og Danmark).
I Sverige flytter flyktninger som er bosatt med
nen.1 Tidligere ble flyktninger som ikke bosatte
offentlig hjelp, i høyere grad enn dem som har
seg selv, bosatt gjennom en ordning som likner
bosatt seg selv (Hernes mfl. 2019).
den norske. Kommunene kunne da velge om de
ville ta imot flyktninger (Hernes mfl. 2019).
Fra 1. juli 2020 ble det innført nye regler for
1
asylsøkere som bosetter seg selv (EBO). AsylKilde: Den svenske loven om bosetting av visse nyankomne innvandrere (lov 2016:38).
søkere som flytter til områder som er definert

rapportene omhandler ulike kohorter av flyktninger og at sekundærflyttingen er redusert over tid,
noe som kan ha påvirket om funnene er sammenliknbare.
Det er godt dokumentert at det er mindre
sannsynlig at flyktninger kommer i jobb i kommuner med høyere arbeidsledighet (se for eksempel
Bevelander og Lundh (2007), Åslund og Rooth
(2007) og Åslund, Östh og Zenou (2010) for studier fra Sverige. Se Godøy (2017), Lillegård og
Seierstad (2013), Blom og Enes (2015), Tronstad
(2015) og Djuve og medforfattere (2017) for studier fra Norge).
Boligmangel er ofte en flaskehals i bosettingsarbeidet (Berg og Svendsen 2018). Få kommuner
har utarbeidet planer og rutiner for å skaffe boliger, og mange kommuner har begrenset kunnskap om og hvordan de kan bruke Husbankens
boligsosiale virkemidler. I tillegg kan flyktninger
ha lite kunnskap om hvordan de kan komme seg
videre i boligmarkedet (ibid.).
At flyktninger flytter fra bosettingskommunen.
kalles sekundærflytting. Retten (og plikten) til å
delta i introduksjonsprogrammet gjelder bare for
personer som er bosatt i kommunen etter avtale.
Det betyr at flyktninger mister retten til å delta i

introduksjonsprogrammet hvis de flytter fra
bosettingskommunen før de har fullført programmet. Sekundærflyttingen ble redusert med innføringen av denne regelen og skjer i all hovedsak
etter at introduksjonsprogrammet er avsluttet.
Den siste undersøkelsen av flyktningers sekundærflytting viser at stadig færre flyktninger flytter
fra bosettingskommunen (Strøm mfl. 2020). Samtidig har mange distriktskommuner begrensede
muligheter til å tilby høyere utdanning. Ønsket
om å ta mer utdanning er derfor en viktig flyttegrunn for en del flyktninger (Svendsen mfl. 2017,
referert i Berg og Svendsen 2018).
Flyktninger har et mer sentraliserende flyttemønster enn både andre innvandrergrupper og
den øvrige befolkningen (Ordemann 2017, Stambøl 2016, Strøm mfl. 2020). Flyttestrømmene går
fra mindre til mer sentrale strøk. Oslo er den kommunen som opplever størst tilflytting. Flyktninger
bosatt i Oslo flytter også i mindre grad videre til
en ny kommune. Andelen som flytter videre i
løpet av de første fem årene, har grovt sett ligget
mellom 20 og 40 prosent de siste 20 årene (Tønnessen og Andersen 2019). Fem år etter bosetting
er det likevel en mindre andel av personer med
flyktningbakgrunn som bor i de mest sentrale
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kommunene, sammenlignet med hele befolkningen (Strøm mfl. 2020).
Flyttemønsteret til personer med flyktningbakgrunn har altså endret seg over tid. Det
sterkt sentraliserende flyttemønsteret har avtatt
noe. Flyttingen til Oslo er også redusert med
årene (ibid.).
En del studier har sammenliknet overgangen
til arbeid blant dem som flytter, og dem som blir
boende. Resultatene er sprikende. Djuve og medforfattere (2017) finner at flyktninger som flytter,
har høyere overgang til arbeid enn de som ikke
flytter, noe som kan tyde på at deltakerne i noen
grad flytter til arbeid. På den annen side finner
Blom og Enes (2015) at de som flytter, har lavere
odds for å være i arbeid eller utdanning sammenliknet med dem som blir boende. Denne sammenhengen ses imidlertid bare blant kvinnene, og forfatterne antyder at dette kan henge sammen med
at blant par som flytter, har mannens jobbmuligheter forrang over kvinnens (Tønnessen og Andersen 2019). Også Hernes og medforfattere (2019)
finner at de som flytter, har lavere sannsynlighet
for å være i jobb enn de som blir.
Den siste undersøkelsen av flyktningers flytting ser på hvordan det økonomisk går med dem
som flytter, sammenlignet med dem som blir
boende i bosettingskommunen (Strøm mfl. 2020).
Det gir et noe blandet bilde. I noen kohorter får
de som flytter lavere inntekt over tid. I andre
kohorter er det mindre økonomiske forskjeller
mellom de som flytter og de som blir. Forskjellene
i inntektsutvikling mellom kohorter skyldes trolig
ulik demografisk sammensetning. I tillegg kan det
være forskjeller i de økonomiske konjunkturene
som møter de ulike kohortene (ibid.).
Nettverk er en annen faktor som ofte brukes
som forklaring både på at man ønsker å bli i kommunen, og som motiv for å flytte (Svendsen mfl.
2017). Søholt og medforfattere (2012) finner at
innvandrere med stort sosialt nettverk, som også
inkluderer personer uten innvandrerbakgrunn, er
de som trives best på stedet (ibid.).
I storbyene kan det å bosette flyktningene
spredt i byen øke sjansen for at flyktningene blir
sosialt inkludert i nabolaget og i skole, barnehage
og idrettslag (Søholt mfl. 2020).

17.3 Utvalgets vurderinger
17.3.1 Flyktninger bør ikke bosettes
i levekårsutsatte områder
I det store og hele oppfatter utvalget prinsippene for
fordeling av flyktninger som hensiktsmessige.

261

Kapittel 17

Målet om at flyktninger skal bo spredt i store deler
av landet, ser ut til å nås langt på vei. Dersom flyktningene selv hadde fått velge helt hvor de skulle
bo, viser erfaringer fra sekundærflytting i Norge og
fra andre land at mange ønsker å bo i byene. Utvalget støtter hovedlinjene i den norske bosettingspolitikken og mener at nyankomne flytninger fortsatt
bør bosettes spredt gjennom en styrt ordning.
Flyktningers muligheter til å ta utdanning eller få
arbeid i regionen er sentrale hensyn når flyktningene skal bosettes, men også viktige for at de skal
bli boende. Det er også viktig å se hen til resultater
i introduksjonsordningen over tid.
Utvalget har merket seg at en del flyktninger
som er bosatt på mindre steder, over tid flytter til
byene uten at dette nødvendigvis henger sammen
med at de kommer i arbeid eller utdanning. Utvalget viser til at blant flyktninger som flytter, er det
en del som ender opp med lavere inntekt enn dem
som blir boende i kommunene. Hvis flyktninger
ikke kommer i jobb, kan det å flytte til de større
byene derfor bidra til å forsterke vanskelige levekår, særlig fordi boligprisene er høyere og flere
bor trangt.
Selv om flyktninger i mindre grad i dag enn
tidligere flytter til de største byene, bør det tilstrebes innsats for at flere flyktninger kan bli boende i
arbeidsmarkedsregionen der de opprinnelig ble
bosatt. Unntaket er om de flytter til arbeid eller
utdanning. For å lykkes med dette er det viktig
med helhetlig innsats for at flyktningene skal bli
integrert i lokalsamfunnene og føle at de hører til
der de bor.
Utvalget vil samtidig understreke at det kan
være positivt hvis flyktninger som ikke er i jobb,
flytter til steder der det er jobb eller mulig å ta
utdanning. Dette er bra for flyktningene, og det er
bra i et samfunnsperspektiv.
Utvalget mener det er viktig å arbeide for at
flyktninger og andre innvandrere blir inkludert på
arenaer i lokalsamfunnene. På mange steder, også
i byer, kan nettverkene være ekskluderende og
vanskelige å komme inn i. Innvandrere føler seg
gjennomgående mer ensomme sammenliknet
med hele befolkningen. Særlig for familier med
barn er det viktig at barna får delta i aktiviteter på
fritiden, slik at både barna og foreldrene kan
komme i kontakt med andre. Innsats for at flyktninger får nettverk og blir inkludert på sentrale
arenaer i lokalsamfunnet, mener utvalget også vil
være viktig for å forebygge at flyktninger flytter
fra kommunen.
At flyktninger bosettes raskt, er en forutsetning for at de tidlig får etablert seg i en kommune.
De voksne kan raskt begynne å kvalifisere seg for
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arbeid, og barna kan begynne på skole og i barnehage i den kommunen de skal bo. Familien kan bli
kjent, delta i lokale aktiviteter og få nettverk. For å
bosette flyktninger raskt er det, i tillegg til å bruke
kommunale utleieboliger, viktig å utnytte det private leiemarkedet for å skaffe boliger. Flere av
utvalgets forslag til tiltak på boligområdet, som å
redusere kommunenes kostnader ved å spre kommunale boliger og kvalitetssjekk av utleieforhold
med husleiestøtte, vil kunne ha effekt.
I perioder hvor mange flyktninger skal bosettes, kan målet om å bosette raskt komme i konflikt
med målet om å bosette flyktninger på steder der
det er gode muligheter for å få arbeid eller ta
videre utdanning etter introduksjonsprogrammet. Svingninger i hvor mange flyktninger som
skal bosettes, gjør arbeidet uforutsigbart. Selv om
antallet flyktninger til Norge for tiden er lavt, øker
antallet flyktninger i verden. Antallet som kommer til Norge, kan igjen øke i framtiden. En mulig
strategi for å lette overgangen fra å bosette få til å
bosette mange flyktninger kan være at staten opprettholder et visst antall kommuner som bosetter
flyktninger også i perioder hvor det kommer få.
Slik kan man beholde kompetanse og kapasitet i
kommunene.
Mange flyktninger trenger hjelp til å komme
seg videre i det lokale boligmarkedet. For å bidra
til at flere kan velge å bli boende i kommunen,
mener utvalget det er viktig å sørge for at flyktninger får hjelp med dette, særlig hvis de etter hvert
har behov for en mer egnet bolig. At flyktninger
flytter fra den boligen de fikk tildelt i kommunen
da de ble bosatt, kan også bidra til å frigjøre kom-

munale boliger som kan brukes til andre. På mindre steder er boligprisene også jevnt over lavere
enn i byer. Det kan dermed være lettere å etablere
seg i en eid bolig eller i en større bolig på mindre
steder enn i områder med høyere boligpriser.
Utvalget har ikke gått inn i ordningen med
avtalt selvbosetting. Men utvalget mener at resultater fra ordningen bør utredes. Særlig bør man se
på om ordningen klarer å spre flyktninger både
mellom kommuner og arbeidsmarkedsregioner
og internt i byene.
Selv om utvalget støtter hovedlinjene i den norske bosettingspolitikken, mener utvalget at kommunene bør forsøke å unngå å bosette flyktninger
i områder hvor det er opphoping av levekårsproblemer.

17.4 Utvalgets forslag til tiltak
17.4.1 Nytt kriterium om at flyktninger ikke
bør bosettes i utsatte områder
For å oppnå bedre sosial miks i byene foreslår
utvalget å legge til et nytt kriterium om at det som
hovedregel ikke skal bosettes flyktninger i områder med opphoping av levekårsutfordringer.
Utvalget mener at slike levekårsutsatte områder
bør defineres ut fra et sett av indikatorer. Eksempler kan være andel personer eller barn i lavinntektshusholdninger, andel sosialhjelpsmottakere
og/eller andel med minst 50 prosent av inntekten
fra overføringer. En annen aktuell indikator er
andel utenfor arbeid og utdanning.
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Kriminalitetsforebygging – med vekt på virkemidler i
justissektoren
Det å vokse opp i familier med sosiale og økonomiske problemer kan øke sannsynligheten for at
barn og unge utvikler problematferd og i ytterste
konsekvens begår kriminalitet. Nabolagsstudier
fra flere land viser at det er mer sannsynlig at barn
som vokser opp i nabolag med store levekårsutfordringer og høy kriminalitet, selv begår kriminalitet. At kriminaliteten blant barn og unge både
ser ut til å øke og bli grovere, krever forebyggende innsats.
Den viktigste forebyggende innsatsen skjer på
arenaer hvor barn og unge oppholder seg og deltar til daglig. Innsats innen en rekke sektorer som
ikke har det å forebygge kriminalitet som sin
hovedoppgave, men som likevel virker kriminalitetsforebyggende, er aller viktigst. Slik innsats er
omtalt i tidligere kapitler. Men flere aktører i justissektoren har også en forebyggende rolle.

18.1 Bred innsats for å forebygge
kriminalitet
Begrepet «kriminalitetsforebygging» brukes om
innsats og tiltak der formålet er å være i forkant
og forhindre at kriminalitet skjer eller gjentas.
Begrepet kan forstås på ulike måter. En smal
forståelse av kriminalitetsforebygging dekker innsats som direkte har som formål å forhindre kriminalitet, for eksempel å installere boligalarmer,
overvåkningskameraer eller gjennomføre fartskontroll.
En vid forståelse av begrepet dekker innsats
og tiltak rettet mot atferd og risikofaktorer der kriminalitet på sikt er ett av flere mulige utfall. Å forebygge handler i et slikt perspektiv om å legge til
rette for et trygt samfunn med gode levekår for
alle og om å bygge gode samfunn der menneskene tar ansvar for seg selv og fellesskapet. Innsatsen skal hindre at grupper og individer opplever å bli ekskludert og marginalisert.

Politiet er en viktig aktør, men på langt nær
den eneste eller viktigste. Det kreves tidlig innsats på flere områder og fra et bredt sett av aktører. Arbeidet med å forebygge kriminalitet skjer
på såkalt byggende arenaer. Dette kan være for
eksempel skoler, barnehager og fritidsaktiviteter.
Kriminalitetsforebygging handler også om gi
gode, rehabiliterende tilbud til lovbrytere for å
hindre at de begår kriminalitet på nytt. Alt kriminalitetsforebyggende arbeid krever at aktører i
ulike samfunnssektorer samarbeider og samhandler godt på tvers.
Skolen er en viktig arena for å forebygge kriminalitet. En god skolesituasjon kan, sammen
med et positivt fritidsmiljø, kompensere for vanskelige hjemmeforhold. Å delta i og fullføre videregående skole ses på som et av de aller viktigste
tiltakene for å forebygge kriminalitet (Bertrand
mfl. 2019, referert i Strand og Kindt 2019). Dette
bekreftes av flere nordiske studier som ser på
sammenhengen mellom videregående opplæring
og kriminalitet.
Forskningslitteraturen gir ikke alltid klare
svar på hvilken effekt konkrete, kriminalitetsforebyggende tiltak og programmer har (Runhovde
og Skjevrak 2018). Et eksempel er spørsmålet om
fritidsklubber kan forebygge kriminalitet (Strand
og Kindt 2019). Enkelte studier tyder på at unge
som er med i fritidsklubber, er mer involvert i kriminalitet og hærverk enn andre. Det kan skyldes
seleksjon, altså at det ikke er tilfeldig hvem som
går på klubbene. Å møte og henge med andre
ungdommer med utfordringer kan gjøre det mer
sannsynlig å havne i problemer. Men fritidsklubbene kan også fungere positivt og forebyggende
for utsatte barn og unge. Fritidsklubber med høy
voksentetthet, ansatte med høy faglig kompetanse
og personlige egenskaper for å møte barn og
unge og strukturerte aktiviteter kan spille en forebyggende rolle i unges liv.
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18.2 Politiets virkemidler for å
forebygge kriminalitet
Å forebygge kriminalitet er en viktig del av politiets samfunnsoppdrag. Et definert mål med politireformen har vært å få et politi som har kapasitet
og kompetanse til å forebygge. Forebygging skal
være politiets primærstrategi innenfor alle politiets virkeområder, og politiet skal aktivt søke samarbeid med andre relevante aktører både i offentlig og privat sektor.

18.2.1 Politiets generelle arbeid med å
forebygge kriminalitet
Politiets arbeid med å forebygge kriminalitet kan
deles i to hovedstrategier (Runhovde og Skjevrak
2018). Den første er det proaktive arbeidet. Dette
er generelle forebyggende tiltak som synlig politi,
tilstedeværende polititjeneste, holdningsskapende
arbeid og sosiale tiltak rettet mot risikoutsatte
grupper og enkeltpersoner (forebyggingssporet).
Den andre strategien er det reaktive arbeidet med
straffesaker og påtale (straffesakssporet).
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid har
tradisjonelt foregått overfor barn og unge (POD
2018). Arbeidet overfor disse er høyt prioritert. I
henhold til politiforskriften skal politiet samarbeide tett med skoler og ulike kommunale instanser. Politiet skal bidra med å kartlegge enkelte
ungdommer og ungdomsmiljøer og melde fra om
bekymringsfulle forhold.1 Politiet bruker flere virkemidler overfor ungdom, for eksempel holdningsskapende barne- og ungdomsarbeid i skoler
og bekymringssamtaler. Bekymringssamtaler er
politiets verktøy for å snakke med unge og deres
foresatte om risikoatferd og kriminalitet. Verktøyet brukes både som en reaksjon på uønsket
atferd og for å kartlegge og identifisere risiko- og
beskyttelsesfaktorer i den unges liv. Gjennom
samtalen skal den unge og de foresatte gjøres
ansvarlige for å forebygge en framtidig kriminell
atferd.2
Arbeid for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme har vært prioritert de siste årene,
og ifølge Politidirektoratet (POD) er Norge internasjonalt anerkjent for arbeidet som gjøres på
området (POD 2018).
I kriminalitetsforebyggende arbeid samhandler politiet med ulike offentlige og private aktører.
SLT-modellen skal samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er
1
2

Kriminalitetsforebygging.no og NOU 2019: 26.
Kriminalitetsforebygging.no.

at barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid av
et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av
etater og faggrupper. Modellen skal sørge for å
koordinere kunnskap og ressurser mellom politi
og relevante kommunale enheter. Også næringsliv og frivillige organisasjoner er med i arbeidet.
En SLT-koordinator sikrer at alle som driver med
rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid, møtes
regelmessig, oppnår en felles problemforståelse
og samordner tiltakene sine. I dag bruker om
lag 200 kommuner SLT-modellen.3
Politirådet er et forum for samarbeid mellom
den øverste ledelsen i kommunen og lokalt politi.
Rådet skal være et strategisk organ for det lokale,
kriminalitetsforebyggende arbeidet. Det skal
sikre at politiet og kommuner deler kunnskap og
erfaringer, og at kunnskapen om lokale problemer
skal føre til at innsatsen fra politiet og kommunen
samordnes. Alle saker som er strategisk viktige
for samarbeidet mellom kommune og politi, skal
behandles i politirådet. Slike saker kan handle om
oppvekst og levekår, barnevern, fritid, organisert
kriminalitet, trafikkforhold og samferdsel, narkotikasituasjonen, integreringsspørsmål og store
arrangementer der politiet skal involveres. SLTkoordinatoren i kommunen deltar i politirådet.
Alle kommuner skal ha en politikontakt som
skal være et fast kontaktpunkt mellom politi, kommunen, næringsliv, frivillige organisasjoner og
andre lokale aktører. Politikontakten skal sørge
for at kriminalitetsforebyggende strategier blir
fulgt opp, og være en pådriver for at politiråd og
SLT-samarbeid fungerer i den enkelte kommune.
Politikontakten skal være uniformert og til stede i
hver kommune en eller flere dager i uka, også i
kommuner som ikke har et lensmannskontor eller
politistasjon.
Forskningslitteraturen antyder at det mangler kunnskap om det forebyggende arbeidet
med barn og unge, særlig om hva som virker og
ikke virker (Runhovde og Skjevrak 2018). Blant
annet har et velbrukt tiltak som bekymringssamtalen aldri blitt grundig evaluert. Runhovde og
Skjevrak peker da også på et dilemma med
bekymringssamtalen. Tidlig intervensjon gjennom bekymringssamtalen er i mange tilfeller et
sentralt grep for å få ungdommen på riktig spor.
Samtidig må politiet være bevisst på hvilke konsekvenser det kan ha for en ungdom at virkemidlet blir brukt. Fra politiets ståsted kan samtalen
virke harmløs og framstå som et nødvendig tiltak
for å hjelpe. For den enkelte ungdom kan det å
bli kalt inn til samtale føles som et belastende
3
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Boks 18.1 Politiets innsats i særlig utsatte områder i Sverige
Noen områder i Sverige er av politiet definert
om det er blitt verre i enkelte (Polisen 2019).
som særlig utsatte. Siden 2015 har disse områPolitiet opplever generelt mindre vold og færre
åpne konfrontasjoner i utsatte områder. Antallet
dene blitt høyt prioritert med ekstra økono«høyt prioriterte oppdrag» er gått ned i de
miske ressurser og ekstra innsats og tilstedevæutsatte områdene. Andelen slike oppdrag er likerelse (Polisen 2017). Å samarbeide mot felles
vel høyere i områdene enn i resten av landet.
mål med ulike offentlige og lokale aktører og å
Politiet kan i dag lettere utføre oppdraget sitt i
sikre kontinuitet i den innsatsen som settes inn,
områder, og de opplever at beboerne samarbeihar fått særlig vekt.
Politiet ser det som sin viktigste oppgave å
der mer. Samarbeidet med andre aktører og
skape tillit. Dette handler om at beboerne i
offentlige instanser er blitt bedre. Det at ulike
områdene skal føle seg trygge, tørre å være en
aktører har evnet å organisere og systematisere
motkraft mot de kriminelle og våge å «ta tilsamarbeid bedre, kan igjen ha ført til at de, både
sammen og individuelt, har satt i gang forskjelbake» området sitt. For å bygge tillit har politiet
vært til stede, drevet kontaktskapende politiarlige tiltak for å forbedre forholdene i boligmilbeid og jobbet aktivt mot å fjerne den synlige
jøet. At politiet har vært mer til stede i områkriminaliteten, for eksempel salg av narkotika
dene, er uansett løftet fram som en viktig sukpå åpen gate. Politiet har prioritert å bygge opp
sessfaktor.
kunnskap om områdene. Det har de gjort både
Selv om utviklingen går i riktig retning,
ved å møte og snakke med beboere, kartlegge
mener politiet at arbeidet med å redusere de kriområdene og samarbeide med andre offentlige
minelles innflytelse i områdene må fortsette i
aktører og forskere. Videre har politiet initiert
lang tid framover (Polisen 2019). Problemene
nattevandringer og på den måten mobilisert forhar fått utvikle seg over lang tid. Å løse utforeldre og andre voksne i områdene.
dringene krever større strukturelle og sosiale
Politiet mener at situasjonen i mange av de
tiltak fra flere aktører i tillegg til politiinnsatsen.
utsatte områdene har gått i positiv retning, selv

inngrep. Ungdommen kan føle seg stemplet som
en avviker. Det kan dermed være en fare for at
samtalen kan få motsatt effekt av den som er
ønsket (ibid.).
Politirådene ble evaluert i 2014 (Rambøll
2014). Evalueringen viser at det er utfordrende å
tenke langsiktig og gjøre gode, strategiske beslutninger i politirådet. Det gjør det krevende å koordinere arbeidet på en god måte. Videre peker evalueringen på at arbeidet i politirådet er for overordnet og for lite konkret og operativt. Det er også
for svakt knyttet til utfordringene i lokalsamfunn.
Dermed er det vanskelig å reagere raskt og sette i
verk målrettede tiltak mot konkrete problemer.
Evalueringen viser dessuten at rådets arbeid bør
forankres bedre i politiets og kommunens øverste
ledelse. SLT-koordinatorens rolle blir trukket
fram som viktig i forholdet mellom politirådet og
SLT-modellen. Koordinatoren er et effektivt bindeledd mellom det strategiske nivået i politirådet
og det handlingsorienterte og konkrete arbeidet
med å forebygge kriminalitet i kommunen.
En evaluering av SLT-modellen fra 2008 ser på
organiseringen av og samarbeidet innenfor

modellen, men ikke på om den har den forebyggende effekten den skal ha (Gundhus mfl. 2008).
Evalueringen viser til at modellens styrke er at
den gjør det mulig å møte en økende grad av fragmentering innenfor det offentlige. Samtidig bidrar
den til å opprettholde politiet som en viktig del av
lokalsamfunnet og til å ivareta innbyggerne der.
Brukerperspektiver og brukermedvirkning er i
liten grad ivaretatt i tiltak og i evalueringer (Runhovde og Skjevrak 2018). Et poeng evalueringen
tar opp om SLT-modellen, er at ungdom i liten
grad deltar og medvirker i arbeidsutvalgene, og at
det heller ikke er prosesser som sikrer at deres
stemme blir hørt.

18.2.2 Politiets innsats i større byer og utsatte
byområder
De siste årene har politiet arbeidet med å forebygge kriminalitet i særlig utsatte områder. Innsatsen skjer i sammenheng med konkrete områdesatsinger. Denne innsatsen skal forebygge kriminalitet og skal særlig følge opp unge i risiko-
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forsøker å involvere lokalsamfunnet for å identifisere problemene beboerne opplever som viktige.
Deretter må politiet og beboerne prøve å løse
disse i samarbeid. Det forutsetter at politiet er til
stede i områdene. Innretningen på lokalt politiarbeid varierer mellom land, og det gjør også de
målte effektene på kriminaliteten. Men studier
forteller at tilliten til politiet og politiets legitimitet øker. Gerell mfl. viser for øvrig til at lokalt
politiarbeid også blir kritisert. Innsats i utsatte
områder kan sette et stempel på områder som
allerede har utfordringer. Det er videre en sammenheng mellom innsats og resultat. Når innsatsen er stor, vil flere kriminelle handlinger oppdages og flere kriminelle bli tatt. Kriminalitetsstatistikken vil dermed kunne gi et skjevt inntrykk av at forskjellene mellom områder i byen
er større enn de er.

Boks 18.2 Skjerpede straffesoner i
Danmark
Danmark innførte skjerpede straffesoner i
desember 2018. Dette er ikke et permanent tiltak i Danmarks «getto»-områder, men et tidsavgrenset tiltak som settes inn i konkrete
områder for å håndtere en ekstraordinær situasjon. For å innføre skjerpet straffesone i et
område må politiet vurdere at det er et ekstraordinært kriminalitetsbilde i området, og om
dette i vesentlig grad gjør innbyggerne i områdene utrygge. Å innføre skjerpet straffesone i
et område må i tillegg vurderes som et egnet
verktøy for å gjenopprette tryggheten. En
skjerpet straffesone kan i utgangspunktet ikke
vare mer enn i tre måneder. Hvis det fortsatt
er et ekstraordinært kriminalitetsbilde som er
likt det som dannet grunnlag for å opprette
sonen, kan det gjøres unntak.
Ordningen i Danmark er fortsatt relativt
ny, og det er trolig for tidlig å konkludere med
om den har fungert etter intensjonen.

sonen og forhindre at unge rekrutteres til kriminelle miljøer.
Siden 2017 er det lagt ned en ekstra innsats for
å forebygge kriminalitet i Oslo indre øst. Målet
med innsatsen har vært at politiet skal være sterkere til stede i utsatte områder, at de kan følge
unge i risikosonen tettere opp, og at de kan samarbeide bedre med andre aktører, for eksempel skolen. Politiinnsatsen i Oslo sør ble styrket i 2018 og
senere videreført for å følge opp unge i risikosonen og forhindre at unge blir rekruttert til kriminelle miljøer. I 2019 lanserte regjeringen en ny
satsing mot ungdoms- og gjengkriminalitet i noen
store byer. Satsingen ble videreført i 2020.
Justis- og beredskapsdepartementet jobber for
tiden med en handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet.
Gerell og medforfattere (2020) peker på at
det er viktig å styrke den institusjonelle evnen til
å stoppe kriminalitet og vold for å skape en
grunnleggende trygghet blant innbyggerne. Da
skapes samtidig grunnlaget for å utvikle innbyggeres egne evner og kollektive evne til å gripe
fatt i uønsket aktivitet i bomiljøet sitt. Når færre
er redde og flere har tillit til politiet, våger flere å
gripe inn, anmelde og vitne. De viser til politiets
rolle i utsatte områder med særlig vekt på
«community policing». Det lokale politiarbeidet

18.2.3 Politiets arbeid mot vold i nære
relasjoner
Familievold har over tid vokst fram som et eget
fagfelt i politiet. Som en del av politireformen skal
alle politidistrikter ha egne fagmiljøer for å håndtere saker om vold i nære relasjoner og seksuelle
overgrep. Det er familievoldskoordinatorer på distriktsnivå og familievoldskontakter på driftsenhetsnivå. Politiet gjennomfører familievoldsanalyser og skal i oppfølgingen av konkrete saker vurdere og håndtere risiko, blant annet ved å sette i
verk beskyttelses- og sikkerhetstiltak for å
avverge at alvorlig vold gjentar seg. Samarbeid
internt i politiet og eksternt med andre tjenester
står sentralt i arbeidet. Oppmerksomheten i politiets forebyggingsspor er primært rettet mot partnervold (Bredal 2019). I 2019 ble politiets innsats
mot vold og seksuelle overgrep mot barn styrket.
Det blir nå lagt særlig vekt på å følge opp saker
med tilrettelagte avhør av barn. Kapasiteten og
kompetansen ved Statens barnehus har også blitt
styrket.
Regjeringen har en opptrappingsplan mot vold
og overgrep (2017–2021) som skal hjelpe barn, og
Justis- og beredskapsdepartementet jobber for
tiden med en handlingsplan om vold i nære relasjoner. Handlingsplanen vil bli lagt fram våren
2021.
18.2.4 Kommunenes innsats for å forebygge
kriminalitet
Kommunene har et stort ansvar i arbeidet med å
forebygge kriminalitet. Kommunene samarbeider
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Boks 18.3 Prosjekt November
forebygging. Krisesenterloven pålegger komPilotprosjektet Prosjekt November var en samarbeidsmodell i saker om vold i nære relasjoner
munen å sørge for helhetlig oppfølging av kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i nære
som ble etablert på Stovner politistasjon i 2015.
relasjoner, men evalueringen viser at Oslo komProsjektperioden var tre år. Formålet var blant
annet å følge opp utsatte og pårørende i saker
mune har betydelige problemer med å samom vold i nære relasjoner bedre, å se ulike
ordne tjenester til voldsutsatte. Politiet kan ikke
instansers arbeid bedre i sammenheng og å få til
og skal ikke løse de kommunale samordningset samarbeid mellom politi og øvrig tjenesteapproblemene. Prosjektet har imidlertid hatt svak
forankring i Oslo kommune. Beslutninger
parat i konkrete saker. I prosjektet samarbeidet
underveis ble i stor grad tatt i Oslo politidistrikts
psykolog, sosionom, barnevern og politi i tverrstyringslinje.
faglige team for å gi de voldsutsatte tett, helhetlig og kvalitativt god oppfølging, med vekt på å
Oslo politidistrikt har besluttet å videreføre
forebygge ny vold. Modellen var todelt med vekt
Prosjekt Novembers arbeidsmodell og metopå sikkerhetsarbeid og psykososial støtte. Tiltadikk i en ny seksjon ved driftsenhet Øst kalt
ket holdt til i en egen del av politistasjonen som
RISK (risikoanalyse og kriminalitetsforebygging
var innredet for å skape en trygg og ivaretaav vold i nære relasjoner). Evalueringen peker
på at dersom prosjektets arbeidsmodell og
kende atmosfære.
metodikk skal tas i bruk andre steder, må det tas
En evaluering av prosjektet konkluderer
utgangspunkt i hvordan politiet og de kommumed at det langt på vei har nådd målet om å
følge opp utsatte (og utøvere) bedre (Bredal
nale og statlige tjenestene allerede organiserer
2019). De har fått bedre rådgivning og informaarbeidet med vold i nære relasjoner.
sjon, og det er jobbet bedre med sikkerhet og

tett med for eksempel politiet i SLT-samarbeidet
og politiråd, men har også andre virkemidler.
Flere store byer har uteseksjoner eller utekontakter som driver gatebasert, oppsøkende sosialt
og helsefaglig arbeid overfor utsatte personer og
grupper, og som gir individuell oppfølging av brukerne i tett samarbeid med ulike hjelpetjenester.
Dette er helse- og sosialfaglig arbeid for å forebygge rus og kriminalitet og for å ivareta unge
som sliter med rusproblemer eller psykiske problemer. Utekontakter er tilgjengelige på dagtid,
kveld og natt. Formålet er å avdekke ungdoms
behov for hjelp, å motivere dem til endring og
sikre at den enkelte blir fulgt opp i hjelpeapparatet. Utekontakten har ofte en god oversikt over
ulike ungdomsmiljøer i byene.4 I en spørreundersøkelse gjennomført av SINTEF oppgir 48 prosent
av kommunene at de driver oppsøkende sosialt
arbeid rettet mot ungdom, for eksempel med utekontakter, ungdomskontakter eller ungdomsteam (Ose mfl. 2019).
Regjeringen har siden 2007 oppfordret landets
kommuner til å utarbeide handlingsplaner for
arbeidet med vold i nære relasjoner. En kartlegging av landets 422 kommuner viste at 40 prosent
4

Nettsidene til Bergen kommune og Oslo kommune.

av kommunene hadde handlingsplaner mot vold i
nære relasjoner. Om lag halvparten var interkommunale handlingsplaner. Slike handlingsplaner kan
være en hjelp for kommunene til å videreutvikle tjenestene sine til mennesker som blir utsatt for familievold, til dem som utøver volden, og til andre som
blir berørt. I henhold til norsk lov har voldsutsatte
krav om helhetlige og individuelt tilrettelagte hjelpetilbud (Sandmoe og Nymoen 2019).

18.3 Straffereaksjoner rettet mot
ungdom
Barn og unge som har begått kriminalitet, har høy
risiko for å begå flere lovbrudd. For å forebygge
dette og for å stoppe unge lovbrytere som allerede
er på vei inn i en kriminell løpebane, er det et mål
å gi unge reaksjoner som er tilpasset dem. Det gis
ulike former for reaksjoner, men noen er spesielt
utformet for ungdom.

18.3.1 Ungdomsoppfølging, ungdomsstraff
og ungdomsenheter
De to straffereaksjonene for ungdom mellom 15
og 18 år, ungdomsoppfølging og ungdomsstraff,
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ble innført i 2014. Reaksjonene skal kombinere
gjenopprettende prosess5 med tverrfaglig forpliktende samarbeid mellom relevante aktører. Ungdom som har begått en eller flere kriminelle
handlinger, kan ilegges ungdomsoppfølging. Ungdomsoppfølgingen kan vare i inntil ett år. Ungdomsstraff retter seg mot ungdom som har begått
gjentatt eller alvorlig kriminalitet, og er et alternativ til fengselsstraff eller de strengeste samfunnsstraffene. Ungdomsstraffen kan vare i opptil tre
år.
Begge reaksjonene forutsetter at ungdommene har behov for å bli fulgt opp. Påtalemyndigheten avgjør om reaksjonsformene er egnede,
men ungdommen og verge må samtykke først.
Konfliktrådet er ansvarlig for å gjennomføre reaksjonene etter at ungdommen er dømt i retten.
Ungdommene må vise at de er motivert til og villige til å ta ansvar for å endre atferd og livsførsel.
De to reaksjonene inneholder tre elementer:
ungdomsstormøte, ungdomsplan og oppfølgingsteam. I ungdomsstormøtet møter ungdommen dem som er blitt utsatt for den kriminelle
handlingen, og får blant annet høre hvilke konsekvenser lovbruddet har hatt for fornærmede. Det
settes opp en ungdomsplan som ungdommen er
forpliktet til å følge. Planen tilpasses behovene til
ungdommen. Et oppfølgingsteam følger ungdommen gjennom straffegjennomføringsperioden.
Ungdomskoordinatorer har jevnlig kontakt
med ungdommene. Dersom kravene i ungdomsplanen ikke følges opp, får det konsekvenser i
form av strengere kontroll. Tiltakene i planen kan
da bli justert. Ungdommen kan også måtte sone
resten av straffen i fengsel.
Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging ble
evaluert i 2019 (Andrews og Eide 2019). Den viser
at gjennomsnittlig 66 prosent av ungdommene
fullførte straffen i perioden 2014–2018. Fullføringsraten varierte imidlertid mye mellom ulike
konfliktråd, fra 32 til 85 prosent.
Evalueringen peker på at tiden mellom lovbruddet og oppfølgingen av ungdommene er lang.
Årsaker som nevnes av politi og påtalemyndighet,
er at sakene er komplekse, det er lite kontinuitet i
oppfølgingen, sakene prioriteres ikke og det er
mangel på ressurser. Også konfliktrådene rappor5

En gjenopprettende prosess har til hensikt å rette opp igjen
mest mulig av den skaden offeret har blitt utsatt for gjennom en kriminell handling. Gjennom å møte offeret, som
får stille spørsmål og fortelle om hvilke følger lovbruddet
har hatt, skal gjerningspersonen forstå konsekvensene av
egne handlinger og bli oppmuntret til å ta ansvar. Offeret
kan få bearbeidet opplevelsen, redusert angst og få innvirkning på vilkårene i avtalen (Konfliktrådets nettside).

terer om at de mangler ressurser til å følge opp på
en hensiktsmessig måte. Et annet viktig poeng i
evalueringen er at hjelpetiltakene ungdommene
har behov for, og som skal inngå i ungdomsplanen, ikke er tilgjengelige. Det kan skyldes at de
ikke finnes i området der ungdommen bor, eller at
de unge må stå i kø for å få de aktuelle tiltakene.
Det er et viktig prinsipp i Norge, og i tråd med
Barnekonvensjonen, at barn ikke skal sone i fengsel med mindre det er aller siste utvei. Alternative
reaksjoner for barn over 15 år skal alltid vurderes
først. Barn skal heller ikke gjennomføre straff
sammen med voksne. I de tilfellene der det ikke
er andre muligheter, har Kriminalomsorgen to
ungdomsenheter, en i Bergen og en på Eidsvoll. I
tillegg ble det i 2020 opprettet tre nye plasser for
ungdom ved Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg. Barn som sitter i ungdomsenhetene i dag,
har begått svært alvorlige lovbrudd.
Ungdomsenhetene har bedre bemanning enn
ordinære fengsler. Av de ansatte har halvparten
fengselsfaglig bakgrunn og resten annen fagbakgrunn, for eksempel er det sosionomer, vernepleiere, barnevernspedagoger og lærere eller pedagoger som arbeider der. Ungdomsenhetene har i
tillegg et tverretatlig team som består av psykolog, barnevernsfaglig rådgiver/koordinator og
pedagogisk rådgiver. Teamet skal ivareta ungdommenes behov under straffegjennomføringen
og forberede til tiden etter løslatelse. Teamene
skal sørge for at barn som gjennomfører straff
eller sitter i varetekt i ungdomsenhetene, blir fulgt
opp på en god og koordinert måte. De skal også
sikre at relevante myndigheter følger opp den innsatte både under og etter straffegjennomføringen.
Justis- og beredskapsdepartementet sendte
høsten 2020 på høring et forslag om å videreutvikle de eksisterende ungdomsreaksjonene og innføre mer effektive virkemidler for å forebygge ny
kriminalitet. Forslagene gjelder først og fremst
reaksjonene ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Departementet foreslår blant annet å sikre
at straffegjennomføringen settes i verk raskere,
redusere antall krav om samtykke og innføre en
klageadgang og bedre informasjonsflyten mellom
aktørene som er involvert i oppfølgingen. Det
foreslås å ivareta fornærmede bedre og å bygge
bedre relasjoner rundt ungdommen som gjennomfører straff. Videre er det foreslått å gi domstolene større rom for å gjøre individuelle vurderinger, å tydeliggjøre innholdet i ungdomsplanen
og å gjøre reglene for brudd og hvordan disse
skal håndteres, tydeligere.
Departementet foreslår i tillegg å utvide
adgangen til å bruke enkelte tvangsmidler overfor
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Boks 18.4 Tidlig Ute – et alternativ til straff
Tidlig Ute er et tiltak for å forebygge rusbruk og
vern, fastlege, Oppfølgingstjenesten (OT) og
kriminalitet blant ungdom. Tiltaket er et samarPedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).
beid mellom Hordaland politidistrikt, Bergen
I dette prosjektet opptrer de ansatte fleksikommune og Helse Bergen. Målgruppa er ungbelt i møte med den enkelte ungdom og dennes
behov og er tilgjengelige utenfor hjelpetiltakedom fra 15 til 25 år som blir pågrepet av politiet
nes ordinære kontortid. Politiet har ingen rolle i
for narkotikarelatert kriminalitet. For å få hjelp
oppfølgingen. Det legges vekt på at det å bli
må ungdommen erkjenne de straffbare forholfulgt opp av Utekontakten oppleves som mindre
dene og ønske et annet alternativ enn vanlig
stigmatiserende enn å være i kontakt med det
straffereaksjon.
ordinære straffesystemet.
Deltakerne får tilbud om et alternativ til en
vanlig straffereaksjon og individuelt tilpasset
Deltakeren forplikter seg til å avstå fra ny
oppfølging. Hver enkelt deltaker blir kartlagt og
kriminalitet i en prøvetid med varighet bestemt
får en kontaktperson. En oppfølgingsplan utarav politiet. Dersom ungdommen bryter vilkåbeides i samråd med deltakeren. Det jobbes
rene for alternativ til straff, går saken tilbake til
bevisst med ungdommens motivasjon og at ungpåtalemyndigheten for ny vurdering.
dommen skal ha et eierskap til egen endringsBåde politiet og Utekontakten har svært
prosess. Samtlige deltakere gjennomfører strukpositive erfaringer med Tidlig Ute. Prosjektet er
ikke evaluert, men Utekontaktens egne evalueturerte bevisstgjøringssamtaler om egen bruk
ringer viser at de fleste ungdommene overveiav cannabis. De får veiledning til å slutte med
rusmidler, veiledning om skole, praksis og
ende er fornøyde med oppfølgingen de har fått.
arbeid og bistand til å komme i kontakt med
Kilde: Bergen kommunes nettside, NOU 2019: 26.
øvrig hjelpeapparat, for eksempel NAV, barne-

ungdom. Det gjelder blant annet at det gis hjemmel til å fastsette oppholdsforbud for ungdom
mellom 15 og 18 år og fastsette tilleggsvilkår om
elektroniske og digitale kontrolltiltak for ungdom
som gjennomfører ungdomsstraff. Videre foreslås
det å gi adgang til å avhente og pågripe ungdom
som gjennomfører ungdomsstraff, og tillate bruk
av elektronisk kontroll med sporingsteknologi i
stedet for varetekt.

18.3.2 Hjelp til å komme ut av kriminaliteten
Enkelte tilbud har som formål å hjelpe unge lovbrytere som har gjennomført straff ut av kriminelle miljøer og kriminell aktivitet. Det første Exitprogrammet i Norge ble startet i 1997 ved Manglerud politistasjon. Programmet hadde som mål
å forebygge at ungdom gikk inn i voldelige og
rasistiske miljøer, og å hjelpe dem ut av slike miljøer. Målgruppa var unge mellom 12 og 20 år.
Arbeidsmetodene bygde på erfaringer med høyreekstreme miljøer i noen kommuner. Tiltakene i
prosjektet var rehabiliteringstiltak, etablering av
foreldrenettverk, erfaringsutveksling og skolering
av fagpersonell (Bjørgo mfl. 2001). I dag finnes en
veileder som forebyggende aktører kan bruke i
exit-arbeid rettet mot enkeltpersoner som ønsker

å bryte med ekstremistiske miljøer. Det finnes
ikke exit-programmer på området.
Det ser heller ikke ut til å finnes mange slike
tilbud til unge som har gjennomført straff i Norge
i dag, men i Danmark tilbyr for eksempel København kommune Exit-program til unge over 18 år
som vil ut av en kriminell tilværelse.6 De unge kan
få rådgivning og støtte i opptil et år. Tre kommunale kontorer, «Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen», «Børne- og Ungdomsforvaltningen» og «Socialforvaltningen» samarbeider for å
tilby de unge gode og koordinerte tjenester.

18.4 Utvalgets vurderinger
18.4.1 Å skape trygge lokalsamfunn med lav
kriminalitet er et felles ansvar
Utvalget mener at beboere i utsatte områder, på lik
linje med alle andre, skal føle seg trygge der de
bor og oppleve nærmiljøet som et godt sted for
barn å vokse opp. Det er svært problematisk dersom enkelte boområder er eller oppleves betydelig mer utrygge enn andre.
6
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Boks 18.5 EX/IN – Unge ut av kriminalitet og tilbake til samfunnet
de unge kan delta i ulike samfunnsaktiviteter.
Bydel Søndre Nordstrand har i flere år hatt
Programmet vil legge vekt på tillit, tilhørighet
utfordringer med ungdommer som begår gjenog selvstendiggjøring, og det vil både følge opp
tatt kriminalitet, og bydelen har vært og er fortden enkelte og bidra i å koordinere innsatsen fra
satt tilholdssted for flere mer eller mindre krirelevante aktører og tjenester. Tilbudet skal
minelle nettverk og miljøer. Et ledd i det helikke gå inn i andre tjenesteyteres oppgaver, men
hetlige arbeidet med å forebygge kriminalitet i
supplere disse. EX/IN er inspirert av EXIT-probydelen er å redusere antallet unge voksne
som livnærer seg på ulovlige aktiviteter. Disse
grammet i København kommune.
er ofte sentrale aktører i å rekruttere barn og
Innsatsen har som mål å redusere de negaunge til kriminelle miljøer. Færre aktive krimitive effektene av deltakernes vanskelige levekår
og redusere barrierene (sviktsonene) som kan
nelle vil bidra til at det blir færre rekruttører og
eksistere når en straffedømt kommer tilbake til
færre kriminelle forbilder for utsatte barn i
nærmiljøet sitt etter å ha gjennomført straff.
bydelen.
Navnet EX/IN signaliserer programmets todelte
Bydelen er i ferd med å starte opp EX/IN, et
mål – å komme ut av kriminalitet og inn i samfrivillig tilbud til unge voksne (18-25 år) som har
gjennomført straff, og som ønsker å bli lovlyfunnet.
dige borgere. Fram til nå har unge som vil ut av
Konsekvensene av ikke å gjøre noe for
kriminalitet, men som trenger tett individuell
denne målgruppen kan i verste fall være at flere
oppfølging for å klare det, ikke hatt et tilbud.
unge etter endt soning gjenopptar de aktiviteBydelen skal tilby målgruppa et tidsavgrenset
tene som fikk dem fengslet. De lokale kriminelle
og intensivt program som kan vare opptil et år.
nettverkene vil da få unge voksne med kriminell
EX/IN vil tilby både en standard modul for alle
kompetanse og utvidede nettverk.
og et skreddersydd tilbud ut fra den enkeltes
Kilde: Bydel Søndre Nordstrand.
individuelle behov, og det vil legge til rette for at

Å skape trygge bomiljøer handler om mer enn
å redusere kriminalitet. Om de som bor der føler
seg trygge, kan blant annet henge sammen med
livssituasjonen deres og sosiale nettverk, normer
og verdier, den sosiale sammenbindingskraften
og tilliten mellom beboerne i områdene. Det kan
handle om beboernes egne evner og kollektive
evne til å handle eller gripe inn i uheldige situasjoner eller hendelser. Videre kan det handle om
fysiske omgivelser og uterom.
Det er likevel en åpenbar sammenheng mellom kriminalitet og beboeres opplevelse av trygghet, og utvalget vil understreke at det må jobbes
bredt og systematisk for å forebygge, redusere og
hindre en negativ kriminalitetsutvikling i utsatte
områder. Det må jobbes både på kort og lang sikt.
På kort sikt må det settes inn kompenserende tiltak i områder hvor problemene er store, eller mot
grupper som er i risiko for å begå kriminalitet. På
lang sikt handler det blant annet om innsats for å
skape gode oppvekstmiljøer og livsbetingelser for
barn og unge i områdene.
Mye av kriminaliteten i de store byene ser ut
til å være konsentrert i sentrum og rundt store
sentre, selv om ungdomskriminaliteten også ser

ut til å ha økt noe i enkelte bydeler. Men det forebyggende arbeidet skjer ute i lokalmiljøene. Kriminalitetsforebygging skjer hver dag på ulike arenaer som har helt andre formål enn å forebygge
kriminalitet, for eksempel i barnehagen, på skolen, på helsestasjonen og i ulike fritidsaktiviteter.
Å skape trygge lokalsamfunn og forebygge kriminalitet er dermed et felles ansvar for flere aktører
på flere nivåer, både i offentlig, privat og frivillig
sektor. Å forebygge frafall i videregående opplærnig trekkes ofte fram som et særlig viktig tiltak for
å forebygge kriminalitet. Å sikre en god skole i
utsatte områder er dermed nødvendig. Men det er
også forebyggende å rette innsatsen mot faktorer
i barns liv som påvirker mulighetene de har til å
fullføre et langt skoleløp. Utvalget er derfor særlig
opptatt av at alt arbeid bør ha et uttalt familieperspektiv. For barn som anses å være i risikosonen,
må det settes inn målrettede, forebyggende tiltak.
Og for å gi barn trygge oppvekstvilkår og på sikt
forebygge kriminalitet må det jobbes helhetlig
med hele familien, både foreldre og søsken.
Utvalget mener at det må tas kriminalitetsforebyggende hensyn når nye boområder og uteområder planlegges eller oppgraderes. Det gjel-
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der både utforming av bygninger og arkitektur
(for eksempel hvordan innganger blir plassert og
utformet, at det er vinduer i oppholdsrom, mv).
Hvordan uteområder, for eksempel lekeplasser,
er plassert eller utformet, har spesielt mye å si.
Områdene må gjøres åpne og tilgjengelige for
naturlig innsyn. Gangveier må ha belysning, og
busker og kratt må fjernes. Generelt blir det ofte
vist til at det å vedlikeholde bygg og uterom skaper trygghet for flere, blant annet å legge til rette
for at beboerne kan oppholde seg, drive aktiviteter og ferdes der. Dermed kan man også lettere
hindre at det skjer uønskede hendelser.

18.4.2 Styrke den forebyggende innsatsen i
utsatte områder
Utvalget anbefaler generelt mer forebyggende innsats i utsatte byområder og ønsker flere aktører
på banen. Utvalget mener det er helt nødvendig å
skape trygge nærmiljøer for barn og unge og vil
særlig understreke hvor viktig det er at ungdommer har gode aktivitetstilbud i nærmiljøet sitt.
Ikke alle deltar i organiserte fritidstilbud som
idrett eller skolekorps, og for disse betyr det mye
med aktivitetstilbud der det er lav terskel for å
delta. Det kan være tilbud som lederkurs, selvhjelpsgrupper og annet som er prøvd ut ulike steder med stor suksess. Også tilbud som deltids- og
sommerjobb for ungdom kan være viktige kriminalitetsforebyggende tiltak.
Flere trygge voksenpersoner ute i gatene og på
ulike arenaer hvor særlig barn og unge oppholder
seg, kan bidra til at flere føler seg trygge. Utvalget
oppfordrer kommuner og bydeler til å prioritere
slik lokal innsats, blant annet ved å styrke det oppsøkende arbeidet rettet mot ungdom. For mange
utsatte unge og unge voksne kan for eksempel utekontakter og andre aktører som driver sosialt, oppsøkende arbeid rettet mot ungdom, være en viktig
inngangsport til hjelpeapparatet. Videre vil utvalget
særlig framheve hvor stor forskjell det kan gjøre
når beboere selv engasjerer seg i nærmiljøet sitt.
Det kan de gjøre både ved å være tilstedeværende
voksne for områdets barn og unge, men også ved
for eksempel å etablere ravneordninger, «trivselsteam» eller nærmiljøteam. Behovet for flere synlige
voksne i områdene er dobbelt begrunnet: I tillegg
til å trygge nærmiljøet kan det kompensere for at
noen barn har utrygge familieforhold, noe som
gjør dem spesielt sårbare. Utvalget vil i den sammenhengen vise til at utvalget har anbefalt at tilskudd til områdesatsinger skal legge særlig vekt på
sosiale og fysiske tiltak for å fremme gode og
trygge bo- og oppvekstmiljøer.
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Utvalget har merket seg at det i områder som
har eller har hatt utfordringer med ungdomskriminalitet, gjenger og åpenlyst narkotikasalg, ofte
blir etterlyst mer synlig politi. Det gjelder særlig
der ungdommer oppholder seg. En del ønsker at
politiet er sterkere til stede ved skoler med utfordringer. Ønsket handler både om å forebygge kriminalitet og om å håndtere akutte situasjoner
raskt for igjen å gjøre området og beboerne
trygge.
Politiet prioriterer i dag tidlig innsats overfor
unge som begår kriminalitet, og driver generelt
forebyggende arbeid rettet mot ungdom, både
grupper og enkeltindivider. Politiet skal sette inn
tiltak i konkrete områder med høy kriminalitet
eller potensial for kriminalitet. De er derfor jevnlig til stede på skoler, i ungdomsklubber og andre
områder hvor barn og unge oppholder seg. Studier utvalget har tatt for seg, tyder på at politiet
generelt sett har ungdommens respekt og tillit i
mange utsatte områder. Samtidig har utvalget
merket seg at en del ungdommer, særlig ungdommer med innvandrerbakgrunn, har negative erfaringer fra møter med politiet. Det gjør også at det
er ulike syn på om politiet bør være mer synlig i
områdene. Noen ungdommer rapporterer at mer
synlig politi gjør dem mer utrygge, og noen opplever politiets synlige tilstedeværelse som stigmatiserende.
Utvalget anerkjenner at det er ulike syn på
dette, og at det kan være grunner til å være skeptisk til at politiet er synlig til stede i områdene.
Samlet sett mener likevel utvalget at det er positivt
at forebyggende politi er tilgjengelig og synlig
særlig i utsatte områder. Det vil kunne gjøre at
beboerne føler seg tryggere. Politiet vil komme
tettere på og bli bedre kjent med ungdommer og
lokalsamfunn. Det vil bygge tillit og legge til rette
for å samarbeide med andre aktører i lokalsamfunnene for å forebygge, redusere og hindre at
kriminaliteten utvikler seg i negativ retning. I
utsatte områder i Sverige har politiet lagt ned mye
ressurser i å være til stede i områdene og bygge
tillit til beboerne der, et arbeid som meldes å ha
gitt positive resultater i flere områder.
De siste årene er politiet styrket i en del store
byer og konkrete byområder. Utvalget mener at
det er riktig å styrke den forebyggende politiinnsatsen i utsatte områder, men at denne innsatsen
bør komme i tillegg til en bred, forebyggende innsats på flere andre områder. Utvalget er svært
bekymret over politiets rapporter om at barn ned i
barneskolealderen rekrutteres til kriminelle miljøer. Politiet må derfor aktivt forebygge at barn og
ungdom rekrutteres til slike miljøer ved å kart-
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legge tilstanden i utsatte områder, fange opp negative ungdomsmiljøer og ungdommer som sliter,
og melde videre til relevante instanser om bekymringsfulle forhold. Politiet bør videre skjerpe sine
etterretningsstrategier for å ta bakmenn som
rekrutterer barn og unge som løpegutter, og
jobbe aktivt for å bekjempe gjengkriminalitet. Det
forebyggende arbeidet rettet mot utsatte barn og
unge må være basert på dialog, og politiet må
samarbeide godt med foreldre, skoler og andre
relevante instanser, for eksempel gjennom SLTmodellen.
I Danmark fikk politiet i 2018 tilgang til å innføre skjerpede straffesoner som et tidsavgrenset
tiltak i et avgrenset geografisk område for å håndtere en ekstraordinær kriminalitetssituasjon.
Utvalget har vurdert at det er uaktuelt å foreslå å
gi politiet i Norge en tilsvarende hjemmel i områder med svært høy kriminalitet. Det vil ramme
beboerne i nabolagene hardt, selv om hensikten
er å gjøre beboerne i området tryggere. Utvalget
vurderer det som svært problematisk å innføre en
slik hjemmel ut fra likhet-for-loven-prinsippet.
Straff skal avskrekke fra og forebygge straffbare
handlinger, men skal ikke ramme enkeltpersoner
ekstra hardt ut fra hvor kriminaliteten er begått.
Videre kan et slikt tiltak virke svært stigmatiserende på et helt område. Det kan videre diskriminere enkeltgrupper dersom mange av lovbryterne
tilhører en spesiell gruppe eller et spesielt segment av befolkningen (personer med lav inntekt,
innvandrere mv.).

18.4.3 Vold mot barn og vold i nære relasjoner
har alvorlige konsekvenser og må
reduseres
Utvalget vil understreke at det er en selvfølge at
både voksne og barn skal være trygge i sitt eget
hjem. Vold og overgrep mot barn og vold i nære
relasjoner er sterkt koplet til sosiale problemer og
dårlige levekår, både som en bakenforliggende
årsak og som en konsekvens. Familievold har
først og fremst store følger for dem som rammes,
men også for lokalsamfunn og storsamfunn.
Kartleggingsundersøkelser viser at omfanget
av vold og overgrep er stort, og det antas at mørketallene kan være høye. Den sterke sammenhengen med levekårsutfordringer gir grunn til å tro at
problemet kan være større i levekårsutsatte områder enn andre steder, noe enkelte stedsanalyser
også tyder på. I lokalmiljøene kan det bety at det
trengs ekstra innsats for eksempel til hjelpetiltak
og ekstra oppfølging i skolen, barnevern, helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Det kan også øke

behovet for helsetjenester, polititjenester og sosiale tjenester.
Arbeid for å forebygge og bekjempe vold og
overgrep i familier er allerede prioritert høyt
innenfor flere sektorer, og arbeidet er blitt styrket
over flere år. I politiet har for eksempel alle politidistrikter nå egne fagmiljøer for å håndtere saker
om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.
Til tross for dette mener utvalget at det fortsatt er
et stort behov for å forebygge familievold ved å
tilby gode tjenester til dem det gjelder. Lokalt er
det særlig behov for å etablere bedre modeller og
strukturer for samarbeid på tvers, både mellom
kommunale tjenester og mellom politi og kommunale tjenester. Det er også potensial for å bedre
samarbeidet internt i politiet betydelig.
Utvalget vil understreke at vold og overgrep i
barndommen kan ha svært skadelige konsekvenser både på kort og lang sikt, blant annet for barns
fysiske og psykiske helse. Et styrket og mer helhetlig tilbud til voldsofre og voldsutøvere kan
legge til rette for at flere saker blir anmeldt, fulgt
opp og løst. Flere barn som er utsatt for vold, kan
fanges opp tidligere og få tidligere hjelp og oppfølging. Det må satses systematisk på å øke kunnskapen om temaet i alle relevante tjenester. Utvalget mener at å styrke innsatsen vil kunne bidra til
å redusere barne- og ungdomskriminalitet og på
sikt også redusere konsekvensene for barns helse
og levekår. Videre vil den legge til rette for at flere
tilbud (krisesentre, Statens Barnehus, støttesentre for kriminalitetsutsatte) som delvis har overlappende tilbud, samarbeider bedre og gjør arbeidet mer helhetlig. Til tross for innsats og styrking
på feltet gjennom flere år er behovet for satsing på
området stort, særlig fordi det fortsatt er grunn til
å tro at mørketallene er store. Utvalget mener at
utsatte områder hvor omfanget av utfordringer er
store, kan egne seg godt for å prøve ut nye modeller for innsats og samarbeid, slik Prosjekt November er et eksempel på. Utvalget vil samtidig understreke at hvis forsøk gir gode erfaringer og positive resultater, bør de på sikt implementeres i de
ordinære tjenestene og eventuelt utvides til nye
områder.
Utvalget viser til at noen barn og unge lever i
krysspress mellom forventninger fra familier og
samfunnet for øvrig. De fleste ungdommer håndterer dette godt, men for noen kan presset være så
stort at det er belastende. En del utsettes for utilbørlig press fra egen familie eller sitt sosiale miljø
gjennom negativ sosial kontroll, æresrelatert vold
og tvangsekteskap. Noen familier sender barna
sine til utlandet mot deres vilje, noe enkelte foreldre begrunner med at de frykter barnevernet.
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Utvalget vil understreke at tjenester som møter
ungdommene, også politiet, må forstå fenomenene, kompleksiteten og mekanismene og anerkjenne at det trengs tverrfaglig kompetanse til å
møte og håndtere dem for å avverge denne typen
krenkelser og lovbrudd.

18.4.4 Barn og unge som har begått
kriminalitet, skal få tilpassede
reaksjoner som gir nye muligheter
Selv om de aller fleste ungdommer er lovlydige,
kommer noen barn under 18 år skjevt ut tidlig i
livet og begår alvorlige og gjentatte lovbrudd som
svært unge. Utvalget viser til at det er en sterk
sammenheng mellom vanskelige oppvekstvilkår,
dårlige levekår og kriminalitet. Forskning på
nabolagseffekter og ulike rapporter fra politiet
tyder på at barn og unge i utsatte byområder kan
være ekstra utsatt.
Utvalget vil slå fast at ungdomskriminaliteten
først og fremst må forebygges gjennom tidlig
innsats. Utvalgets viktigste forslag mot ungdomskriminalitet er dermed å styrke barnehage- og
skoletilbudet og ulike tjenester og fritidsaktiviteter for barn i utsatte områder. Men når alvorlige
lovbrudd har skjedd, må det gis tydelige reaksjoner som er i samsvar med lovbruddets alvorlighetsgrad. Utvalget mener at barn mellom 15 og
18 år må gis reaksjoner som legger til rette for at
de kommer på rett spor. Innholdet i reaksjonene
må innrettes på en måte som gjør at barna det
gjelder, familien deres og apparatet rundt kan
gripe fatt i de bakenforliggende årsakene til kriminaliteten. Da må reaksjonene ivareta de unges
behov og tilpasses slik at de oppfattes som
meningsfulle og gir nye muligheter. Det må legges til rette for at de unge kan gå på skole eller
komme i jobb, få helsehjelp og delta i meningsfulle fritidsaktiviteter. Gode, tilpassede reaksjoner vil på sikt kunne gi bedre resultater, mindre
frafall underveis og mindre tilbakefall etter at
straffen er gjennomført. Utvalget synes det er
bekymringsfullt at evalueringen av straffereaksjonene for ungdom viser at de unge ofte ikke får
tilgang til de hjelpetiltakene de trenger, enten
fordi de ikke finnes i området der ungdommen
gjennomfører straffen, eller fordi de må vente i
kø.
I dag må mange ungdommer som har begått
lovbrudd, vente lenge på å få gjøre opp for seg.
Dette er svært belastende for den enkelte. Utvalget vil understreke hvor viktig det er at tiden mellom det straffbare forholdet, straffereaksjonen og
fullbyrdelsen av reaksjonen er kort. Det kan ha en
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forebyggende effekt og være mindre dyrt. I dag
begår noen unge nye kriminelle handlinger mens
de venter på en reaksjon. Utvalget mener at ventetiden må bli kortere ved at etterforskning og
domsavgjørelse skjer raskere. Relevante og tilpassede tiltak, for eksempel i ungdomsplanen, må
settes i gang raskt. Utvalget er positiv til forslagene som er ute på høring om å sikre at ungdom
kan starte gjennomføringen av straff tidligere, og
øvrige grep for å sikre bedre kvalitet i tilbudet
som gis til de unge som gjennomfører straff.
I den offentlige debatten etterlyses ofte hardere virkemidler overfor barn som har begått
gjentatt og alvorlig kriminalitet. Utvalget mener at
barn som søker seg til rus- og kriminalitetsbelastede miljøer, først og fremst trenger hjelp som
rehabiliterer. Dette er ofte barn som sliter med
sammensatte utfordringer. Å bygge gode relasjoner, tillit og motivasjon i oppfølgingen av dem gir
resultater.
Utvalget mener at terskelen for å velge institusjon som løsning for unge lovbrytere fortsatt bør
være høy. Samtidig erkjenner utvalget at institusjon i noen sammenhenger er nødvendig og kan
være den beste løsningen for unge som begår
gjentatt og alvorlig kriminalitet. Det er utfordrende at mange unge lovbrytere er lite motivert
for å følge opp krav og forpliktelser i for eksempel
ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Utvalget
tror likevel gode, individuelt tilpassede tiltak og
tett oppfølging fra motiverende hjelpere kan bidra
til å øke motivasjonen. De voksne må ha spesialkompetanse og ha mye tid til å følge opp og samtale med hver enkelt for å gi støtte og bygge tillitsfulle relasjoner. Gode relasjoner og samtaler er
det viktigste forebyggende momentet i alle tiltak
rettet mot denne gruppa.
Utvalget vil understreke prinsippet om at barn
ikke skal sone i fengsel med mindre det er aller
siste utvei. Alternative reaksjoner for barn over 15
år skal alltid vurderes først. Utvalget er skeptisk til
å senke terskelen for å sette barn i fengsel fordi
tvang og innesperring i liten grad kan forventes å
forebygge kriminalitet blant barn. Ungdomsenhetene bør fortsatt være et alternativ kun for barn
som har begått svært alvorlige lovbrudd.
Svært tett oppfølging og tilpassede tjenester
bør være malen for all oppfølging av utsatte barn
og unge, etter modell fra Kriminalomsorgens to
ungdomsenheter. Et skreddersydd tilbud må gis
betydelig tidligere enn etter at barna har begått
svært alvorlig kriminalitet. Barn og unge i faresonen må fanges opp tidligere, og de må få bedre og
tettere oppfølging. Det gagner både barna og samfunnet.

414

274

Kapittel 18

NOU 2020: 16
Levekår i byer

Utvalget mener at ungdommer som har gjennomført straff og dermed har gjort opp for seg,
skal få en ny sjanse. Tiden rett etter at straffen er
gjennomført, kan være en kritisk og sårbar fase
for mange. Overgangen til det «vanlige» livet etter
straffegjennomføringen er vanskelig, og tett oppfølging fra dag én kan redusere sannsynligheten
for at de unge det gjelder, begår ny kriminalitet.

Utvalget anbefaler at det legges ned betydelig innsats for å følge opp ungdommer som ønsker seg
ut av kriminelle miljøer. Det kan for eksempel gjøres ved å etablere lokale eller nasjonale programmer for ungdommer som har gjennomført straff,
og som vil tilbake til samfunnet. Det kan være
erfaringer å hente fra slike programmer både i
Norge og andre land.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
19.1 Gjenstridige problemer i utsatte
områder
I de mest utsatte områdene er det jevnt over flere
utenfor arbeid og utdanning, flere med lave inntekter og flere som bor trangt. I enkelte områder
er det store sosiale utfordringer som særlig berører barn og unge. Kjennetegn ved ungdommene
som sliter, kan være at de har dårlig psykisk
helse, og at de verken trives eller fungerer godt på
skolen.
Innbyggernes levekår og utvikling av lokalsamfunn henger sammen. Lokalsamfunnet og
nærmiljøet er dagliglivets arenaer som er viktige
for folks livskvalitet, trygghet og muligheter til å
utvikle seg. Når levekårsproblemer hoper seg
opp i noen områder, kan det prege lokalsamfunnene og beboerne negativt. I noen områder er
det få som engasjerer seg i nærmiljøet sitt, det er
få felles møteplasser hvor ulike grupper kan
møtes, og det er få lokale initiativer og vanskelig
å få i gang aktiviteter. Ulike grupper lever sine liv
side om side, men uten å samhandle. Når folk
ikke møtes eller samhandler, kan det påvirke tilliten mellom dem og det sosiale limet i lokalsamfunnene. Det kan igjen påvirke innbyggernes tilhørighet til stedet de bor på. Svak sosial sammenbindingskraft kan gjøre det vanskeligere å
gripe fatt i lokale utfordringer som uro, hærverk
og kriminalitet, som i sin tur kan påvirke innbyggeres trygghetsfølelse. Hvis mange sliter med
økonomiske og sosiale problemer i et område, er
det mer krevende for barnehager, skoler og ulike
velferdstjenester å møte lokalbefolkningens
behov.
Segregerte byer og levekårsutsatte områder
kan dermed rokke ved sentrale samfunnsmål,
som at alle skal ha mulighet til å leve gode liv, at
folk skal delta i og føle tilhørighet til samfunnet,
og at alle skal være del av trygge og inkluderende
nærmiljøer.
Å nå utvalgets mål om at alle kan leve i gode
lokalsamfunn, krever innsats på flere områder og

på flere nivåer samtidig. Et viktig fundament for å
forebygge at områder blir levekårsutsatte, er å
motvirke at den økonomiske ulikheten i samfunnet øker og sikre grunnleggende velferd for alle.
Denne innsatsen bør bygge på hovedtrekkene i
den norske arbeidslivs- og velferdsmodellen. Sentrale virkemidler er gjennom skattepolitikken, sysselsettingspolitikken og inntektssikring, utdanning og helsetjenester. En god sysselsettingspolitikk, slik at flere kommer i jobb, og tidlig innsats
for barn og unge, er etter utvalgets syn de viktigste innsatsområdene for å bidra til bedre levekår
på kort og lang sikt.
Videre er det viktig å motvirke at økonomisk
ulikhet gir segregering og å bidra til at segregerte
byer tilbyr likeverdige tjenester. Dette må gjøres
gjennom en god fordeling av ressurser til ordinære tjenester, tiltak og investeringer mellom
ulike byområder. I tillegg kan det være nødvendig
med ekstraordinær innsats i de levekårsutsatte
områdene. Det kan være nødvendig blant annet
for å sikre at beboerne får like gode tilbud i barnehager og skoler og i andre tjenester som beboere
andre steder. Videre er det nødvendig for å bidra
til et godt fysisk og sosialt nærmiljø i de utsatte
områdene når andre virkemidler ikke er tilstrekkelige.
Figur 19.1 viser bredden i virkemidler og innsats som utvalget mener er relevante for å nå
målet om gode lokalsamfunn for alle. Utvalget
omtaler alle typer virkemidler i rapporten, men
har i arbeidet med tiltak hatt et særskilt blikk på
hvordan konkrete virkemidler treffer i utsatte
områder. Utvalget har vurdert om de i tilstrekkelig
grad ivaretar at levekårsforskjellene og utfordringene varierer mellom geografiske områder i byer.
Utvalget foreslår primært tiltak for
– å sørge for en helhetlig byutvikling slik at
fysiske kvaliteter blir jevnere fordelt på boligområdene
– å gjøre kommuner i stand til å tilby likeverdige
tjenester i utsatte områder
– å yte ekstraordinær innsats i levekårsutsatte
områder
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Figur 19.1 Utvalgets sentrale forslag og anbefalinger, plassert innenfor rammen av relevante universelle og
målrettede virkemidler og politikkområder.
Utfordringene i levekårsutsatte områder og
segregering i byer kan karakteriseres som gjenstridige problemer. Gjenstridige problemer er
komplekse utfordringer hvor årsakene er sammensatte og påvirker hverandre gjensidig. Virkemidler for å løse gjenstridige problemer går på
tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Å løse
slike problemer forutsetter at ulike instanser samordner innsatsen sin. Måloppnåelsen og kostnadene innenfor ett politikkområde vil avhenge av
innsatsen innenfor et annet politikkområde. Hvis
de økonomiske ulikhetene øker, vil det bli dyrere
og vanskeligere å hindre segregering gjennom
blant annet byutvikling. Segregerte byer kan
gjøre det dyrere og vanskeligere å tilby likeverdige tjenester og tilbud. Hvis levekårsutfordringene er store og sammensatte, er behovene for
ekstraordinær innsats og behovsprøvde tiltak i
områdene sterkere. Lite eller ingen sosial kontakt
i lokalsamfunnene, slik at folk i liten grad har sosiale nettverk å støtte seg på, kan øke belastningen
på de offentlige institusjonene og tjenestene. Hvis
skolene i levekårsutsatte områder ikke kan tilby
god nok opplæring, kan det gjøre at flere velger å
flytte ut, og at segregeringen blir forsterket.
Utvalgets forslag er rettet mot statlig politikk.
Utvalget vil samtidig framheve kommunenes, private og frivillige aktørers innsats som helt avgjø-

rende for å nå målene. Det er de som bor og jobber der, som former gode lokalsamfunn. Om
utvalgets forslag når målene som er satt, vil
avhenge av den innsatsen som gjøres blant tjenesteutøvere, organisasjoner og beboere i lokalsamfunnene hver dag.

19.2 Samfunnsmessige begrunnelser
og konsekvenser
Velferdsperspektivet og effektivitetsperspektivet
Utvalget slår fast at barn og unge i utsatte byområder skal ha de samme mulighetene til å leve
gode liv, utvikle seg og oppnå sosial mobilitet
som barn som bor andre steder. Barn som
vokser opp i familier som sliter sosialt og økonomisk, kan trenge mer støtte utenfra for å få dekket behovene sine. Gode barnehager og skoler
kan være spesielt viktige for disse barna. Det
samme kan gode og trygge nærmiljøer og fritidstilbud være. Å tilby likeverdige tjenester som har
som mål å gi like muligheter til utdanning, arbeid
og et godt liv, er viktig i offentlig tjenesteyting.
Likeverdige tjenester betyr ikke like tjenester,
men at tjenestene skal være tilpasset den
enkeltes behov. Utvalget legger til grunn et velferdsperspektiv i arbeidet.
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Utvalget mener også at det å fremme barns
muligheter i utsatte byområder kan begrunnes ut
fra et effektivitetsperspektiv. Det er å sløse med
menneskelige ressurser at barn og unge ikke får
utnyttet potensialet sitt. Videre er samfunnet tjent
med at flere får utnyttet evnene sine og får utdanning og god helse.
Omfang
Utvalgets forslag handler om å bedre forholdene i
utsatte områder og om å hindre en negativ utvikling med økt segregering og flere og mer levekårsutsatte områder. Konsekvensene av utvalgets
forslag vil avhenge av hvor mange personer som
blir påvirket, og i hvor stor grad forslagene virker
inn på deres liv.
I de områdene som utvalget valgte å analysere
i arbeidet sitt, bor det 633 000 mennesker. Det tilsvarer nesten 12 prosent av Norges befolkning.
Flertallet av disse innbyggerne har ikke levekårsproblemer, men også beboere uten levekårsproblemer kan være berørt av utfordringer i
nabolaget. Utvalget har identifisert enkelte data
som gir noen indikasjoner på omfanget av personer som er berørt av nabolagsutfordringer i
Norge i dag:
– I underkant av 250 000 innbyggere bor i områder med store levekårsutfordringer eller i
områder hvor det er behov for å følge situasjonen nøye. Om lag en femtedel av disse bor i
områder med særlig omfattende levekårsutfordringer
– I 17 områder i store norske kommuner1 bor
over 40 prosent av barna i lavinntektsfamilier. I
overkant av 15 000 barn bor i områder hvor
mer enn 40 prosent av barna lever i lavinntektsfamilier. Om lag 7 000 av barna i disse områdene bor selv i lavinntektsfamilier. Av de 17
områdene er det ni områder som også skårer
særskilt dårlig på fire andre levekårsindikatorer.2 I underkant av 10 000 barn bor i disse
områdene. Om lag 65 000 barn bor i områder
hvor mer enn 25 prosent av barna bor i lavinntektsfamilier.
– I 24 analyseområder innenfor 11 norske
bykommuner har under 30 prosent trygg tilgang til rekreasjonsområder, og samtidig skårer områdene relativt lavt på flere sentrale leve1
2

Kommuner med over 30 000 innbyggere, med unntak av
Tromsø og Rælingen, og inkludert Hamar.
20 prosent eller flere 30-59 år og 15 prosent eller flere 20-29
år er utenfor arbeid og utdanning. 35 prosent eller flere 2129 år har ikke fullført videregående skole, 25 prosent eller
flere har lav eller ingen utdanning.
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kårsindikatorer.3 Anslagsvis 25 000 barn bor i
disse områdene.
I en del levekårsutsatte områder har en høy andel
barn i skolen svake norskkunnskaper og trenger
særskilt norskopplæring. Hvordan foreldre vurderer kvaliteten ved skolen i nærområdet, ser ut til å
være tett koplet til andel elever med innvandrerbakgrunn og språkmiljøet ved skolen. Dersom de
oppfatter kvaliteten ved nærskolen som dårlig,
blir de mer tilbøyelige til å flytte eller bytte skole
for barna. Vurderinger av skolekvaliteten kan dermed føre til skole- og nabolagssegregering. En
høy andel innbyggere med innvandrerbakgrunn
kan dermed forsterke tendenser til segregering.
Ti områder har mer enn 50 prosent beboere med
innvandrerbakgrunn, og fire områder har mer
enn 60 prosent. Dette inkluderer norskfødte barn
med innvandrerforeldre – mange av disse har
ikke behov for særskilt norskopplæring. I sju
områder har over 10 prosent bodd i Norge i fem år
eller kortere.
Utvalget har ikke anslått hvordan utviklingen
vil kunne bli uten utvalgets forslag, og hvor mange
som da eventuelt vil bo i utsatte områder. Det er
likevel på sin plass å presisere at utvalget er opptatt av å hindre en negativ utvikling. Erfaringer fra
flere land viser at hvis problemene i levekårsutsatte områder blir alvorlige, så kan de samfunnsmessige utfordringene bli dype og vanskelige å
løse.
Nytte
Utvalgets forslag kan gi en rekke ulike samfunnsøkonomiske nytteeffekter, men utvalget vil særlig
trekke fram følgende:
Nabolagseffekter
Studier om nabolagseffekter peker i litt ulike retninger, men en rekke studier tyder på at det å bo i
levekårsutsatte nabolag kan ha negative effekter
for barn og unges utviklingsmuligheter. De samfunnsøkonomiske kostnadene av at for eksempel
ungdom faller ut av videregående opplæring, ikke
kommer i jobb, får helseproblemer eller havner i
dårlige miljøer, kan være store.
En undersøkelse basert på norske data over
tre tiår finner at den sosioøkonomiske sammen3
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De 24 analyseområdene inngår i et utvalg av analyseområder som skårer relativt svakt på flere levekårsindikatorer, i
kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Fredrikstad, Drammen, Kristiansand, Sandnes, Ullensaker,
Skedsmo og Lørenskog.
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setningen av elever ved skolene bare forklarer
rundt 2 prosent av den gjennomsnittlige variasjonen i utdanningslengde for alle barn samlet og
rundt 1 prosent av inntektene de får som voksne.
Nabolaget har mindre effekt enn skolen (Hermansen mfl. 2020). På bakgrunn av dette konkluderer
disse forskerne med at effekter av skole og nabolag ikke har en stor betydning i en norsk velferdsstatlig sammenheng.
Annen forskning som er oppsummert i Hyggen og medforfattere (2018) vurderer at selv om
effekter for hvert enkelt individ er liten eller
moderat, kan samfunnseffekten likevel være betydelig fordi nabolagseffektene omfatter så mange
barn og unge).
Samtidig kan det være forskjeller i nabolagseffekter mellom ulike grupper og for ulike områder.
Men det er metodisk utfordrende å anslå slike
effekter. Utvalget mener det er sannsynlig at problemer i nabolagene kan virke særlig sterkt for
barn i lavinntektsfamilier, og at nabolagseffektene
er mer framtredende i levekårsutsatte områder.
Utvalget kan likevel ikke tallfeste hvor mange eller
hvor sannsynlig det er at barn og unge får et dårligere utviklingsløp som følge av at de bor i områder med konsentrasjon av levekårsutfordringer.
Det er også vanskelig å slå fast på generelt grunnlag hvilke trekk ved nabolaget som hindrer barnas utvikling. Det kan være mindre tid til undervisning i skolen, manglende støtte i lokalsamfunnet, dårligere mulighet til å delta i ulike former for
fritidstilbud, dårlig fysisk kvalitet i uteområder,
mangel på rekreasjonsmuligheter, kriminalitet og
uro eller andre særtrekk i det enkelte nabolaget,
gjerne i kombinasjon. Utvalget mener tross dette
at det er god grunn til å anta at tiltak som styrker
utsatte områder, gir en samfunnsøkonomisk nettogevinst gjennom bedrede utviklingsmuligheter.
For å illustrere hva det kan koste at barn og
unge faller utenfor, har utvalget sett på enkelte studier som beregner slike kostnader.
Mangelfull utdanning i grunnopplæringen for
barn med innvandrerbakgrunn er estimert til 2,6
millioner 2015-kroner i gjennomsnitt per barn
(Samfunnsøkonomisk analyse 2016b). Mangelfull
opplæring av barn og unge som har kommet til
Norge som flyktninger eller asylsøkere, er estimert til 3,8 millioner 2015-kroner i gjennomsnitt
(Samfunnsøkonomisk analyse 2016a). Kostnadene er relatert til forventede negative effekter
som kan følge av å falle utenfor arbeidslivet. For
enkeltindividet kan det handle om lav inntekt, dårligere psykisk helse og livskvalitet. For samfunnet
kan det blant annet gi økte utgifter til trygder, stønader og helsetjenester.

En dansk studie sammenliknet ungdommer
som hadde og ikke hadde begått kriminalitet, og
anslo at de mest kriminelt belastede ungdommene kostet samfunnet nær 1 million 2013-kroner
mer per ungdom i løpet av en femårsperiode. Ungdom som har begått kriminalitet, er blant annet
sjeldnere i jobb, mottar oftere sosiale ytelser og
har flere sykehusinnleggelser (Jacobsen 2013).
Når barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt
eller mishandling, er det anslått å koste samfunnet
samlet om lag 75 milliarder kroner over livsløpet.
Barnet selv bærer den tyngste kostnaden, mens
blant annet tapt arbeidsinnsats, kriminalitet og
helseutgifter er kostnader for samfunnet (Rasmussen og Vennemo 2017). Antallet barn 0–17 år
som hadde levd eller levde under alvorlig
omsorgssvikt per 31.12.2015 ble anslått å være
mellom 9000 og 13000.
Psykisk helse og livskvalitet
Flere studier kan fortelle at innsats for å bedre forholdene i utsatte nabolag gir markant positive
effekter på psykisk helse, trivsel og andre faktorer
som påvirker livskvalitet. For eksempel tydet en
britisk undersøkelse på at en områdesatsing
hadde gevinster for blant annet psykisk helse og
trivsel som var flere ganger høyere enn kostnadene (Batty mfl. 2010). Flere andre undersøkelser
viser også at tiltak i lokalsamfunnene kan ha positive effekter på psykisk helse og trivsel. Samtidig
er det unntak. Ikke alle undersøkelser viser at
områdesatsinger og andre nabolagstiltak har positive effekter for livskvaliteten. Hvilke effekter man
får, vil avhenge både av situasjonen i nabolagene
og av tiltakene som blir satt i verk.
Det er ikke gitt at det offentlige skal finansiere
tiltak for å fremme folks livskvalitet selv om det er
samfunnsøkonomisk nyttig. Utvalgets velferdsperspektiv tilsier imidlertid at utrygge og dårlige
nabolag kan ses på som en svikt i folks grunnleggende velferd, og at det offentlige har en oppgave
i å bidra til at nabolagene ikke har vesentlig negativ effekt på folks fysiske og psykiske helse.
Tillit og samhold
Utvalget tror at levende og gode lokalsamfunn
med mange møteplasser og arenaer for å delta og
samhandle og relasjoner på tvers av ulike grupper
kan ha positive effekter for tilliten og den opplevde tilhørigheten både til stedet folk bor, men
også til storsamfunnet på lang sikt. Men det er
vanskelig å måle slike effekter. Tillit mellom folk
og folks tillit til lokale og nasjonale myndigheter
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er en forutsetning for velfungerende samfunn.
Lavere grad av tillit kan påvirke i hvilken grad folk
deltar på ulike arenaer i samfunnet, for eksempel i
hvilken grad de påtar seg verv, deltar i organisasjonslivet og stemmer ved valg. Kostnadene av at
folk faller utenfor og ikke opplever å være en viktig del av eller å høre til i samfunnet, kan bli høye.
Utvalget tror også at å styrke det «sosiale
limet» bedre kan ruste lokalsamfunnene til å
mobilisere seg om en sak, ta ansvar og fremme
positiv atferd. Et slikt sosialt lim kan bidra til at
lokalsamfunnet kan korrigere og gripe inn i uønsket aktivitet og kriminelle handlinger. Sammen
med innsats fra kommunen og andre offentlige
myndigheter om å fremme gode og trygge nærmiljøer og lokalsamfunn kan dette både øke folks
tilhørighet til nærmiljøet og gi høyere tillit og sterkere samhold med andre mennesker. Det gir også
mer trygghet i beboernes hverdag.
Tilliten mellom folk og tilliten til myndighetene
er høy i Norge. Erfaringer fra andre land viser
imidlertid at hvis tilliten og tilhørigheten i samfunnet svekkes, kan det ha negative konsekvenser for
folks livskvalitet og trygghet. Ettersom tillit også er
en form for lim i samfunnet i stort, vil redusert tillit
kunne ha negative effekter for økonomien og den
generelle velstandsutviklingen.
Kostnader
De budsjettmessige konsekvensene av utvalgets
forslag til tiltak er omtalt i avsnitt 19.3 nedenfor.
Enkelte av forslagene har mindre budsjettmessige
virkninger, mens andre forslag vil innebære
større budsjettmessige satsinger for staten. Nytten av disse forslagene vil favne langt flere enn
dem som bor i levekårsutsatte områder. Utvalgets
flertall har et innsparingsforslag knyttet til kontantstøtten.
Flere av forslagene innebærer å rokere på
midler, til dels ved å øke midler i levekårsutsatte
områder på bekostning av andre områder. Utvalget har på den annen side foreslått at deler av
dagens tilskudd til områdesatsinger bør innlemmes i kommunenes rammetilskudd. Det kan innebære at kommunene benytter deler av dagens tilskudd til områdesatsinger andre steder. Samtidig
anbefaler utvalget at Inntektssystemutvalget vurderer om dagens inntektssystem kompenserer
kommunene godt nok for utgiftsbehovet ved opphoping av levekårsutfordringer. Det kan gi økte
ressurser til utsatte områder.
Utvalget vil presisere at nytteeffektene samfunnet vil få av utvalgets foreslåtte tiltak, ikke kan vurderes isolert. De må ses i sammenheng med hele
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bredden av offentlig og privat innsats fra å motvirke økonomisk ulikhet på den ene siden til å
bistå enkeltpersoner med levekårsutfordringer på
den andre. Det inkluderer nytteeffektene som
følge av fortsatt bruk og videreutvikling av en
rekke eksisterende virkemidler og politikkområder, utover der som framkommer av utvalgets forslag. I utvalgets hovedanbefalinger (kapittel 1) og
andre vurderinger framkommer også utvalgets
syn på strategiske grep og innspill til videreutvikling innenfor relevante politikkområder. Slike strategiske grep er ikke kostnadsberegnet. Kostnadene ved strategiske grep og flere av de foreslåtte
tiltakene vil avhenge av hvilket ambisjonsnivå som
settes.
Utvalget mener at det er avgjørende å legge til
rette for at barn og unge kan ha god livskvalitet
og utviklingsmuligheter gjennom gode skoler og
barnehager, gode rekreasjonsområder og fritidstilbud, og for at det er trygge, tilgjengelige
voksne i lokalsamfunnet. Videre er det viktig å
sette inn innsats tidlig gjennom et effektivt og
kompetent tjenesteapparat. Det å kunne tilby
likeverdige tjenester og drive et godt forebyggende arbeid i levekårsutsatte områder er ressurskrevende, særlig for kommunene. Flere av
utvalgets forslag vil kunne bidra til mer likeverdige tjenester og et bedre forebyggende arbeid.
Utvalget har imidlertid ikke vurdert hva det samlede utgiftsbehovet bør være for å kunne tilby
gode nok tjenester i de utsatte områdene.

19.3 Økonomiske og administrative
konsekvenser av enkelttiltak
Arbeidsmarkedstiltak og næringspolitiske virkemidler i
utsatte områder
Utvalget har foreslått at det undersøkes nærmere
om ressursene til arbeidsmarkedstiltak bør styrkes i utsatte områder, og om statlige næringspolitiske virkemidler kan innrettes bedre mot behovene i de utsatte områdene. Begge disse forslagene innebærer en eventuell styrket statlig innsats i de levekårsutsatte områdene primært innenfor eksisterende virkemidler. Det kan bety
redusert innsats rettet mot innbyggere som bor i
andre områder.
Vilkår for arbeidsinkludering i offentlig sektor
Utvalget foreslår at staten bør se på om man kan
legge bedre til rette for at personer som har liten
tilknytning til arbeidslivet eller ikke får jobber de
er kvalifisert for, kan prøve seg i arbeidslivet.
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Lønnstilskudd, positiv særbehandling, ulike former for midlertidige stillinger og programmer og
hvordan staten bedre kan støtte opp om kommunenes arbeidsgiveransvar, er nevnt blant flere
mulige tiltak. Disse forslagene innebærer primært
en eventuell styrket statlig innsats innenfor eksisterende virkemidler, men kan kreve både økonomiske og administrative ressurser avhengig av
ambisjonsnivå.
Kompensere for høye utgifter gjennom inntektssystemet
Utvalget anbefaler at Inntektssystemutvalget vurderer om kommunene er godt nok kompensert
for å kunne tilby likeverdige tjenester i levekårsutsatte områder. Å fordele budsjettmidler mellom
kommunene, og innad i kommunene, annerledes
vil kunne bety at utgiftene til gode tjenester i
utsatte områder øker, og at det så kan gå på
bekostning av innsatsen andre steder.
Levekårsdata og analyser av segregering
Hvis kommunene skal få bedre tilgang til levekårsdata på områdenivå, vil det innebære økte
administrative kostnader for staten, særlig i en
utviklingsfase. Samtidig kan det gi kommunene et
bedre styringsgrunnlag.
Utvalget viser til kostnadsanslagene til det
svenske Delmos (Delegationen mot segregation)
for å utvikle og drifte en nettbasert database med
et fast indikatorsett for segregering og opphoping
av levekårsutfordringer. Delmos anslår at
utviklingskostnaden er 2,2 millioner svenske kroner, og årlige driftskostnader er 150 000 svenske
kroner.
Utvalget har foreslått at en statlig instans skal
ha et koordineringsansvar for statlig politikk av
betydning for segregering og et ansvar for finansiering av utredninger og analyser av segregeringen. Det vil ha begrensede administrative konsekvenser.
Ingen skal betale mer enn en viss andel av inntekten sin
til barnehage og SFO
Utvalget har foreslått at moderasjonsordninger i
barnehage og SFO samordnes. Intensjonen med
forslaget er at ingen skal betale mer enn en viss
andel av husholdningsinntekten til barnehage og
SFO samlet sett. Utvalget legger til grunn at kost-

nadene ved eventuelt å innføre tiltaket ikke skal
legges på andre barnefamilier gjennom å øke
maksimalprisen for en barnehageplass eller øke
betalingen i SFO vesentlig.
Ordningen vil bli komplisert og må utredes
nærmere. Staten må kompensere kommunene for
bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO.
Videre vil tiltaket sannsynligvis medføre at etterspørselen etter barnehage og SFO vil øke, og
kommunene må etablere flere plasser. Det betyr
også økte kostnader som staten må kompensere
kommunene for. Utvalget har ikke hatt et grunnlag for å beregne de økonomiske konsekvensene
av tiltaket.
Gratis heltidstilbud i barnehage for alle fire- og
femåringer
Et flertall i utvalget har foreslått at barnehagen
gjøres gratis for alle barn i alderen fire og fem år,
det vil si de to siste barnehageårene før skolestart.
Forslaget ble beregnet av Kunnskapsdepartementet høsten 2020 i forbindelse med et spørsmål
fra Stortinget til statsbudsjett for 2021. Da anslo
departementet at tiltaket vil innebære statlige
merutgifter til barnehage på i overkant av 4,2
milliarder kroner per år.
Tiltaket innebærer større etterspørsel etter
barnehageplasser. Kommuner kan dermed måtte
etablere flere plasser i tråd med den økte etterspørselen. Å slippe å kreve inn foreldrebetalingen
for de to siste barnehageårene før skolestart kan
bety administrative innsparinger for kommunene.
Avvikle kontantstøtten
Et flertall i utvalget foreslår å avvikle kontantstøtten.
Forslaget ble beregnet av Barne- og familiedepartementet og Kunnskapsdepartementet høsten
2020 i forbindelse med et spørsmål fra Stortinget
til statsbudsjett for 2021. Da anslo Kunnskapsdepartementet at det må opprettes om lag 3800 flere
barnehageplasser dersom kontantstøtten avvikles. Kostnaden til nye barnehageplasser ble
beregnet til 977 millioner kroner per år.
Innsparingen på at kontantstøtten utgår, er
1,55 milliarder kroner per år. Barne- og familiedepartementet beregnet at den innsparte nettoeffekten av forslaget om å avvikle kontantstøtten er 573
millioner kroner per år.
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Omgjøre kontantstøtten til en ventestøtte på
barnehage
Et flertall i utvalget foreslår å omgjøre kontantstøtten til en ventestøtte på barnehage. Konkret innebærer forslaget at kontantstøtten avgrenses til å
gjelde perioden hvor det er gitt avslag på søknad
om barnehageplass for barn som har fylt ett år,
fram til de får rett til barnehageplass.
Forslaget er beregnet av Barne- og familiedepartementet og Kunnskapsdepartementet høsten
2020 i forbindelse med et spørsmål fra Stortinget.
I beregningen er det lagt til grunn at det innføres
en avgrenset kontantstøtte. Alle barn som er 13
måneder eller eldre, vil få rett til den avgrensede
kontantstøtten fram til de får rett til barnehageplass eller faktisk får plass.
Det anslås at det må opprettes om lag 2900
flere barnehageplasser dersom det innføres en
avgrenset kontantstøtte. Kostnaden er beregnet
til 750 millioner kroner per år. Det er usikkert
hvordan en eventuell omlegging av kontantstøtten
vil påvirke barnehageetterspørselen, og anslagene er derfor usikre. I beregningen er det ikke
tatt høyde for at noen av familiene som ønsker
barnehageplass som følge av forslaget, kan ha rett
til moderasjon i foreldrebetalingen som følge av
lav inntekt.
Innsparingen til kontantstøtte er beregnet til
920 millioner kroner per år. Samtidig forventes
det økte midler til barnehageplasser på 750 millioner kroner per år. Nettoeffekten av forslaget om å
gjøre om kontantstøtten til en ventestøtte på barnehage blir dermed en innsparing på 170 millioner kroner per år.
Forsøk med obligatorisk, gratis heldagsskole
Utvalget foreslår at det gjennomføres forsøk med
obligatorisk gratis heldagsskole på noen skoler i
utvalgte kommuner (forsøksskoler). Andre
utpekte skoler fungerer som kontrollskoler. Skoler i levekårsutsatte områder bør prioriteres
både som forsøksskoler og kontrollskoler. Utvalget anslår at man vil trenge 10-20 forsøksskoler
og et tilsvarende antall kontrollskoler for å gjennomføre utprøvingen. Forsøket bør ha en varighet over et visst antall år. Utvalget foreslår at forsøket følgeevalueres. Utvalget har ikke hatt et
grunnlag for å beregne de økonomiske konsekvensene av tiltaket.
Utvalget har ikke presisert hvilke trinn en
eventuell obligatorisk gratis heldagsskole skal
gjelde for. Eventuell innføring av heldagsskole på
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alle trinn på barneskolen kan gjennomføres på
flere måter. En kan for eksempel forlenge skoledagen med to timer per dag for alle elever. Halvparten av timene dekkes av ansatte med lærerlønn og
den andre halvparten av timene av ansatte med
assistentlønn. Kostnaden ved en uketime på barnetrinnet med lærerlønn med for- og etterarbeid,
vil være om lag 241 millioner kroner i helårseffekt. Med assistentlønn er kostnaden om lag 82
millioner kroner i helårseffekt. Med disse forutsetningene vil tiltaket om å utvide skoledagen
med to timer for alle elever på barnetrinnet koste
om lag 11,3 milliarder kroner per år. Dette inkluderer ikke kostnader til eventuelle ut- og ombygginger av skoler, eller utgifter til for eksempel et
varmt måltid, ekskursjoner eller liknende. Utgifter kommuner i dag har til SFO kommer til fradrag.
Tiltaket innebærer også at foreldre får reduksjon i egenbetalingen for SFO, i den grad SFO
fortsatt vil være et tilbud. Hvis heldagsskolen blir
enda lenger enn to timer og ha samme varighet
som SFO har i dag, vil egenbetalingen bortfalle
helt.
Øke grunnbemanningen og pedagogtettheten i
barnehager i levekårsutsatte områder
Flertallet i utvalget har foreslått å øke grunnbemanningen og pedagogtettheten i barnehager i utsatte
områder. Med økt grunnbemanning menes at
bemanningen styrkes utover kravene i barnehageloven. Økt pedagogtetthet innebærer å styrke tettheten utover kravene i forskrift om pedagogisk
bemanning og dispensasjon i barnehager.
Om forslaget gjennomføres, får det økonomiske konsekvenser i form av behov for økte
midler i kommunene. Tiltaket kan gjennomføres
på flere måter. Nye ansettelser kan for eksempel
fordeles likt mellom pedagogiske ledere og assistenter. Gjennomsnittlig kostnad per årsverk er
henholdsvis om lag 670 000 kroner for en barnehagelærer og circa 514 000 kroner for en assistent. Hvis alle barnehager i utsatte områder i
gjennomsnitt skulle få én ekstra ansatt (enten en
barnehagelærer eller en assistent) vil kostnaden
til årsverket i snitt være 592 000 kroner. Et regneeksempel viser at dersom alle barnehagene
uansett eiertype i bydelene Alna, Bjerke, Gamle
Oslo, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand i
Oslo (til sammen 247 barnehager) skulle få én
ekstra ansatt hver i gjennomsnitt, ville det innebære en merkostnad på om lag 146 millioner kroner per år.
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Sosioøkonomiske kriterier for lærernorm
For å styrke utsatte skoler foreslår utvalget å fastsette sosioøkonomiske kriterier for lærernormen.
Normen bør i større grad ta hensyn til at elevsammensetningen varierer mye mellom skoler. Forslaget kan gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer. Tiltaket i seg selv betyr at gruppestørrelsene i levekårsutsatte områder vil bli noe
mindre. Det vil samtidig gi større grupper i andre
områder.
Forslaget innebærer kostnader til å utrede
nærmere hvordan lærernormen kan treffe skoler
i utsatte byområder bedre, og hvordan kriterier
må identifiseres og vektes.
Videre kan det innebærer administrative kostnader hos skoleeiere som skal fordele ressurser
mellom skoler.
Innføre et tilbud om et ekstra skoleår
Utvalgets flertall foreslår at elever som ønsker et
ekstra år etter ungdomsskolen, kan tilbys dette.
Stoltenbergutvalget som foreslår å utrede et
tilbud om et utforskende skoleår etter grunnskolen, gir fylkeskommunene ansvaret for tilbudet.
Tilbudet skal i utgangspunktet gis til alle elever
som ønsker det, men være tilpasset elever som
står i fare for å ikke fullføre videregående opplæring. Basert på deres forslag, som legger til grunn
at skoleåret skal inneholde interessebaserte valgfag og utprøving av yrker i tillegg til et faglig innhold, vil et tilbud til alle elever med færre enn 35
grunnskolepoeng gi en statlig kostnad på rundt
2,4 milliarder kroner årlig (NOU 2019: 3). Det er
da lagt til grunn en gjennomsnittlig kostnad per
elev per år på 160 200 kroner og et elevantall på
15 000. Når den gjennomsnittlige kostnaden per
elev oppjusteres til 2020-tall, som er 165 100 kroner per elev per år, vil tilbudet gi en statlig kostnad på nær 2,5 milliarder kroner årlig.
Utvalget foreslår at alle som ønsker det, kan få
tilbudet. Stoltenbergutvalget beregner også kostnadene dersom 30 prosent av en kohort benytter
seg av tilbudet. Basert på det samme regnestykket, og med en oppjustert gjennomsnittlig kostnad per elev per år, vil det tilsvare en statlig kostnad på omtrent 3,3 milliarder kroner årlig. Den
samfunnsøkonomiske nytten av å fullføre videregående opplæring er samtidig satt til 1 million kroner per elev. Tiltaket kan dermed være samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom det bidrar til at henholdsvis 2 500 eller 3 300 flere elever fullfører
videregående opplæring som resultat av å ha mottatt tiltaket.

Utvalget vurderer at en evaluering av tiltaket
kan gjennomføres innenfor eksisterende budsjettrammer.
Ettersom tiltaket ikke har vært prøvd ut tidligere, er kostnadsanslagene usikre.
Inntaksregler barnehage og skole
Barnehage
Utvalget foreslår å endre forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. Tiltaket innebærer at kommunen gis adgang til å se bort fra
foreldrenes førsteønske i tilfeller der det vil gi en
særlig skjev fordeling av barn med og uten minoritetsspråklig bakgrunn og barn fra hjem med
ulike sosioøkonomiske ressurser mellom barnehager som ligger nært hverandre. Formålet med
tiltaket skal først og fremst være å styrke språkstimuleringen av barn.
Regelendringen bør omfatte alle barnehagetyper uansett eierform. Om en kommune kan tildele
barnehageplass i en annen barnehage enn den
foreldrene har som førstevalg, må veies mot foreldres valg i søknaden, hvorvidt barnet allerede har
søsken i barnehagen, og hensynet til at reiseveien
fra hjemmet til barnehagen ikke må være uforholdsmessig lang.
Tiltaket vil ha administrative kostnader ved at
kommunene kan måtte bruke noe mer tid på saksbehandling av søknader om barnehageplass. For
øvrig bør det utredes nærmere hvordan man kan
oppnå intensjonen i tiltaket om å redusere segregering mellom barnehager av barn fra hjem med
ulike sosioøkonomiske ressurser.
Tiltaket vil ikke ha økonomiske konsekvenser.
Videregående skole
Utvalget foreslår å videreføre dagens ordning med
at fylkeskommunene selv velger inntaksmodell til
videregående skole. Forslaget vil ikke ha administrative eller økonomiske konsekvenser.
Styrke familievernkontorene
Utvalget foreslår å styrke familievernkontorers
evne og kapasitet til å tilby støttende tiltak til foreldre. Tilbudet bør styrkes som et bredt lavterskeltilbud. Familievernutvalget (NOU 2019: 20)
foreslår blant annet å etablere nye kontorer og
styrke kapasiteten ved eksisterende kontorer for å
kunne nå ut til flere. Det vil gi økte årlige kostnader i form av leie og drift av kontorlokaler og tilsetting av ledere, terapeuter og kontorfaglige
medarbeidere. Antall terapeuter som tilsettes på

423

NOU 2020: 16
Levekår i byer

kontoret, vil være en viktig faktor. Familievernutvalget anslår kostnaden per terapeutårsverk til
noe over 1 million kroner. I tillegg kommer utgifter til systemer og administrativ støtte i Bufdir og
Bufetat. Å styrke familievernkontorenes evne til å
tilby støttende tiltak kan for eksempel innebære
kostnader til kompetansehevning hos ansatte og
til å tiltrekke seg ny kompetanse til kontorene.
Kostnadene av utvalgets forslag må beregnes nærmere.
Geografisk levekårsutjevning og sosialt balansert
byutvikling
Utvalget foreslår flere tiltak som skal bidra til geografisk levekårsutjevning og en mer sosialt balansert byutvikling. Tiltakene handler dels om tydeligere føringer for statlige og kommunale planer og
investeringer. I tillegg foreslår utvalget at kommunene får utvidede muligheter til å styre boligsammensetningen ved å kunne stille krav om boligens
disposisjonsform i arealplaner og ved å få mulighet til å kjøpe eller leie kommunale boliger under
markedspris.
De økonomiske og administrative konsekvensene av disse forslagene vil særlig avhenge av
hvordan kommunene utøver sin myndighet, og
også av hvordan staten og private aktører følger
opp. Kommunene kan gjøre utsatte områder mer
attraktive ved å investere i infrastruktur som grøntområder, lekeplasser, støyskjerming, kollektivtransport og gang- og sykkelveier. Det kan bli
kostnadskrevende hvis kommunene ønsker å snu
utviklingen i levekårsutsatte områder og utjevne
forskjeller mellom ulike byområder.
Kommunene kan også benytte planbestemmelser og utbyggingsavtaler for å kreve finansieringsbidrag fra utbyggere og stille krav om kvalitet
på utbyggingsprosjekter i levekårsutsatte områder. Det kan innebære at utbyggere må bære
deler av kostnadene for en kvalitetsøkning, eller at
de reduserer andre kvaliteter i prosjektene. Utvalgets foreslåtte tiltak vil gi kommunene noe større
handlingsrom i hvilke krav de kan stille til utbygger. Hvis kommunen stiller strenge krav, er det
samtidig en fare for at de private investeringene
uteblir.
Utvalgets forslag innebærer også sterkere
føringer for statlige investeringer. Hvilke kostnader det innebærer for staten, vil avhenge av hvordan staten etterlever disse føringene. For staten
kan det innebære vesentlige kostnader eller
omprioriteringer hvis intensjonen er å utjevne forskjeller mellom ulike deler av byene. Det kan ha
den følgen at staten bør prioritere midler til infra-
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strukturinvesteringer i levekårsutsatte områder
framfor andre steder. Det kan også innebære at
staten bør lokalisere framtidsrettede arbeidsplasser i levekårsutsatte områder og flytte plasskrevende og forurensende virksomheter til andre steder, selv om det gir ekstra kostnader.
Kvalitetssjekk av utleieforhold
Utvalgets forslag om bedre kvalitetssjekk av utleieforhold med husleiestøtte vil kunne innebære
administrative kostnader for kommunene. Samtidig foreslår utvalget flere mulige tiltak som kan
lette kommunenes arbeid med en kvalitetssjekk,
og som dermed kan redusere kommunenes administrasjonskostnader. Det vil også kunne innebære kostnader for utleiere som må utbedre
boligene. Hvis tilbudet av utleieboliger på sikt blir
bedre, vil det kunne forenkle kommunenes
arbeid.
En «Boindeks» krever at det brukes penger til
å utvikle metodikken og til å gjennomføre jevnlige
målinger av beboernes opplevelser av boligstandard og bomiljø. Det er dessuten nødvendig at en
institusjon kan forvalte dataene som innhentes.
En sertifiseringsordning for utleiere kan være
offentlig finansiert eller gebyrbelagt, og hvem
som bærer kostnadene, vil avhenge av dette.
Utvalget har i utgangspunktet lagt opp til at en sertifiseringsordning skal være frivillig. Et ankepunkt
mot å ilegge gebyr er at det reduserer insentivene
utleierne kan ha til å sertifisere seg. Samtidig er
det mulig at insentivene til å bli sertifisert uansett
er til stede hvis det å sertifisere seg er en forutsetning for å kunne leie ut til personer med kommunal husleiestøtte. Staten vil i alle tilfeller måtte
finansiere en utvikling av sertifiseringsordningen.
Utrede bostøtte for barnefamilier i storbyene
Utvalget har anbefalt at det regjeringsoppnevnte
ekspertutvalget som skal gjennomgå bostøtteordningen, særskilt utreder hvordan bostøtten, eller
eventuelt andre støtteordninger som ekspertutvalget foreslår å utvikle, kan benyttes til å bedre den
økonomiske situasjonen til familier med svært
lave inntekter i storbyene. Ekspertutvalget bør
vurdere hvordan støtten kan innrettes slik at den
både ivaretar hensynene til en forutsigbar økonomisk situasjon og akseptabel boutgiftsbelastning
for barnefamilier og støtter godt opp under
arbeidslinja.
Anslag basert på dagens bostøtteordning indikerer at en økt bostøttebevilgning på 50 millioner
kroner til barnefamilier i de største byene4 ville
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økt boutgiftstaket med 31 000 kroner årlig. Det vil
gi økte utbetalinger til husstander som har boutgifter over tak, og bety at flere har rett på bostøtte.
Nær 80 prosent av bostøttemottakerne har boutgifter over tak. Antallet husstander som mottar
bostøtte i den omtalte kategorien ville anslagsvis
økt fra 3300 til 3700. Anslag fra Oslo tyder på at
økt bostøtte til barnefamilier i storbyer ville bety
av andelen barnefamilier som er bostøttemottakere øker fra 1,6 prosent til 1,8 prosent i analyseområdene og fra 0,48 prosent til 0,53 prosent i
resten av byen (Iversen mfl. 2020).5
Utvide bomiljøtilskudd
Utvalget foreslår å utvide muligheten til å få bomiljøtilskudd til boligselskaper i flere områder. Det
kan gjøres gjennom å opprette en separat statlig
tilskuddsordning til dette formålet og å omdisponere deler av dagens tilskuddsordning til bolig- og
områdeutvikling i byer til denne ordningen, og
eventuelt utvide ordningen noe.

Styrke tilbudet til ungdom – fritidsaktiviteter,
møteplasser og deltids- og sommerjobber

Omlegging av tilskudd til områdesatsinger
Utvalget foreslår å avvikle dagens tilskudd til
områdesatsinger og opprette to nye tilskuddsposter. De nye tilskuddsordningene kan opprettes
ved å overføre midler fra de eksisterende tilskuddene til områdesatsinger. Utvalget anbefaler imidlertid ikke at alle de eksisterende statlige midlene
til områdesatsinger kan overføres til de nye tilskuddsordningene. Utvalget anbefaler at dagens
ekstrabevilgninger til statlige myndigheter (politiet) opprettholdes, og at bomiljøtilskuddet opprettes som en separat statlig tilskuddsordning
uavhengig av tilskudd til områdesatsinger. I tillegg foreslår utvalget at deler av dagens tilskudd
går inn i kommunenes rammetilskudd.
I forslaget til statsbudsjett for 2021 er det listet
opp statlige tilskudd og støtteordninger til områdesatsinger for om lag 210 millioner kroner. I tillegg bidrar kommunene med egne midler,
anslagsvis om lag tilsvarende beløp som staten
(Iversen mfl. 2020). Det gir en årlig statlig og
kommunal
bevilgning
på
rundt 400
millioner kroner. Hvis deler av de statlige tilskuddene til områdesatsinger innlemmes i rammetilskuddet, kan det være naturlig å anta at den kom4

5

munale innsatsen til områdesatsinger reduseres
tilsvarende.
Utvalget mener at den foreslåtte omleggingen
vil redusere de administrative kostnadene for stat
og kommune. Videre mener utvalget at nytten av
tilskuddene sannsynligvis vil øke ved at målene
for ordningene blir færre og tydeligere, samtidig
som kommunene og andre tilskuddsmottakere vil
få økt handlingsrom til å utforme prosjekter
innenfor rammen.
Utvalget mener også at nytten av midlene blir
større ved å få en dreining bort fra kortsiktige
prosjektmidler og slik heller styrke de ordinære
tjenestene. Hvis for eksempel rammetilskuddet
for de tre største byene samlet sett ble økt med 50
millioner kroner og disse midlene ble benyttet til
støttepersonell på skoler i utsatte områder, ville
det anslagsvis kunne gi 1 ekstra miljøarbeider
eller liknende på hver av de om lag 70 barne- og
ungdomsskolene i 43 områder med levekårsutfordringer (ibid.).6

Husstander med fire eller flere personer i bostøtteordningens kommunegruppe 1 og 2. Anslag utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
For nærmere omtale av rapportens analyseområder, se
kapittel 2.

Utvalget har foreslått at fritidstilbudet og tilbudet
av deltids- og sommerjobber til ungdom i levekårsutsatte områder styrkes.
Statlige virkemidler til dette er tilskudd til aktiviteter og møteplasser for barn og unge innen kultur- og idrettsfeltet og tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner. Tiltaket kan gjennomføres
ved å omprioritere midler innenfor disse tilskuddsordningene.
Delen av tiltaket som omhandler deltids- og
sommerjobber, kan gjennomføres uten direkte
utgifter for den som tilbyr jobb. Både offentlige og
private
arbeidsgivere,
boligselskaper,
velforeninger, idrettslag og andre kan oppfordres til
å tilby deltids- og sommerjobber til ungdom uten
at det krever ekstra midler.
Nytt tilskudd til nærmiljøarenaer i utsatte områder
Utvalget har foreslått at det opprettes en statlig tilskuddsordning for å bidra til å finansiere bygging
av nærmiljøarenaer/-hus i levekårsutsatte områder som mangler felles møteplasser. Nærmiljøarenaen bør være tilrettelagt for bruk på ettermiddags- og kveldstid. Tilskuddet skal også kunne
bidra til å finansiere rehabilitering og mindre
ombygginger av eksisterende bygningsmasse slik
6
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at innbyggere kan bruke dem på ettermiddags- og
kveldstid.
I forbindelse med at det lages en eventuell ny
tilskuddsordning til nærmiljøarenaer, bør relevante eksisterende statlige tilskuddsordninger og
spillemidlene gjennomgås.
Utvalget anbefaler at det utredes nærmere
hvilke behov kommuner kan ha for å få dekket
merkostnader til å tilrettelegge for at for eksempel
skoler kan utvides til nærmiljøarenaer.
Kunnskap om effekter av lokalsamfunnsarbeid
Utvalget har foreslått at én statlig enhet bør gis
ansvar for å få på plass et analysemiljø som kan
bidra til å analysere og spre erfaringer om effektene tiltak i lokalsamfunn kan ha.
Forslaget vil kunne innebære økte utgifter for
staten, med mindre man omprioriterer oppgaver.
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Utvalget viser til at det danske Center for Boligsocial Udvikling har et årlig budsjett på 10 millioner
danske kroner.
Bosetting av flyktninger – nytt kriterium
Utvalget foreslår et nytt bosettingskriterium som
innebærer at flyktninger som hovedregel ikke bør
bosettes i områder med opphoping av levekårsutfordringer. For noen store bykommuner innebærer tiltaket økonomiske og administrative kostnader med å skaffe flere boliger til flyktninger i
noen deler av kommunen når bosettingen i andre
deler av kommunen skal reduseres/unngås.
For øvrig vil tiltaket innebære mindre administrative kostnader for SSB til å tilgjengeliggjøre
utvalgte levekårsdata på områdenivå for noen
kommuner.
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Tabell 19.1 Liste over tiltak
Nr.

Navn på tiltaket

Kapittel 12 Arbeid, likeverdige tjenester og kommunenes økonomi
12.6.1 Gode vilkår for arbeidsinkludering i offentlig sektor
12.6.2 Lokalt tilpassede arbeidsmarkedstiltak i utsatte områder
12.6.3 Koordinert innsats for næringsutvikling i utsatte områder
12.6.4 Kompensere for høye utgifter i utsatte byområder gjennom inntektssystemet
12.6.5 Levekårsdata og indikatorer på områdenivå
12.6.6 Koordinerende statlig enhet
Kapittel 13 Barnehage, skole og andre tjenester til barn og unge
13.4.1 Ingen skal betale mer enn en viss andel av inntekten sin til barnehage og SFO
13.4.2 Gratis heltidstilbud i barnehage for alle fire- og femåringer (flertallsforslag)
13.4.3 Avvikle kontantstøtten helt eller omgjøre den til ventestøtte (flertallsforslag)
13.4.4 Endre opptaksregler til barnehage
13.4.5 Øke grunnbemanningen og pedagogtettheten i barnehager i levekårsutsatte områder
(flertallsforslag)
13.4.6 Forsøk med obligatorisk, gratis heldagsskole
13.4.7 Fastsette sosioøkonomiske kriterier for lærernormen
13.4.8 Utrede konsekvenser av nærskoleprinsippet
13.4.9 Innføre et tilbud om et ekstra skoleår etter grunnskolen (flertallsforslag)
13.4.10 Videreføre fylkeskommunenes mulighet til å velge inntaksmodell til videregående opplæring
13.4.11 Utrede inntaksmodeller for videregående opplæring
13.4.12 Styrke familievernkontorer
Kapittel 14 Byutvikling og bolig
14.6.1 Føringer for en sosialt balansert byutvikling
14.6.2 Mulighet til å stille krav om boligens disposisjonsform i arealplaner
14.6.3 Redusere kostnadene ved å kjøpe kommunale boliger i områder med høye boligpriser
14.6.4 Bedre muligheter for boligeie for lavinntektsfamilier i ulike deler av byen
14.4.5 Kvalitetssjekk av utleieforhold med husleiestøtte
14.6.6 Utrede bostøtten til barnefamilier i storbyene
14.6.7 Utvide bomiljøtilskuddet til andre levekårsutsatte områder
Kapittel 15 Områdesatsing
15.5.1 Opprette to nye tilskuddsordninger og avvikle de eksisterende
15.5.2 Bedre effektstudier av områdesatsinger
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Tabell 19.1 Liste over tiltak
Nr.

Navn på tiltaket

Kapittel 16 Fritid, deltakelse og lokalsamfunn
16.5.1 Styrke tilbudet til ungdom – fritidsaktiviteter, møteplasser og deltids- og sommerjobber
16.5.2 Opprette en tilskuddsordning til nærmiljøarenaer i utsatte områder
16.5.3 Kunnskap om effekter av lokalsamfunnsarbeid
Kapittel 17 Bosetting av flyktninger
17.4.1 Nytt kriterium om at flyktninger ikke bør bosettes i utsatte områder
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Forslag til vedtak
1.

Fylkestinget i Vestland vedtek med heimel i plan- og bygningslova §8-1 Regional plan for
Hardangervidda. Handlingsprogram for 2021-2024.

2.

Fylkestinget i Vestland oppfordrar Hardangerviddarådet til å prioritere tiltakspunkt 10 om
CWD/skrantesjuke særleg høgt.

3.

Fylkestinget i Vestland sluttar seg til å vidareføre samarbeidsavtalen med Viken
fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune for oppfølging av regional plan,
for åra 2021-2024.

4.

Det vert forutsett likelydande vedtak i pkt. 1- 3 i Viken fylkesting, og i Vestfold og
Telemark fylkesting.

Samandrag
Fylkesrådmannen anbefaler fylkestinget å vedta vedlagte handlingsprogram for perioden 20212024. Vedtaket skjer med heimel i plan- og bygningslova §8-1. Då det er tre fylkeskommunar
involvert, er det ein føresetnad at ein får likelydande vedtak.
Det var eit samstemt Hardangerviddaråd som anbefalte dette reviderte handlingsprogrammet.
Fylkesrådmannen meiner det er viktig å få dette vedtatt med like vedtak i dei tre fylka slik at videre
oppfølging kan bli igangsett og prioritert.
Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Paal Fosdal
fylkesdirektør

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift
Vedlegg
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2 Hardangerviddarådet - Referat
3 Samarbeidsavtale - interregional
4 Regional plan for Hardangervidda 20192035
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Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
Regional plan for Hardangervidda 2019-2035
Bakgrunnen for det regionale plansamarbeidet var eit initiativ frå Miljøverndepartement i 2007 der
dei oppfordra fylkeskommunane til å utarbeide regionale planar for dei viktigaste villreinområda i
landet. Hensikten var å ta vare på villreinen sine viktigaste leveområde, samstundes som det
skulle vere moglegheiter for bruk av fjellet. I brev datert 12. april 2007 beskriv departementet
oppdraget mellom anna med at planane skulle «fastsette langsiktig arealforvaltning som
balanserer bruk og vern for de aktuelle fjellområdene med influensområder».
Hardangervidda er eit av dasse nasjonalt viktige villreinområda. Det regionale planarbeidet for
Hardangervidda starta opp i 2007, og vart leia av ei styringsgruppe med politikare frå alle aktuelle
kommunar og fylkeskommunar, samt leiinga hjå fylkesmennene og i villreinnemda. Regional plan
for Hardangervidda 2011-2025 vart vedteken i dei tre fylkestinga i 2011. Som eit av fleire
oppfølgingspunkt, vart Hardangerviddarådet, med dei same partane, etablert.
Hardangerviddaplanen ble i åra 2017-2019 rullert. Hardangerviddarådet var styringsgruppe for
rulleringa. Fylkestinget i Telemark, i Vestland og i Viken vedtok i 2019 og 2020, i samsvar med
Hardangerviddarådet si anbefaling, Regional plan for Hardangervidda 2019-2035. Planen
(planrapport og plankart) kan førebels lastast opp på denne heimesida.
To kommunar og tre fylkesmenn har etter fylkestinget sitt vedtak fremja vesentlege innvendingar til
to enkeltspørsmål i den rullerte regionale planen. Dette er til avgjersle i Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. Denne politiske saka om handlingsprogrammet vert ikkje påverka
av innvendingane eller avgjerd i departementet.
Juridisk grunnlag
Plan- og bygningslova gir rammar for regionale planar og handsaming av handlingsprogram. Som
det kjem fram av §8-1 skal handlingsprogrammet vedtakast av regional planmynde. Behovet for
rullering skal vurderast årleg.
Handlingsprogram 2021-2024
Den regionale planen (2019-2035) har i kapittel 7 eit handlingsprogram. Vedlagte
handlingsprogram for åra 2021-2024 er ein utdjuping og supplering av dette.
Handlingsprogrammet vidareførar mykje frå tidlegare handlingsprogram knytt til første generasjon
regional plan, men har og nokre nye tiltak. Mellom anna la Hardangerviddarådet inn eit nytt punkt
om handtering av CWD/skrantesjuke.
Handlingsprogrammet for 2021-2024 omfattar følgjande:
• Hardangerviddarådet
• Regional og kommunal oppfølging
1. Rullere regional plan
2. Kommunal planlegging og oppfølging
• Prosjekt/tiltak
1. GPS-merkeprosjektet for Hardangervidda og Nordfjella
2. Ferdselskartlegging
3. Villrein og ferdsel
4. Fokusområde
5. Felles sti- og løypeplan for Hardangervidda
6. Vassdrag og vilkårsrevisjonar
7. Klimaendringane sin effekt på villreinen sine leveområde
8. Besøksstrategi for verneområde
9. Villreinfjellet som verdiskapar – «mennesket og reinen»
10. CWD/skrantesjuke
Det vert vist til vedlagte handlingsprogram for meir informasjon. Tiltaka vert gjennomført dels i regi
av partane i Hardangerviddarådet, dels i samarbeid med andre og dels i regi av andre. Felles for
alle tiltaka er at dei er overbyggande, og viktige for å følgje opp den regionale planen sine mål og
intensjonar. Det reviderte handlingsprogrammet er utarbeidd gjennom dialog med partane knytt til
Hardangerviddarådet. Rådet drøfta handlingsprogrammet i sitt møte 9. februar 2021 og anbefalte
at vedlagte handlingsprogram burde vedtakast. (Sjå vedlagt referat). I handlingsprogrammet pkt.
4.2 Ferdselskartlegging, pkt 4.3 Villrein og ferdsel, og pkt. 8 Besøksstrategi for verneområder står
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det «fullføres i 2020». Desse prosjekta vart ikkje endeleg ferdige i 2020, og er derfor med i
handlingsprogrammet.
Nærare om CWD/skrantesjuke
Situasjonen med skrantesjuka i Nordfjella er svært alvorleg. Situasjonen vart ytterlegare dramatisk
då sjukdommen førre haust og vart identifisert på Hardangervidda. Statlege mynde vurderer no
med bakgrunn i vitskapskomiteen si rapport (framlagt i januar i år) kva tiltak som bør settast i verk
for å nedkjempe sjukdommen. Sjølv om dette vil vere statlege avgjersler, vart viktigheita av lokal
og regional medverknad understreka i Hardangerviddarådet sitt møte 9. februar i år.
Om Hardangerviddarådet sitt sekretariat
Hardangerviddarådet har behov for eit sekretariat for å koordinere og sikre oppfølging av regional
plan. Det er naturleg at ein av fylkeskommunane tek på seg dette ansvaret. Det er anslått eit
behov på om lag 20% årleg stilling til den oppfølginga, og kostnadene for sekretariatet er estimert
til om lag 200.000 kr. per år. Vertsfylket yter dette som eigeninnsats. Det er inngått ein
samarbeidsavtale mellom Vestland, Vestfold-Telemark og Viken fylkeskommune for 2020 om
dette, med intensjon om vidareføring for 2021-2024. (Sjå vedlegg). Vidareføring frå 2021 forutset
politisk aksept.
Avtalen inneber at Viken fylkeskommune tek på seg sekretariatsansvaret som eigeninnsats (om
lag 200.000). Vestland fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune yt eit årleg tilskot
på 150.000 kr. kvar, som vert øyremerka oppfølging av handlingsprogrammet. Det vert forventa
eigeninnsats tilsvarande anslagsvis 50.000 kr. per år frå kvar av dei to fylkeskommunane for å
delta i sekretariatsoppgåver, og for å forankre planarbeidet i eigen organisasjon. Det vert forutsett
eigeninnsats frå medlemmane i både Hardangerviddarådet og i den administrative gruppa i form
av eigen tid og eigne reisekostnader, eventuelt og opphaldskostnader ved større møter.
Om Hardangerviddarådet sine oppgåver
I handlingsprogrammet kap. 2 er Hardangerviddarådet sine oppgåver omtala slik:
 Rullere handlingsprogrammet minst kvart fjerde år. Disponering av Hardangerviddaplanen
sine handlingsprogrammidlar er del av dette. Hardangerviddarådet si anbefaling vert
vidaresendt for slutthandsaming i fylkeskommunane.
 Handsame årleg statusrapport for handlingsplanen. Som ledd i dette
o vurdere behov for rullering av handlingsprogrammet.
o ta stilling til eventuell omdisponeringar av Hardangerviddaplanen sine
handlingsprogrammidlar.
 Vere referansegruppe og dialogarena for prosjekt under handlingsprogrammet.
 Vere styringsgruppe for rullering av regional plan når dette er aktuelt. Rullering vert bestilt
gjennom dei tre fylkeskommunane sine planstrategiar.
 Vere arena for
o erfaringsutveksling, mellom anna om kommunane si oppfølging av regional plan
og om kommunale forvaltningsoppgåver med sikte på mest mogleg lik praksis.
o byggje opp felles kunnskap om mellom anna villrein, CWD, fjellbasert
næringsutvikling og friluftsliv.
 Ha dialog med lokale og eksterne aktørar der dette er naturlig
 Samarbeide med Nordfjellarådet når dette er naturlig.
 Medlemmane i rådet er forventa å rapportere til sine respektive organ om det pågåande
arbeidet med oppfølging av den regionale planen.
Desse presiseringar gjer Hardangerviddarådet tydelege rammar for sitt arbeid.
Vurdering
Handlingsprogrammet
Fylkesrådmannen meiner alle tiltaka er viktige og anbefaler med bakgrunn i dette fylkestinget å
vedta vedlagte handlingsprogram for perioden 2021-2024. Vedtaket skjer med heimel plan- og
bygningslova §8-1. Fordi det er tre fylkeskommunar involvert, må det settast ein føresetnad om like
vedtak.
Nærare om CWD/skrantesjuke
Det er viktig at fylkeskommunane innafor sine ansvarsområde bidreg til å handtere og nedkjempe
sjukdommen på best mogleg vis. Følgjande «verktøy» står då sentralt:
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Ansvaret for, gjennom arbeidet med regionale planar, å sikre ein arealbruk som ikkje
ytterlegere fragmenterer og innskrenkar dei allereie sårbare villreinområda. Forvaltning av
villrein som art har derimot statlege organ det overordna ansvaret for.
Aktiv deltaking i Hardangerviddarådet der alle kommunane, statsforvaltarane,
villreinnemnda og fylkeskommunane rundt Hardangervidda, er medlemmer.
Fylkeskommunane har to medlemmer kvar, pluss at politisk leiing har møte- og talerett i
rådsmøta.

Med bakgrunn i dette anbefaler fylkesrådmannen at fylkestinget oppfordrar Hardangerviddarådet til
å prioritere arbeidet med CWD særleg høgt. Hardangerviddarådet må sjølv drøfte korleis rådet
best kan bidra. Dialog med Nordfjellarådet kan her vere viktig.
Avtale om Hardangerviddarådet sitt sekretariat
Fylkesrådmannen meiner avtalen mellom dei tre fylkeskommunane er ein god løysing som sikrar
gode rammer for alle parter, og anbefaler at fylkestinget sluttar seg til avtalen for perioden 20212024. Avtalen sikrar eit årleg påfyll av midlar til å følgje opp handlingsprogrammet. Dette er viktig
for å kunne gjennomføre handlingsprogrammet. Det er ikkje forutsett ytterlegare økonomiske
bidrag frå fylkeskommunane til oppfølging av handlingsprogrammet.
Vedtakskompetanse
Saka vert slutthandsama i Fylkestinget, i tråd med plan- og bygningslova §8-1.
Vurderingar og verknader
Økonomi: Vedtaket inneber at Vestland fylkeskommune yter eit tilskot på 150.000 pr. år som vert
øyremerka oppfølging av handlingsprogrammet. I tillegg kjem eigeninnsats som vert stipulert til
50.000 pr. år.
Klima: Handlingsprogrammet vil ikkje ha nokon effekt på klima. I handlingsprogrammet ligg det eit
prosjekt (Klimaendringane sin effekt på villreinen sine leveområde) som vil gje auka kunnskap om
framtidig klima, og konsekvensar av klimaendringar i fjellområda. Dette vil kunne gje ei betre og
meir berekraftig forvaltning av sårbare økosystem.
Folkehelse: Prosjekt om sti- og løypeplanar er meint å minimere konfliktpotensialet mellom villrein
og menneskeleg ferdsle i villreinområda, samt betre leggje til rette for friluftsaktivitet. Dette er
positivt for folkehelsa.
Utviklingsplan for Vestland 2020-2024: Saka byggjer opp under den tidlegare vedtekne regionale
planen der berekraftig og langsiktig areal- og ressursforvaltning står sentralt. Oppfølging i tråd med
utviklingsplan.
Konklusjon
Fylkesrådmannen anbefaler fylkestinget å vedta vedlagte handlingsprogram for perioden 20212024. Vedtaket skjer med heimel i plan- og bygningslovens §8-1. Då det er tre fylkeskommunar
involvert, er det ein føresetnad at ein får likelydande vedtak.
Det var eit samstemt Hardangerviddaråd som anbefalte dette reviderte handlingsprogrammet.
Fylkesrådmannen meiner det er viktig å få dette vedtatt med like vedtak i dei tre fylka slik at vidare
oppfølging kan bli igangsett og prioritert.
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1. Innledning
Handlingsprogram 2013-2016 ble utarbeidet som en konkretisering av handlingsdelen i 2011-planen.
Dette er i det alt vesentlige gjennomført.
Som del av rullert plan 2019-2035, sluttbehandlet og vedtatt 2019/2020 ble en skisse til
handlingsprogram kort beskrevet i planrapportens kapitel 7.
I planrapporten er handlingsprogrammet knyttet til 2019-2022. Fireårsperspektivet er ikke
lovbestemt, men valgt for å gi noe tid for gjennomføring av tiltak, samtidig som det gir en sluttføring
ikke for langt fram i tid. Fordi sluttfasen tok lengre tid enn opprinnelig forutsatt, korrigeres nå
tidsrammen til 2021-2024.
Pbl §8.1 sier «Handlingsprogrammet skal vedtas av regional planmyndighet. Behovet for rullering
skal vurderes årlig». Rullert handlingsprogram skal, etter anbefaling fra Hardangerviddarådet, legges
fram for fylkestingene hvert fjerde år. Primært bør dette skje i løpet av første virkeår etter valget.
Handlingsprogrammet er overbyggende og inkluderer tiltak også utenfor Hardangerviddarådets og
fylkeskommunenes ansvarsområder. Hensikten er å gi oversikt og samordne beslektede prosjekter
og pågående prosesser for gjensidig forsterking. Norsk villreinsenter Sør har en sentral rolle i mange
av prosjektene.
Omtalen i dette dokumentet gir rammer. Prosjekter som fylkeskommunene har ansvar for, kan starte
opp når organisering, finansiering og gjennomføringsplan er avklart i dialog med berørte parter. De
ulike prosjekter vil bli årlig rapportert til Hardangerviddarådet.

2. Hardangerviddarådet
Bakgrunn og medlemmer:
Hardangerviddarådet ble etablert etter at den første regionale plan for Hardangervidda ble vedtatt i
2011. Hensikten var å ha en arena for oppfølging av den regionale planen.
Det er ønskelig å videreføre samarbeidet om Hardangerviddarådet. Som medlemmer i rådet inviteres
en politiker fra hver Hardangerviddakommune, to fylkespolitikere fra hvert fylke, en representant fra
hver fylkesmann og leder av villreinnemnda. Dette er videreføring av tidligere praksis.
Politisk ledelse i de tre fylkeskommunene har møte- og talerett i Hardangerviddarådet.
Parallelt med dette bør den mer uformelle administrative gruppa videreføres. Den vil være viktig for
faglig erfaringsutveksling, implementering av regional plan i kommunene og for gjennomføring og
oppfølging av handlingsprogrammets prosjekter.
Hardangerviddarådets oppgaver:
•

•

•
•
•

Rullere handlingsprogrammet minst hvert fjerde år. Disponering av Hardangerviddaplanens
handlingsprogrammidler er del av dette. Hardangerviddarådets anbefaling videresendes for
sluttbehandling i fylkeskommunene.
Behandle årlig statusrapport for handlingsplanen. Som ledd i dette
o vurdere behovet for rullering av handlingsprogrammet.
o ta stilling til eventuell omdisponering av Hardangerviddaplanens
handlingsprogrammidler.
Være referansegruppe og dialogarena for handlingsprogrammets prosjekter.
Være styringsgruppe for rullering av regional plan når dette etter hvert blir aktuelt. Tidspunkt
besluttes i de tre fylkeskommunenes planstrategier.
Være arena for
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o

•
•
•

erfaringsutveksling, bl.a. om kommunenes oppfølging av regional plan og om
kommunale forvaltningsoppgaver med sikte på mest mulig lik praksis.
o bygge opp felles kunnskap om blant annet villrein, CWD, fjellbasert næringsutvikling
og friluftsliv.
Ha dialog med lokale og eksterne aktører der dette er naturlig
Samarbeide med Nordfjellarådet når dette er naturlig.
Medlemmene i rådet forventes å rapportere til sine respektive organ om det løpende
arbeidet med oppfølging av den regionale planen.

Tidsramme: Løpende, minst et møte årlig.
Ansvar for oppfølging: Fylkeskommunene v/sekretariatet
Økonomi:
Ansvar for sekretariatet legges til en av fylkeskommunene. Når ikke rullering av selve planen pågår,
anslås et behov på 20% stillingsressurs til den løpende oppfølgingen. Vertsfylket holder kontor og
sørger for løpende drift. Kostnadene for sekretariatets drift estimeres til 200.000 per år.
Etter avtale mellom fylkeskommunene, inngått i 2020, legges sekretariatsansvaret til Viken
fylkeskommune. Kostnadene dekkes med egeninnsats fra Viken fylkeskommune, samt tilskudd på
150.000 fra Vestland fylkeskommune og 150.000 fra Vestfold – Telemark fylkeskommune. Dette
beløpet settes på prosjektkonto i Viken fylkeskommune. Midlene disponeres til oppfølging av
handlingsprogrammet. Det forventes en egeninnsats (tilsvarende anslagsvis 50.000 kroner årlig) fra
de to øvrige fylkeskommunene for å bistå sekretariatet og forankre planen i egen organisasjon.
Det forutsettes egeninnsats fra medlemmene i både rådet og i administrativ gruppe i form av egen
tid og egne reisekostnader, eventuelt også oppholdskostnader ved større møter.
Det øremerkes 200.000 kroner til diverse utgifter knyttet til drift av Hardangerviddarådet.

3.

Regional og kommunal planlegging

3.1

Rullere regional plan

Første generasjon plan ble vedtatt i 2011. Planen ble, etter vedtak i regionale planstrategier, rullert i
perioden 2017-2019. Siste sluttvedtak for rullert plan, 2019-2035, ble fattet i 2020.
Tidsramme: Behovet vurderes hvert fjerde år.
Ansvar for oppfølging: Hardangerviddarådet skal vurdere når det er behov for neste rullering og vil gi
sin anbefaling til fylkeskommunene. Fylkeskommunene har som planeiere ansvar for eventuell
rullering. Gjennomføring avgjøres i regional planstrategi.

3.2

Kommunal planlegging og oppfølging
•
•
•

Implementere regional plan i kommuneplan (jf. retningslinjenes §1.4)
Sti- og løypeplaner (jf. retningslinjenes §2.5.1)
Motorferdsel (jf. retningslinjenes §2.5.2)

Dette innebærer å videreføre første generasjon plan og handlingsprogram knyttet til denne.
Tidsramme: Løpende
Ansvar for oppfølging: Kommunene
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4. Prosjekter og tiltak
Før oppstart av hvert enkelt prosjekt skal det i samarbeid med involverte aktører utarbeides mer
detaljerte prosjektplaner som utdyper rammer for gjennomføring mht. faglig innhold, økonomi,
framdrift, ansvar og styring.
Handlingsprogrammets prosjekter må normalt suppleres med ytterligere ekstern finansiering.
Fylkeskommunene v/sekretariat utarbeider prosjektbeskrivelser og søknader om ekstern finansiering
der fylkeskommunene har ansvar.
Noen av prosjektene som omtales, har andre aktører enn fylkeskommunene og Hardangerviddarådet
ansvar for. De omtales fordi de er svært sentrale kunnskapsprosjekter.

4.1

GPS-merkeprosjektet for Hardangervidda og Nordfjella

Det har siden 2002 pågått GPS-merking av et fåtall villrein. Utgangspunktet for dette var et ønske om
å innhente kunnskap om Rv7’s betydning for villreinens arealbruk. Statens vegvesen har vært
hovedfinansieringskilde. Prosjektet ble etter lokale ønsker og initiativ videreført og også utvidet til å
omfatte Nordfjella. Selv om et viktig fokus hele tiden har vært Rv7, har også andre sårbare områder
for villreinen blitt trukket inn. Statens vegvesen har siden oppstart vært svært viktig i finanseringen.
Finansieringen framover er noe uavklart.
GPS-merkingen gir kunnskap til mange spørsmål knyttet til villreinforvaltningen og gir viktig
kunnskapsgrunnlag for flere av prosjektene i handlingsprogrammet..
I løpet av de siste årene har GPS-merkeprosjektet utviklet seg til å bli en «paraply» over flere andre
prosjekter. Dette gjelder:
•
•
•
•

Ferdselskartlegging (jf. 4.2 og 4.3)
Kraft og anlegg i Nordfjella
Fokusområder og regionale planer (jf. 4.4)
Oppfølging av merka dyr i felt og CWD

Alle «GPS-prosjektene» har egen finansiering. Gjennomføring av dette arbeidet skjer under ledelse
av NINA og Norsk villreinsenter Sør i samarbeid med Statens vegvesen, NVE, villreinnemnda,
villreinutvalget, fylkesmenn, kommuner og fylkeskommuner. Det er etablert en egen
referansegruppe der alle aktørene deltar med Villreinsenteret som sekretariat.
Tidsramme: Løpende
Ansvar for oppfølging: Norsk villreinsenter Sør og NINA i samarbeid med alle berørte aktører.

4.2

Ferdselskartlegging

Som oppfølging av Regional plan for Hardangervidda 2011-2025 ble det i handlingsprogrammet
skissert et prosjekt kalt Kartlegging av fritidsbruk og opplevelser. I 2016 ble dette noe omdefinert ved
at det ble besluttet å gjøre det til del av et stort samarbeidsprosjekt med omfattende kartlegging av
ferdsel på Hardangervidda.
Prosjektet er gjennomført under «paraplyen» GPS-merkeprosjektet på Hardangervidda og Nordfjella
(jf. 4.1).
Prosjektet gjennomføres av NINA i tett samarbeid med Norsk Villreinsenter Sør. Mange aktører er
med og finansierer prosjektet, blant annet kommunene, fylkeskommunene og
Hardangerviddaplanens handlingsprogrammidler.
Prosjektet har gitt et betydelig løft i forhold til kunnskap om ferdsel på Hardangervidda.
5
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Finansiering: Fullfinansiert. Det er ikke forventet behov for ytterlige bidrag til dette.
Tidsramme: Fullføres i 2020.
Ansvar for oppfølging: Norsk villreinsenter koordinerer, NINA utfører. Tett samarbeid med bl.a.
Hardangerviddarådets aktører og villreinutvalget.

4.3

Villrein og ferdsel

Dette prosjektet videreføres fra Hardangerviddaplanens tidligere handlingsprogram.
Gjennom kunnskap om villreinens vandringer fra GPS-dataene og kunnskap om menneskelig ferdsel
(jf. ferdselsprosjektet omtalt ovenfor) gjennomføres analyser om ferdselens virkning på villrein.
Prosjektet gjennomføres ved å utvide ferdselsprosjektet med analyser basert på ovennevnte
kunnskapsprosjekter.
Finansiering: Hardangerviddaplanens handlingsprogrammidler har tidligere bidratt vesentlig til
finansiering av disse analysene. Det er ikke forventet behov for ytterlige bidrag til dette.
Tidsramme: Fullføres i 2020.
Ansvar for oppfølging: Norsk villreinsenter koordinerer, NINA utfører. Tett samarbeid med bl.a.
Hardangerviddarådets aktører og villreinutvalget.

4.4

Fokusområder – arealer med interessemotsetninger

I noen områder er det interessemotsetninger mellom hensynet til villreinen og hensynet til andre
samfunnsinteresser. Begrepet «fokusområder» er etter hvert blitt brukt i villreinforvaltningen om
slike områder. I noen villreinområder har man jobbet med å først kartlegge, og dernest foreslå,
potensielle avbøtende tiltak i slike områder. Slike prosesser er nå påbegynt også for Hardangervidda.
Villreinsenterets faglige notat (NVS notat 6/2018) påpekte aktuelle fokusområder på
Hardangervidda. Med utgangspunkt i dette gjennomførte NVS høsten 2019 et dialogseminar med
bred deltakelse. I møtet ble områdene vist på kartet nedenfor drøftet. Det ble påpekt store
utfordringer noen steder, mens enkelte områder fremstår som gode eksempler på hvordan
interessemotsetninger kan avbøtes.
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NVS notat 11/2020 oppsummerer innspillene i møtet. I tillegg til disse områdene, vil Valldalen bli
inkludert i de videre drøftingene av fokusområder.
NVS ønsker å videreføre denne dialogen med de samme aktører. I videreføringen vil også
kvalitetsnormen for villrein bli en viktig premiss. Hensikten er å få en omforent forståelse av hvor det
kan være særlig viktig å gjennomføre avbøtende tiltak. Forslag til konkrete tiltak og prioriteringer vil
da bli tema. Mange innspill som kommer i slike prosesser kan være faglig gode, men likevel
langsiktige. Dette kan skyldes både interessemotsetninger og kostnader.
Konklusjonene fra dette arbeidet vil blant annet gi viktige innspill til felles sti- og løypeplan (pkt. 4.5).
Antatt kostnadsramme: Å gjennomføre en prosess som peker ut prioriterte fokusområder og
anbefalte tiltak i det enkelte område innebærer kostnader til tidsbruk, reise og møteopphold,
anslagsvis 100.000 kroner.
Kostnader for konkrete tiltak må vurderes når de foreligger.
Finansiering:
Samlet kostnadsramme knyttet til prosessen anslås til 100.000 kroner.
50.000 kroner fra Hardangerviddaplanens handlingsprogrammidler øremerkes prosessen i 2021.
Øvrige kostnader dekkes gjennom egeninnsats.
Det øremerkes ytterligere 100.000 som bidrag til konkrete oppfølgingstiltak hvert av de påfølgende
årene. Disponering av midlene må avklares etter hvert.
Ansvar for oppfølging: Norsk villreinsenter Sør og Hardangerviddarådets sekretariat. Prosjektet
forutsetter tett samarbeid med bl.a. NINA og Nordfjellarådets aktører.
Andre, bl.a. villreinnemnd, villreinutvalg, reiselivsnæring, turistforeningen, Jernbaneverket, Statens
Vegvesen og regulanter skal involveres.
Hardangerviddarådet holdes løpende oppdatert.

4.5.

Felles sti- og løypeplan

I rullert regional plan foreslås dette som et handlingsplanprosjekt med følgende beskrivelse:
Det bør utarbeides en felles og helhetlig sti- og løypeplan for nasjonalt villreinområde og
naturlig tilgrensende områder, som utgangspunkt for kommunenes sti- og løypeplaner.
Denne planen bør også vurdere hvor mobile aktiviteter som kiting, hundekjøring og lignende
kan skje, og ikke bør skje. Spørsmålet om Nordmannslepa som historisk vandrerute bør også
avklares i denne prosessen.
Målsettingen er å få grunnlag for å legge om stier og løyper som er i konflikt med villrein og
annet naturmangfold, og samtidig ivareta reiselivets og friluftslivets behov.
Planen skal vurdere om det enkelte steder i perioder bør legges begrensninger på ferdsel og
bruk av overnattingssteder, samt vurdere hvilke virkemidler som eventuelt her bør brukes.
Men planen skal også ivareta reiselivets behov, blant annet ved å tydeliggjøre når og hvor
ulike aktiviteter kan skje uten konflikt med villrein. Prinsipper for differensiering over tid mht.
løypekjøring og villreinhensyn skal vurderes.
Arbeidet må sees i tett sammenheng med fokusområdene og bygge på kjent kunnskap om
villrein, om ferdsel og om villrein og ferdsel (jf.7.2.4*). Videre må det skje med bred dialog og
involvering av berørte parter. Turistforeningen og andre aktører som tilbyr servering og/eller
overnatting i nasjonalt villreinområde er særlig viktige samarbeidspartnere. Prosjektet må
også sees sammen med besøksstrategien og eventuelt hovedprosjekt knyttet til Villrein som
verdiskaper.
7
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* henvisningen til planrapporten
Prosjektet må også sees sammen med kommunale sti- og løypeplaner og med planlagt felles sti- og
løypeplan for Nordfjella.
Noen rammer for gjennomføringen
•
•
•
•
•
•
•
•

Målsettingen er å få grunnlag for å legge om stier og løyper som er i konflikt med villrein og
annet naturmangfold, og samtidig ivareta reiselivets og friluftslivets behov.
Kunnskap og konklusjoner fra prosjektene GPS-merkeprosjektet for Hardangervidda og
Nordfjella (4.1), Ferdselskartlegging (4.2) og Villrein og ferdsel» (4.3) skal legges til grunn for
arbeidet.
Løsninger i utpekte fokusområder skal vurderes særlig nøye, jf. Fokusområder – arealer med
interessemotsetninger (4.4)
Sikre god sammenheng med Besøksstrategi for verneområder (4.8)
Vurdere om det kan etableres en historisk vandrerute knyttet opp til Nordmannsslepa.
Vurdere bruk av virkemidler som restriksjoner på ferdsel til visse tider av året eller døgnet,
varslingsregimer osv.
Så langt mulig gjennomføre arbeidet etter Miljødirektoratets veileder (M-1292 | 2019) «Plan
for friluftslivets ferdselsårer»
Være prosess- og løsningsorientert med bred medvirkning

Kostnadsramme:
Det arbeides ut fra en samlet kostnadsramme på 800.000 kroner som disponeres slik:
• 500.000 til prosjektledelse (lønn til et halvt årsverk fordelt over to år og kostnader ved kontor
og drift)
• 200.000 til konsulenthjelp (kart og eventuelle delutredninger)
• egeninnsats tilsvarende 100.000 kroner fra alle involverte (kommunene, fylkeskommunene,
fylkesmennene, villreinnemnda, Norsk villreinsenter, grunneierorganisasjoner, turistforinger
mm)
Finansiering:
Må være avklart før oppstart, men det arbeides etter følgende modell for å dekke prosjektets
kostnader:
• Det søkes om 400.000 kroner, fordelt på to år, i støtte til arbeidet, fra blant annet
Miljødirektoratets program for friluftslivets ferdselsårer.
• Hardangerviddaplanens handlingsprogrammidler dekker 300.000 kroner, fordelt på 2021 og
2022.
I tillegg kommer egeninnsats tilsvarende 100.000 kroner.
Tidsramme: Gjennomføres 2021-2022.
Ansvar for oppfølging:
Fylkeskommunene vurderer om prosjektledelse skal legges til sekretariatet for Hardangerviddarådet,
om andre i en av de tre fylkeskommune skal engasjeres eller om det skal gjennomføres med ekstern
konsulent.
Det etableres en administrativ prosjektgruppe med representanter fra 2-3 kommuner, 1-2
fylkesmenn og alle tre fylkeskommuner. Gjennomføring forutsettes å skje i tett dialog med alle parter
med interesser og ansvar i området og aktuelle fagmiljøer.
Hardangerviddarådet holdes løpende oppdatert.
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4.6.

Vassdrag og vilkårsrevisjoner

Vilkårsrevisjoner gir en anledning til å vurdere avbøtende tiltak som kan bedre trekkmuligheter og
villreinens tilgang til viktige beiter. Ved vilkårsrevisjoner er det viktig så langt mulig å se vassdragene
og tilgang til beiter i sammenheng.
Prosjektet har til hensikt å få en gjennomgang av dette på Hardangervidda.
Prosjektet er todelt og skal:
1. vurdere om det er vassdrag på Hardangervidda som bør gjennomgå en vilkårsrevisjon med sikte
på å bedre trekkmulighetene for villreinen.
2. vassdragsreguleringen Mår/Gøyst (Stegaros og Graveide) skal gjennomgås med sikte på å
fremme en vilkårsrevisjon.
Tidsramme: Langsiktig. Det tas initiativ til dette når arbeidet med vassdragsplanene gjør det aktuelt.
Ansvar for oppfølging:
Fylkeskommunene i tett dialog med bl.a. kommunene, Fylkesmannen, NVE, villreinnemnda og Norsk
villreinsenter. Alle berørte offentlige og private aktører må involveres.
Hardangerviddarådet holdes løpende oppdatert.

4.7

Klimaendringenes effekt på villreinens leveområder

Klimaendringene vil påvirke villreinens livsbetingelser. Blant annet vil beitetilgangen endres gjennom
endret nedbørsmønster, høyere vintertemperaturer og med det hyppigere vekslinger mellom
varmegrader og kuldegrader. Trolig vil også plantesamfunnene, og med det beitegrunnlaget, endres.
Gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for hjortevilt er det opparbeidet svært lange
dataserier som dokumenterer villreinstammenes størrelse, bestandsdynamikk og arealbruk. Disse
dataseriene kan sammen med regionale klimadata bidra til ny kunnskap om hvordan
klimaendringene kan påvirke villreinstammene i fremtiden.
Prosjektets mål er få ny kunnskap gjennom å forstå sammenhenger mellom klimadata og
bestandsdata. Dette kan være med å gi grunnlag for å forbedre den langsiktige arealforvaltningen og
den langsiktige villreinforvaltningen.
I prosjektets første fase skal forskere med kunnskap om villrein og bestandsdata koble dette mot
klimadata. Kostnad for dette anslås til 150.000 kroner.
Som videre oppfølging kan det bli aktuelt med et større prosjekt der villreinforskningen og
klimaforskningen jobber tett sammen.
Problemstilling er aktuell i alle villreinfjell. Dette foreslås også som del av oppfølgingen av
Nordfjellaplanen og Heiplanen.
Kostnadsramme:
Første fase i prosjektet anslås til 150.00 kroner. Beløpet øremerkes i Hardangerviddaplanens
handlingsprogrammidler i 2021.
Et oppskalert oppfølgingsprosjekt må eventuelt avklares med både faglig innhold og kostnader før
oppstart. Dette må dekkes gjennom samarbeid med mange parter. Deltaking og økonomisk støtte fra
regional plan for Hardangervidda må være avklart før oppstart.
Tidsramme: Gjennomføres i perioden 2021-2024.
Ansvar for oppfølging:

9
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Første fase gjennomføres uten noe stor organisering, og baserer seg på et etablert samarbeid
mellom Norsk Institutt for Naturforskning og NORCE Klima/Bjerknessenteret. Hardangerviddarådet
holdes orientert. Fylkeskommunene og Norsk villreinsenter samarbeider om løpende oppfølging.
Dersom trinn 2 blir aktuelt, skal Hardangerviddarådet godkjenne prosjektrammer og beløp brukt av
handlingsprogrammidler før deltakelse i dette.
Regionalt plansamarbeid for Hardangervidda skal da være representert i styringsgruppa for et slikt
prosjekt.
Særlig aktuelle forskningsmiljøer er Norsk institutt for naturforskning og Bjerknessenteret for
klimaforskning i Bergen.
Hardangerviddarådet holdes løpende oppdatert.

4.8.

Besøksstrategi for verneområder

På oppdrag fra Miljødirektoratet utarbeider fylkesmennene besøksstrategi for nasjonalparken.
Hensikten er å finne en god balanse mellom å gi gode opplevelser for den besøkende, å gi rom for
lokal verdiskaping og å ivareta naturverdiene.
Arbeidet med besøksstrategi startet opp i 2018. Nesten alt besøk inn i nasjonalparken må gå
gjennom nasjonalt villreinområde utenfor parken. Dette setter krav til god samordning med regional
plan og ferdselsprosjektene. Samordning med prosjekt Mennesket og reinen som inngår i
verdiskapingsprogrammet Villreinfjellet som verdiskaper er også viktig.
Tidsramme: Fullføres/godkjennes 2020.
Ansvar for oppfølging: Fylkesmannen

4.9.

Mennesket og reinen

I 2018 ble følgende to forprosjekter gjennomfør som ledd i verdiskapingsprogrammet Villreinfjellet
som verdiskaper:
•
•

Velkommen til villreinfjellet med Buskerud fylkeskommune som ansvarlig. Prosjektområdet
var både Hardangervidda og Nordfjella.
Tettere på villreinfjellet, om og i regi av Nore og Uvdal kommune.

Disse to forprosjektene videreføres nå som et felles hovedprosjekt, Mennesket og reinen i årene
2019-2021. På bakgrunn av funnene i forprosjektet legges hovedprosjektet opp med fire
innsatsområder:
1. bidra til å utvikle attraksjoner/destinasjoner som ønsker å utvikle opplevelser og
formidlingskonsepter knyttet til villrein. Utpekte piloter per i dag er Solheimstulen,
Vasstulan, Halne og Finse. Flere kan komme til.
2. innsats for avbøtende tiltak, der man søker å kanalisere ferdsel vekk fra sårbare områder
samtidig som man tenker verdiskaping
3. informere reiselivsaktører for å gi økt forståelse av villreinens betydning både som attraksjon
og kulturbærer, og for å gi dem som ønsker det verktøy for å utvikle opplevelser og
formidlingsopplegg knyttet til villrein.
4. informasjon og formidling mot publikum.
Hovedinnsatsen i 2019 gikk til å få på plass hovedprosjektet og planlegge og klargjøre pilotene.
Finansiering: Finansiert over Miljødirektoratets program Villreinfjellet som verdiskaper. Forutsetter
egenandel i form av midler eller egeninnsats i samme størrelse. Involverte aktører må bidra med
dette.
10
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Tidsramme: Fullføres i løpet av programperioden til og med 2021.
Ansvar for oppfølging: Viken fylkeskommunene. Løpende styring skjer gjennom egen styringsgruppe.
Rådgivningsfirmaet Mimir har prosjektledelse. Prosjektet gjennomføres i tett dialog mellom
prosjektleder, styringsgruppe og Viken fylkeskommune. Medlemmer i styringsgruppa er blant annet
leder i Hardangerviddarådet og leder i Nordfjellarådet, representanter fra villreinforvaltningen og
representanter fra næringsaktører. Norsk villreinsenter følger prosjektet tett.

4.10. Bekjemping av CWD/skrantesyke
I Nordfjella har det siden 2016 vært kjent at skrantesyke forekommer og det har blitt gjort svært
store og inngripende tiltak for å utrydde smitten. Staten ved Landbruks- og matdepartementet og
Klima- og miljødepartementet og de seks berørte kommunene har samarbeidet om et helhetlig
program for bekjempelse av sykdommen. Nordfjellarådet har også vært involvert i denne prosessen.
Etter at sykdommen ble påvist på et dyr på Hardangervidda høsten 2020, har dette blitt en svært
aktuell problemstilling også på Hardangervidda.
Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) la 26. januar 2021 fram rapporten Handlingsrommet
etter påvisning av skrantesyke (Chronic Wasting Disease, CWD) på Hardangervidda – grunnlag for
fremtidige forvaltningsstrategier. Mattilsynet og Miljødirektoratet vurderer på grunnlag av denne
hvilke tiltak som bør gjøres på Hardangervidda.
Hardangerviddarådet er et forum med viktige lokale og regionale aktører som bør ta del i dialogen
om dette.
Tidsramme: Langsiktig
Ansvar for oppfølging:
Statlige aktører ved, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Mattilsynet
og Miljødirektoratet vil ha ansvar oppfølging av dette. Det er svært viktig at dette også skjer i tett
dialog med regionale og kommunale aktører.
Hardangerviddarådet ønsker å være involvert i dette.
Finansiering:
Bekjempelse av skrantesyke vil etter all sannsynlighet ha en stor kostnadsramme i mange år
framover. Dette må i det alt vesentlige dekkes over statsbudsjettet.
Men for å ha mulighet for å være med i dialogen, øremerker Hardangerviddaplanens
handlingsprogrammidler 200.000 kroner som bidrag til arbeidet.
Disponering av midlene vurderes etter hvert.
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5. Samlet oversikt over disponering av handlingsprogrammets midler
Det forutsettes et årlig tilskudd på totalt 300.000 fra de to fylkeskommunene som ikke har
sekretariatet fra og med 2020. I tillegg gjenstår ca. 200.000 i prosjektmidler fra rulleringen av planen.
Dette gir 1,7 mill. kroner til oppfølging av handlingsprogrammet i årene til og med 2024. For mange
av prosjektene forutsettes supplerende ekstern finansiering når detaljer er fastlagt.
Tabellen nedenfor viser alle prosjekter som er omtalt ovenfor mht. planlagt gjennomføring. Grønn
farge viser år med størst forventet aktivitet.
Tall angir foreslått bruk av Hardangerviddaplanens handlingsprogrammidler (i 1000 kroner).
Totalkostnaden vil for flere av de være betinget annen medfinansiering fra andre aktører. X viser at
bruk av handlingsprogrammets midler til tiltaket kan vurderes.
Prosjekt

2021

2022

2023

2024

SUM

Merknader

Hardangerviddarådet

50

50

50

50

200

Fellesutgifter ved møter. Dekkes
av handlingsprogrammidler
Sekretariatets ansvar

Årlig statusrapport og rullere
handlingsprogram
Rullere regional plan

Vurderes i 2024, finansieres evt.
av fylkeskommunene
Kommunalt ansvar

Kommunal
Planoppfølging
Ferdselskartlegging

Fullfinansiert

Villrein og ferdsel

Fullfinansiert

GPS-merkeprosjektet

Annen ekstern finansiering.

Fokusområder

50

100

Felles sti- og løypeplan

150

150

Klimaendringenes effekt på
villreinens leveområder
Besøksstrategi for
verneområder
Villreinfjellet som verdiskaper,
Mennesket og reinen
Bekjemping av
CWD/skrantesyke
Udisponert

150

x

SUM

600

100

100

350
300

Vassdrag og vilkårsrevisjoner
x

x

150

Forutsetter medfinansiering fra
andre aktører
Forutsetter medfinansiering fra
andre aktører
Usikkert om og når
Evt. hovedprosjekt forutsetter
medfinansiering fra andre.
Fylkesmannens ansvar
Finansieres av Miljødirektoratet

200

200

300

150
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500

500

650

1700

Disponering drøftes i
Hardangerviddarådet

Hardangerviddarådet - referat fra møte 09.02.2021
Møtested:
Møtetid:
Møtedeltakere fra
Hardangerviddarådet:

Forfall uten vara:
Til stede fra
administrativ
gruppe:

Andre politikere:
Møteleder:
Referent:

Digitalt på Teams
09.02.2021, kl. 9.00 – 17.00
Petter Rukke, Hol kommune
Jan Gaute Bjerke, Nore og Uvdal kommune
Viel Jaren Heitmann, Rollag kommune
Steinar Bergsland, Tinn kommune
Jon Rikard Kleven, Vinje kommune
Eivind Tokheim, Ullensvang kommune
Anders Vatle, Eidfjord kommune (delvis til stede)
Hans Petter Thorbjørnsen, Ulvik herad (delvis til stede)
Gunhild Dalaker Tuseth, Statsforvalteren i Oslo og Viken
Elisabeth Rui, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Kjell Kvingedal, Statsforvalteren i Vestland
Eli Hovd Prestegården, Viken fylkeskommune
Gretha Evelin Tuen, Viken fylkeskommune
Heidi Herum, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Lina Bergsli, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Samson Hamre, Vestland fylkeskommune
Endre Lægreid, villreinnemnda
Ruth Grete Østebøvik Eriksen, Vestland fylkeskommune
Torkil Bratberg Dokk, Hol kommune
Grete Blørstad, Nore og Uvdal kommune
Svein Erik Lund, Nore og Uvdal kommune
Gunn-Hege Laugen, Rollag kommune
Bjørn Bjørnsen, Tinn kommune
Turid Opsund, Vinje kommune
Elisabeth Tveit, Ullensvang kommune
Gunnar Elnan, Eidfjord kommune
Lars Præstin, Ulvik herad
Even Knutsen, Statsforvalteren i Oslo og Viken
Sigurd Lenes, Statsforvalteren i Oslo og Viken
Fred Marius Svendsen, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Astri Lie Olsen, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Øistein Aasland, Statsforvalteren i Vestland
Egil Rønning, Villreinnemnda
Anne Gro Ahnstrøm, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Snorre Waage, Vestland fylkeskommune
Espen Nedland Hansen, Viken fylkeskommune
Lise-Berith Lian, Viken fylkeskommune
Ellen Korvald, Viken fylkeskommune
Anne Beathe Tvinnereim, fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken (delvis til
stede)
Steinar Berthelsen
Ellen Korvald, Viken fylkeskommune

I tillegg deltok representanter fra Norsk villreinsenter, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
Klima- og miljødepartementet og Mattilsynet.
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Møteopplegg:
Møtet ble i stor grad gjennomført som et fellesmøte med Nordfjellrådet. Hovedbolkene i
programmet var slik:
9.00 – 15.30:
15.30:
16.15:

faglige foredrag, felles for begge rådene
møte i Nordfjellarådet
møte i Hardangerviddarådet

Leder i Hardangerviddarådet, Eli Hovd Prestegården og leder i Nordfjellrådet Steinar Berthelsen ledet
hver sin del av fellesmøtet og hvert sitt separate rådsmøte.
Følgende faglige innledninger ble holdt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regionale planer for Hardangervidda og for Nordfjella, - kort om handlingsprogrammene
v/Ellen Korvald, Viken fylkeskommune
Resultater fra vitenskapskomiteens arbeid v/Bjørnar Ytrehus (leder i komiteen), Sveriges
lantbruksuniversitet
Videre oppfølging av VKM-rapporten v/Kristin Ruud Alvseike, Mattilsynet
Forberedt ytring v/Endre Lægreid, leder i villreinnemnda på Hardangervidda
Kvalitetsnorm for villrein v/Vemund Jaren, Miljødirektoratet
Tilstanden for villreinen, informasjon om GPS-merkeprosjektet og prosjekt om
klimaendringenes virkning på villreinfjellet v/Olav Strand, NINA/Norsk Villreinsenter
Fokusområder v/Anders Mossing, Norsk Villreinsenter
Ferdsel og villrein. Sluttrapportering fra ferdselsprosjektet på Hardangervidda v/Vegard
Gundersen, NINA
Felles sti- og løypeplaner, utfordringer og muligheter v/Lise-Berith Lian, Viken
fylkeskommune
Verdiskapingsprogrammet Villreinfjellet som verdiskaper v/Vemund Jaren, Miljødirektoratet
Mennesket og villrein, verdiskapingsprosjekt i Nordfjella og Hardangervidda v/Torill Olson,
Mimir
Villrein i vilkårsrevisjoner v/Siri Bøthun, Sogn Naturforvaltning
Innlegg fra statssekretær Maren Hersleth Holsen, Klima- og miljødepartementet

Powerpointer fra alle prestasjoner blir sendt møtedeltakerne.

Referat fra møtet i Hardangerviddarådet
1. Handlingsprogram 2021-2024.
Til møtet var forslag til handlingsprogram), samt et notat med et tilleggsforslag om
CWD/skrantesyke sendt ut.
Forslag til vedtak:
Hardangerviddarådet anbefaler fylkestingene å vedta Regional plan for Hardangerviddas
handlingsprogram 2021-2024, datert 21.09.2020, med nytt tilleggspunkt 4.10 om
skrantesyke/CWD.
Behandling:
Gretha Evelin Tuen foreslo et tillegg i punkt 2 om Hardangerviddarådet mht lokal dialog.
Ordlyden ble da: Ha dialog med lokale og eksterne aktører der dette er naturlig.
Endre Lægreid anbefalte å vedta handlingsprogrammet med nytt tillegg om skrantesyke, som
forslag til vedtak.
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Begge forslag ble enstemmig vedtatt.
Handlingsprogrammet blir rettet opp i samsvar med Hardangerviddarådets konklusjon og
anbefaling før det blir sendt til fylkespolitisk sluttbehandling i de tre fylkene.

2. Videre oppfølging av handlingsprogrammet
Det legges opp til et møte administrativ gruppe i løpet av våren for å drøfte videre oppfølging før
rådet samles igjen.
Selv om handlingsprogrammet ennå ikke er vedtatt i begge fylkestingene, vil sekretariatet søke
Miljødirektoratet om tilskudd til prosjektet felles sti- og løypeplan. Dersom dette innvilges, kan
prosjektet komme i gang i inneværende år.

3. Eventuelt
Tid for neste møte ble ikke avtalt. Men det ble gitt utrykk for ønske om en fysisk samling og helst
også i samarbeid med Nordfjellarådet.

EK 16.02.2021
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Regional plan for Hardangervidda
2019 – 2035

Hardangerviddarådets anbefaling.
Vedtatt av
• fylkestinget i Telemark 12.12.2019
• fylkestinget i Vestland 9.-10.06.2020
• fylkestinget i Viken 18.-19.06.2020

Omfatter deler av kommunene
• Hol, Nore og Uvdal og Rollag i Viken fylke
• Eidfjord, Ullensvang og Ulvik i Vestland fylke
• Tinn og Vinje i Vestfold og Telemark fylke
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Regional plan for Hardangervidda 2019-2035.
Vedtatt av fylkestinget i Telemark, fylkestinget i Vestland og fylkestinget i Viken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Forord
Første generasjon Regional plan for Hardangervidda (2011-2025) ble vedtatt i 2011. Denne planen
har nå blitt rullert, og har tidsperspektivet 2019-2035.
Rulleringen er gjennomført i tett dialog mellom alle berørte kommuner, fylkesmenn, villreinnemnda
og fylkeskommunene. Prosessen har hatt Hardangerviddarådet som styringsgruppe.
Hardangerviddarådet ga sin anbefaling til rullert plan i sitt siste møte 19.09.2019.
Hardangerviddarådets planforslag har deretter vært til sluttbehandling i de tre fylkeskommunene.
For å få en gyldig plan, har det vært forutsatt like vedtak i alle tre fylker. Avvikende vedtak i Buskerud
fylkesting i 18.12.2019 medførte ny behandling i Viken fylkesting med sikte på å oppnå likelydende
vedtak. Sluttbehandlingen kan oppsummeres slik:
•
•
•
•

Telemark fylkesting sluttet seg 12.12.2019 til Hardangerviddarådets anbefaling
Buskerud fylkesting endret i sin sluttbehandling 18.12.2019 retningslinje i §2.4 om
vinterbrøyting av fv755/fv124 over Imingfjell.
Vestland fylkesting sluttet seg 9.-10.06.2020 til Hardangerviddarådets anbefaling
Viken fylkesting sluttet seg 18.-19.06.2020 til Hardangerviddarådets anbefaling. Dette
vedtaket erstattet Buskerud fylkestings vedtak.

Planen viderefører hovedtrekkene i forrige plan, men noen justeringer i kart og retningslinjer er
foretatt. Handlingsprogrammet er fornyet. De mest omdiskuterte spørsmålene i planprosessen har
vært
•

•

om veien over Imingfjell (Vestfold og Telemark fylke og Viken fylke) skal kunne brøytes i
vinterhalvåret eller ikke. Konklusjonen i vedtatt plan er at denne skal være vinterstengt, men
med mulighet for brøyting fra Steinset til Småroi i vinterferien i helger fram til påske.
hvilken arealstatus Valldalen i Vestland fylke skal ha. Konklusjonen i rullert plan er at dalen
nå skal være stølsdal, mens den tidligere var definert som nasjonalt villreinområde.

Etter at planen ble vedtatt i de tre fylkestingene, har noen av partene fremmet vesentlige
innvendinger.
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, i Vestland og i Oslo og Viken har vesentlig innvending til
• Retningslinje § 2.4 – Veien over Imingfjell
• Endring av sonegrensene i Valldalen
Nore og Uvdal kommune og Tinn kommune har vesentlig innvending til
• Retningslinje § 2.4 – Veien over Imingfjell
Disse innvendingene forventes avgjort i Kommunal og moderniseringsdepartementet våren 2021.

Februar 2021
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Regional plan for Hardangervidda 2019-2035.
Vedtatt av fylkestinget i Telemark, fylkestinget i Vestland og fylkestinget i Viken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Oppdraget
1.1

Bakgrunn - oppdraget i 2007

Miljøverndepartementet ga i oppdragsbrev datert 12. april 2007 flere fylkeskommuner i oppdrag å
utarbeide regionale planer for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for
villreinens fremtid i Norge. Miljøverndepartementet skrev bl.a. (s.1):
Det er en overordnet nasjonal målsetting at Norges unike fjellandskap skal tas vare på som
leveområder for sårbare arter, regionalt og nasjonalt rekreasjonsområde og som
næringsgrunnlag for levende bygder. Fjellområdene skal forvaltes som landskap der kulturog naturressursene, næringsmessig utnytting og friluftsliv sikres og gjensidig utfyller
hverandre.
Villreinen skal ha en sentral plass i norsk fjellfauna også i framtida, og det et nasjonalt mål at
villreinens leveområder skal sikres. Dette skal skje gjennom regionale planer.
…..
Planene skal fastsette en langsiktig arealforvaltning som balanserer bruk og vern for de
aktuelle fjellområdene med influensområder. De vil være retningsgivende for kommunal
planlegging og gi føringer for statlig og fylkeskommunal sektorplanlegging. Planene vil være
et ledd i oppfølging av regjeringens samlede politikk for fjellområdene.
…..
Planene skal forene målene om lokal omstilling og utvikling med nasjonale mål om helhetlig
forvaltning av fjellområdene og sikring av villreinens leveområder.
Slike regionale planer har etter hvert blitt utarbeidet for alle områder definert som «nasjonale
villreinområder».

Figur 1. Nasjonale villreinområder (Miljødirektoratet, 2019)
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Regional plan for Hardangervidda 2019-2035.
Vedtatt av fylkestinget i Telemark, fylkestinget i Vestland og fylkestinget i Viken.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fylkeskommunene Buskerud, Telemark og Hordaland gjennomførte i felleskap dette planarbeidet for
Hardangervidda i perioden 2008-2011. Planen ble vedtatt høsten 2011.

Figur 2. Forsiden på Regional plan for Hardangervidda 2011-2025
Følg lenkene til dokumentene: plandokument og plankart.

1.2

Gjennomføring av rulleringen

Bakgrunn
I 2011-planens handlingsplan (kapittel 9) er det forutsatt at den regionale planen etter hvert skal
rulleres. Det pekes der også på noen konkrete enkeltspørsmål som skal vurderes i første rullering.
Hardangerviddarådet anbefalte i 2015, i Handlingsprogram 2016-2019, at spørsmålet om rullering
skulle tas inn i fylkeskommunenes neste regionale planstrategier.
Hordaland, Telemark og Buskerud fylkeskommuner vedtok høsten 2016, i de regionale
planstrategiene for inneværende valgperiode (2015-2019), rullering av regional plan for
Hardangervidda. Hardangerviddarådet ble anbefalt som styringsgruppe for rulleringen.
Planprogrammet gir rammer for rulleringen. Det ble vedtatt i de tre fylkesutvalgene vinteren
2017/2018.
Selve planprosessen har vært gjennomført i løpet av 2018 og 2019. Fylkestingene skal til slutt vedta
planen.
Organisering
Organiseringen har vært svært lik den som ble etablert for forrige planprosess.
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Regional plan for Hardangervidda 2019-2035.
Vedtatt av fylkestinget i Telemark, fylkestinget i Vestland og fylkestinget i Viken.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hardangerviddarådet har vært styringsgruppe, med Lars Bjaadal som leder. Ellen Korvald i Buskerud
fylkeskommune har vært administrativ prosjektleder. Planprosessen har skjedd i tett samarbeid med
en bredt sammensatt administrativ arbeidsgruppe.
Tabellen nedenfor viser hvem som har vært med i de to gruppene.

Hol kommune

Hardangerviddarådet
(styringsgruppe)
Petter Rukke

Nore og Uvdal kommune

Eli Hovd Prestegarden

Rollag kommune
Tinn kommune

Dag Lislien
Bjørn Sverre Birkeland

Vinje kommune

Jon Rikard Kleven

Odda kommune
Ullensvang herad
Eidfjord kommune
Ulvik herad

Eivind Tokheim
Solfrid Borge
Aslak Lægreid
Hans Petter Thorbjørnsen

Fylkesmannen i Oslo og
Viken
Fylkesmannen i Vestland
Fylkesmannen i Vestfold og
Telemark
Buskerud fylkeskommune

Gunhild Dalaker Tuseth

Hordaland fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Villreinnemnda

Kjell Kvingedal
Hans Bakke/Elisabeth Rui
Steinar Berthelsen
Iselin Haugo
Linda Haugland Jondahl
Gustav Bahus
Lars Bjaadal (leder)
Vidar Stang
Endre Lægreid

Administrativ gruppe
Kjell Mykkeltvedt
Torkil Bratberg Dokk
Grete Blørstad
Svein Erik Lund
Gunn-Hege Laugen
Bjørn Bjørnsen
Oddmund Olesrud
Dorthe Huitfeldt
Ida Larsen Reinsviki
Rolf Bøen
Randi Karin Tveit
Gunnar Elnan
Lars Præstin
Even Knutsen
Geir Sørmoen
Øistein Aasland
Elisabeth Rui/Sigurd Lenes
Lise-Berith Lian
Hilde Reine
Snorre Waage
Eva-Katrine Taule
Geir Sørum
Martine Hamnes/Egil Rønning

Norsk Villreinsenter
Stiftelsen Norsk villreinsenter ble opprettet i september 2006 og har som hovedformål å fremme
bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjellene i Norge. Stiftelsen har to
driftsenheter: Norsk villreinsenter Sør på Skinnarbu i Tinn kommune, og Norsk villreinsenter Nord på
Hjerkinn i Dovre kommune.
Villreinsenteret jobber med kartlegging/dokumentasjon, nettverksbygging, utstillinger og kursing. De
har siden de ble etablert utviklet seg til en sterk faglig og kompetent enhet.
Villreinsenteret har fremskaffet betydelig kunnskapsgrunnlag til den regionale planprosessen og har
etter behov vært trukket inn i ulike drøftinger rundt regional plan. Som det framgår av
handlingsprogrammet (kap. 7) vil de ha en sentral rolle i gjennomføring av dette i årene som
kommer.

6

478

Regional plan for Hardangervidda 2019-2035.
Vedtatt av fylkestinget i Telemark, fylkestinget i Vestland og fylkestinget i Viken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Målsettinger
Formålet med planarbeidet er det samme som i første generasjon plan. Det ble da definert slik:
Overordnet mål
Planprogrammet for planarbeidet definerte formålet med planen slik:
Hovedformålet med fylkesdelplanen er å komme fram til en langsiktig og helhetlig strategi for bruk
av arealer som er viktige leveområder for villreinen eller påvirker villreinens leveområder. Særlig
sentralt vil det være
•
•
•

å sikre villreinen tilstrekkelige leveområder og langsiktig gode livsvilkår.
å sikre lokalsamfunnene rundt Hardangervidda gode muligheter for nærings- og
bygdeutvikling.
å legge til rette for friluftsliv og naturbasert næringsliv.

Delmål
I tillegg har planarbeidet definert følgende delmål:
Sikre en bærekraftig og langsiktig areal- og ressursforvaltning
Dette innebærer å
•
•
•
•

bidra til Norges internasjonale ansvar med å sikre en livskraftig villreinbestand på
Hardangervidda
bruke Hardangerviddas naturressurser, kulturminner og landskap uten å forringe kvalitetene
gi rammer for arealbruk som muliggjør lokal næringsutvikling og bolyst
legge til rette for friluftsliv og rekreasjon for å sikre Hardangervidda som sted for gode
naturopplevelser og friluftsliv, for så vel lokalbefolkning som besøkende.

Legge til rette for bærekraftig næringsutvikling
Dette innebærer å
•
•
•

opprettholde aktiv drift i landbruk og utmarksnæringer, både for å sikre næringsgrunnlaget og
for å sikre kulturlandskap og biologisk mangfold.
utnytte reiselivspotensialet knyttet til fjellområder, seterdaler og levende bygder bedre
profilere og utvikle Hardangervidda som begrep

Legge til rette for mest mulig lokal ressursforvaltning
Dette innebærer å
•
•
•

utøve mest mulig lik forvaltningspraksis innenfor hele planområdet
sikre nok kompetanse og ressurser lokalt
ha løpende dialog mellom lokale og regionale/sentrale aktører for å utnytte både lokal
erfaringskompetanse og faglig spisskompetanse til beste for området

Legge til rette for bredt eierskap til, og vilje til å følge opp, den regionale planen fram til rullering
Dette krever
•
•

en bred og godt forankret planprosess
at lokale og regionale, så vel som nasjonale, myndigheter kjenner seg igjen i sluttproduktet
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Regional plan for Hardangervidda 2019-2035.
Vedtatt av fylkestinget i Telemark, fylkestinget i Vestland og fylkestinget i Viken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Hardangervidda – natur, kultur og samfunn
Hardangervidda er Nord-Europas største høyfjellsplatå og har med sitt vidstrakte fjellandskap og sin
lange kulturhistorie en sentral plass i nordmenns bevissthet. Området gir også viktig grunnlag for
næringsliv og bosetting rundt fjellet.
Hardangervidda har en rik flora og et rikt dyreliv. Her lever i dag den største villreinbestanden i
Norge, men Hardangervidda er også den sørligste utposten for mange andre arktiske planter og dyr.
Norge er det eneste landet i Europa som har fjellområder med villrein. Det er derfor viktig for Norge,
og en internasjonal forpliktelse, å ta vare på denne arten. Villreinen er spesiell med sine lange
årstidsbaserte vandringer og sitt svært store arealbehov.
Hardangervidda har betydd mye for menneskene siden isen smeltet for om lag 10.000 år siden. Det
finnes spor etter boplasser her som er 9.500 år gamle. I dag er jakt, fiske, beite og turisme sentrale
stikkord for næringsaktivitetene i fjellet. Hardangervidda er også en viktig arena for friluftsliv,
naturopplevelser og rekreasjon, men den historien er ikke stort mer enn 150 år gammel.
Forståelsen for dagens og fremtidens bruk av Hardangervidda fordrer kjennskap til naturgrunnlaget
og den historiske bruken av Hardangervidda. Dette er godt beskrevet i mange sammenhenger, blant
annet i ulike bokverk og fagrapporter. Det er også kort beskrevet i den regionale planen fra 2011.

Foto: Håvard Hoftun
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Regional plan for Hardangervidda 2019-2035.
Vedtatt av fylkestinget i Telemark, fylkestinget i Vestland og fylkestinget i Viken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Hardangerviddareinen
Villreinen
Under siste istid levde villreinen ved iskanten på slettene i Sør- og Mellom-Europa. Reinen var viktig
matkilde for datidens mennesker. Mens de fleste av datidens øvrige dyr, som mammut, hulebjørner,
urokser og villhester, er utdødd, lever villreinen fortsatt. Da isen smeltet for 10.000 år siden, fulgte
den iskanten nordover. Og menneskene fulgte etter. Villreinen som i dag lever i Setesdalsheiene, på
Hardangervidda og i Nordfjella er etterkommere etter dyra som kom fra sør etter siste istid.
All villrein i verden tilhører samme art (rangifer tarandus) og er utbredt på den nordlige halvkule. I
Nord-Amerika kalles den gjerne caribou, mens den i Europa og Eurasia kalles rein/villrein. Globalt
finnes i dag tre hovedtyper rein/caribou:
• Arktisk rein som er særlig hardfør og lever på arktiske øyer, bla. Svalbard
• Skogsrein lever i det nordlige barskogsbeltet både i Amerika og i Finland og Russland
• Tundrareinen som lever i store flokker og foretar lange vandringer for å utnytte
beitemulighetene. Vår norske rein tilhører den eurasiatiske gruppen (Rangifer tarandus
tarandus).
Villreinen lever i ekstreme miljøer. Vinteren gir store utfordringer med snø, is, vind og kulde, mens
sommeren utfordrer med høye temperaturer, fuktighet og insekter. Arten har tilpasset sin fysiologi,
flokkatferd og områdebruk for å overleve i et så ekstremt miljø. Disse forholdene og naturlig skyhet
gjør villreinen svært sårbar.
Fjellene i Sør-Norge er eneste sted i Vest-Europa der tundrareinen nå lever vilt. Det gir Norge et
særlig ansvar for å ta vare på denne arten.
Villreinområdene
Tidligere kunne villreinen trekke fritt mellom ulike fjellområder. I dag er disse sammenhengende
områdene splittet opp i mange mindre delområder. Dette har vært en gradvis prosess der
veibygging, vassdragsreguleringer, hyttebygging osv. over tid har gitt stadig nye barrierer. I dag har
Norge 24 villreinbestander (jf. figur 1), alle i Sør-Norge, som forvaltes separat.
Forskerne ser med bekymring på ytterligere fragmentering som kan vanskeliggjøre villreinens
levekår. Dette forsterkes av at klimaendringer kan gi vanskeligere tilgang til mat og kanskje også
medføre mer sykdom og parasitter som kan forringe villreinens levekår.
Kunnskap om villreinpopulasjonene vil være viktig kunnskap for å lykkes med god og langsiktig
forvaltning av villreinstammene i en situasjon der levekårene står i stor fare for å forringes. Forskerne
ved NINA arbeider med dette, jf. NINAs temahefte om Populasjonsdynamiske utfordringer knyttet til
fragmentering av villreinfjellet. Det er viktig å unngå ytterligere fragmentering. Snarere bør vi styrke
trekkmulighetene mellom de ulike villreinområdene.
Villreinbestanden på Hardangervidda
Villreinbestanden på Hardangervidda var vinteren 2019 drøyt 7.000 dyr før kalving.
Antall villrein har variert mye i løpet av de siste 50 årene. Bestanden har hatt to perioder med
overpopulasjon og kraftig nedbeiting. På 1960-tallet var det trolig hele 35.000 dyr på
Hardangervidda. I periodene med stor bestand har dyr i ulikt omfang utvandret til omkringliggende
områder. De største utvandringene har skjedd til Nordfjella. Men trekk over til Setesdalsheiene,
Blefjell og Brattefjell-Vindeggen har også forekommet i større eller mindre grad.
Særlig trekkveiene mot Setesdalsheiene og mot Nordfjella er viktig å ivareta på lang sikt.
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Regional plan for Hardangervidda 2019-2035.
Vedtatt av fylkestinget i Telemark, fylkestinget i Vestland og fylkestinget i Viken.
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Figur 3. Europeisk villreinregion sør omfatter Setesdal Ryfylke, Setesdal Austhei, Hardangervidda og
Nordfjella. Kartet viser trekk-korridorene mellom Hardangervidda og de øvrige fjellområdene.
(Utarbeidet av Norsk villreinsenter Sør)
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Regional plan for Hardangervidda 2019-2035.
Vedtatt av fylkestinget i Telemark, fylkestinget i Vestland og fylkestinget i Viken.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vegetasjon, topografi, nedbør, snøforhold og menneskelig aktivitet påvirker dyras arealbruk. Reinen
på Hardangervidda har et nomadisk levesett der de stort sett er på vandring mellom ulike beite- og
oppholdsområder gjennom hele året. Dette gir ulik arealbruk i kalvingstida på våren, og videre
gjennom sommer, høst og vinter i en syklus som stort sett gjentar seg hvert år.
Hardangerviddareinen har de siste årene kalvet i Telemark mellom Songa og Møsvatn, mens de
viktigste kalvingsområdene fram til 2001 var i Veigdalen i Hordaland. Endringen har skjedd over tid
og er i stadig utvikling.
De siste årene har områdene i Telemark sør for Kvenna og vest for Møsvatn blitt mest benyttet som
sommerbeiter. Tidligere var vestvidda med de beste sommerbeitene mer brukt sommerstid. Østlig
del av sentralvidda er svært viktige vinterbeiter. I år med mye snø på sentralvidda er de østlige
tangene i Telemark og Buskerud og områdene nord mot Geilo og Rv. 7 også svært viktige.
Årstidsvariasjonene er i hovedtrekk stabile. Men man ser at noen områder ligger ubrukt i mange år,
for så å bli tatt i bruk igjen.
Villreinen har vært gjenstand for omfattende forskning de siste årene. GPS-sendere på utvalgte dyr,
og til og med kamera på enkelte, har gitt mye verdifull kunnskap og grunnlag for forskning og
analyser.
GPS-data gir mulighet for å vite hvor mange av flokkene er til ulike tider. Villreinsenterets nettside
med kartfortellinger oppsummerer mye av den nye kunnskapen om villreinens arealbruk. Kartet
nedenfor er basert på dette. Viktigste vinterbeitene vises som mørk blå, andre viktige vinterområder
som lys blå.

Figur 4. Vinterbeiter på Hardangervidda
(Utarbeidet av Norsk villreinsenter Sør)
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Regional plan for Hardangervidda 2019-2035.
Vedtatt av fylkestinget i Telemark, fylkestinget i Vestland og fylkestinget i Viken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foto fra villrein med GPS-kamera. © Autokamera/Norsk institutt for naturforskning.
Tamreinen på Hardangervidda
Tamreindrift på Hardangervidda foregikk i perioder fra 1780-åra til 1950-tallet.
Det finnes dokumentasjon på at folk fra både Hallingdal og Eidfjord på 1780-tallet dro til Rørosområdet og kjøpte tamrein. Samer ble med som gjetere eller bygdefolk forsøkte seg med tamrein
selv. På 1820-tallet ble det inntil videre slutt med denne virksomheten.
Seinere, i perioden 1840-1860, kom nye forsøk og erfaringer med tamrein. Men først på 1880-tallet
ble det mer omfattende tamreindrift på Hardangervidda. Da skjedde større oppkjøp av flokker og
samiske gjetere tok del i driften. Det ble etablert tamreinselskap i mange bygder rundt Vidda. Rundt
1910 var tamreindrifta på det største, trolig med hele 12-13.000 dyr.
Det har alltid vært villrein på Vidda, men stammen har i perioder vært liten. Noen mener at det var
mindre enn 1000 villrein på slutten av 1920-tallet.
Tamreindrifta strevde hele tiden med at de tamme dyra blandet seg med de ville. Problemet økte da
villreinstammen vokste på 40-tallet. Dette var viktig årsak til at de siste tamreinlagene avsluttet sin
virksomhet i 1956-57.
Tamreintradisjonen medførte at Hardangerviddareinen fikk tilført mye nytt genmateriale. Noen
hevder faktisk at tamreindrifta i sin tid berget villreinstammen på Vidda.
Forvaltning av villrein i dag
Gjennom bestandsforvaltningen skal villreinforvalterne søke å nå sine mål mht. bestandenes
sammensetning, vekst og produksjon av et høstingsverdig overskudd.
Uttak av dyr er nødvendig for at villreinbestandene ikke skal «vokse» seg ut av matfatet. I mange
bygder har jakt vært en tradisjon fra de første fangstfolkene fram til våre dagers jegere.
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Regional plan for Hardangervidda 2019-2035.
Vedtatt av fylkestinget i Telemark, fylkestinget i Vestland og fylkestinget i Viken.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Villreinforvaltningen har oppgaver knyttet til bestandsforvaltning og arealforvaltning. Dette skjer i et
samspill mellom privat og offentlig sektor.
Hovedansvaret for den daglige driften ivaretas av rettighetshavernes organ, oftest kalt
villreinutvalget, mens utøvelse av offentlig myndighet ivaretas av en statlig villreinnemnd. Nemnda er
oppnevnt av Miljødirektoratet etter forslag fra hver enkelt kommune med areal i villreinområdet.
Villreinutvalget er en sammenslutning av rettighetshavere og lokale, ofte kommunevise utvalg eller
grunneierlag.
Viktige oppgaver i den daglige og praktiske delen av bestandsforvaltningen som villreinutvalget
foretar, er gjennomføring av tellinger og registreringer, utarbeiding av kvoteforslag, bestandsplaner
og organisering av jaktutøvelsen.
Villreinnemndas mandat er ifølge hjorteviltforskriftens § 21 at nemnda skal « … arbeide for en
langsiktig bærekraftig forvaltning av villreinen og dens leveområder i samsvar med
naturmangfoldloven og viltloven.» Nemnda har det formelle ansvaret for å godkjenne vald, fastsette
tellende areal, vedta kvoter og godkjenne bestandsplaner.
Prinsippskissen nedenfor viser at mange instanser på ulike nivå er involvert i norsk villreinforvaltning.

Figur 5. Norsk villreinforvaltning. (Utarbeidet av Norsk villreinsenter Sør)
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Regional plan for Hardangervidda 2019-2035.
Vedtatt av fylkestinget i Telemark, fylkestinget i Vestland og fylkestinget i Viken.
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5. Viktige hendelser i villreinfjellene
Flere viktige hendelser som har betydning for norske villreinfjell har skjedd etter 2011, da første
generasjon Regional plan for Hardangervidda ble vedtatt. Nedenfor gis en summarisk omtale av
disse.
Flere regionale fjellplaner er vedtatt
Etter at Regional plan for Hardangervidda ble vedtatt i 2011, er det vedtatt regionale fjellplaner for i
alt 10 villreinområder. Noen av planene dekker to villreinområder. Følgende øvrige regionale planer
for villreinfjell er vedtatt:
• Nordfjella
• Heiplanen (Setesdal Ryfylk og Setesdal Austhei)
• Ottadalsområdet (Reinheimen og Breheimen)
• Rondane - Sølnkletten
• Snøhetta - Knutshø
• Forollhogna
De nasjonale villreinområdene ble valgt ut fra en helhetsvurdering av områdenes størrelse, kvalitet
og betydning som villreinområder, ulike stammers genetiske opphav og historikk, og de særlige
mulighetene vi i disse områdene har til å sikre et bredt habitattilbud for villrein i framtiden. En viktig
oppgave for alle disse planprosessene har vært å definere nasjonale villreinområder.
To europeiske villreinregioner opprettet
På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet la ei arbeidsgruppe i juni 2015 fram en rapport
(Europeiske villreinregioner, ØF-rapport 05/2015) hvor opprettelsen av europeiske villreinregioner
ble vurdert. Rapporten fremmet følgende anbefalinger:
• Det bør etableres en bred satsing på «Villreinfjellet» som reiselivsprodukt. Dette blir en viktig
del av historien om Norge.
• Det etableres to europeiske villreinregioner, en nordlig og en sørlig, som inkluderer de
nasjonale villreinområdene og omfatter de berørte kommunene.
• Det etableres et eget femårig verdiskapingsprogram for reiselivet; Villreinfjellet som
verdiskaper. Det sentrale er å utvikle den brede verdiskapingen via prosjekter som benytter
villreinen og villreinfjellet
• Villreinsentrene blir en ressurs i satsingen på reiseliv i de to europeiske villreinregionene som
ressurs for reiselivet.
I september 2017 ble den formelle åpning av de to europeiske villreinregionene foretatt av
statssekretær Lars Andreas Lunde fra Klima- og Miljødepartementet. De europeiske villreinregionene
bygger på de regionale planene og er forutsatt å ikke innebære endringer i de arealbruksstrategiene
som er nedfelt i de regionale planene.
Verdiskapingsprogrammet «Villreinfjellet som verdiskaper» er etablert
Med bakgrunn i etableringen av europeiske villreinregioner etablerte Klima- og miljødepartementet
programmet «Villreinfjellet som verdiskaper» med formål å stimulere til bred verdiskaping. Det er
forutsatt at prosjektene skal legge opp til bred og bærekraftig verdiskaping der økonomisk, sosial,
miljømessig og kulturell verdiskaping inngår. Programmet skal samspille med de regionale planene og
deres handlingsprogram. Programmet går fra 2017-2021.
Hardangervidda er del av prosjektet «Mennesket og reinen». Se handlingsprogrammet, kap. 7.2.11.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Besøksstrategi for nasjonalparken og verneområdene
Ved behandling av Stortingsmelding nr. 18 (2015-2016) sluttet Stortinget seg til følgende:
«Regjeringen vil prioritere bedre tilrettelegging for friluftsliv i nasjonalparkene, også for å ivareta
reiselivet og verneverdiene. Hver nasjonalpark skal ha utarbeidet besøksstrategier innen 2020, ny
merkevare- og kommunikasjonsstrategi for nasjonalparkene skal implementeres, og skilting og øvrig
tilrettelegging skal forbedres. Det vil videre satses på kunnskapsformidling gjennom
naturinformasjonssentrene.»
Dette arbeidet pågår med mål om å ha en ferdig strategi innen 2020. I strategien er følgende
hovedmål definert:
Verneområda på Hardangervidda skal gi gode opplevingar til besøkande og bidra til
verdiskaping i bygdene rundt Hardangervidda, men utan at det skader eller skjemmer
verneverdiane (natur, landskap og kulturminne).
Arbeidet med besøksstrategien berører i stor grad regional plan, da de aller fleste innfallsporter til
verneområdene ligger i eller tett på nasjonalt villreinområde utenfor nasjonalparken. Utkast til
besøksstrategi foreligger og den er forventet å komme på høring i 2019.
CWD/skrantesjuke
I mars 2016 ble CWD, eller skrantesjuke, påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella. Dette var det første
dokumenterte tilfellet av sykdommen hos hjortedyr i Europa. Skrantesjuke, er en smittsom
prionsykdom som rammer hjortedyr. Skrantesjuke er alltid dødelig for dyr som blir smittet.
Dyrene blir infisert ved opptak av prioner gjennom munnen eller nesen. Smitteoverføringen kan skje
gjennom direkte kontakt mellom syke og friske hjortedyr, eller indirekte ved at friske dyr kommer i
kontakt med smittestoffet i miljøet (beite, infiserte kadaver). Inkubasjonstiden er lang, opptil flere år,
og dyrene er tilsynelatende friske i store deler av denne perioden. De skiller imidlertid ut prioner
med avføring, spytt, urin og nesesekret lenge før de viser sykdomstegn. Prioner beholder
smitteevnen selv etter lang tid ute i naturen.
For å stanse smitten av skrantesjuke utarbeidet Mattilsynet og Miljødirektoratet en saneringsplan for
uttak av villreinbestanden i Nordfjellas sone 1. Dette ble gjennomført vinteren 2017/2018.
Oppdagelsen av skrantesjuke har medført økt behov for kartlegging av sykdommen. Som ledd i
kartleggingen innhentes hjerneprøver og svelglymfeknuter fra dyr felt under ordinær jakt i en rekke
kommuner. I 2018 ble det totalt tatt 30.000 prøver fordelt på tamrein, oppdrettshjort, hjortevilt fra
jakt og fallvilt av alle arter.
I 2018 ble 4156 villrein felt i jakta, ingen av de fikk påvist skrantesjuke.
Det viktige spørsmålet nå er om man med saneringen i Nordfjella har klart å utrydde sykdommen.
Mattilsynet mener (januar 2019) at det er for tidlig å friskmelde villreinbestandene.
Miljøkvalitetsnorm for villrein
Miljødirektoratet oppnevnte i januar 2017, etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD), en
uavhengig ekspertgruppe for utvikling av en miljøkvalitetsnorm for villrein (naturmangfoldloven §
13).
Villrein er en krevende art å forvalte. Det overordnede målet med kvalitetsnormen er å muliggjøre at
villreinen, og de 23 ulike delbestandene, forvaltes på en slik måte at internasjonale forpliktelser
overholdes, og at nasjonale målsettinger om ivaretagelse av levedyktige bestander innen økologisk
fungerende leveområder nås (naturmangfoldloven § 5).
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ekspertgruppen la fram sin rapport i desember 2017, NINA Rapport 1400.
Gruppa har vurdert kunnskapsgrunnlaget om villrein generelt og for alle villreinområdene. Videre har
den foreslått tre delnormer med tilhørende måleparametere for tilstand:
•
•
•

bestandsforhold (slaktevekter på kalv, antall kalver, andel eldre bukk, genetisk variasjon og
helsestatus)
lavbeiter (lavbiomasse)
leveområder og menneskelig påvirkning (funksjonell arealutnyttelse og funksjonelle
trekkpassasjer)

Formålet er å konkretisere og operasjonalisere forvaltningsmål og kunne vise hvilke tiltak som
påvirker villreinen positivt eller negativt. Dersom klassifisering etter kvalitetsnormen viser at et
villreinområde ikke oppnår middels eller god tilstand, skal det gjennomføres en påvirkningsanalyse
og utarbeides en tiltaksplan for hvordan tilstanden kan forbedres i samråd med andre berørte
sektormyndigheter. Det er aktuelt at dette skjer i samarbeid med de regionale planenes
handlingsprogrammer.
Etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet i 2018 utarbeidet forslag til
forskrift og høringsnotat om kvalitetsnormen. Det forventes at det kan gjennomføres høring i 2019
og fastsettes forskrift i 2020. Supplerende datainnsamling og klassifisering av de enkelte områdene
vil da kunne starte fra 2020.

Foto: Anders Mossing
Klimaendringer
Naturmangfoldmeldingen (Meld. St. 14 2015-2016) sier:
Vi ser effekter av klimaendringer på fjelløkosystemet allerede i dag. ... Villreinens tilgang på
mat blir også påvirket av klimavariasjoner. Mildere og fuktigere vinterklima kan føre til
nedising og utilgjengeliggjøring av vinterbeite. Dette kan føre til nedsatt kondisjon og økt
dødelighet, og øke villreinens behov for bruk av randområder der tilgangen er begrenset av
menneskeskapte barrierer. (fra kap. 2.3.6 Fjell, s.46)
NINA Rapport 1400 skriver om klima som påvirkningsfaktor i kap. 6 (s. 143) og om mangelfull
kunnskap om klimaendringene og effekter på leveområdene (kap. 8.6 (s. 169).
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nedenfor refereres fra avsnitt 8.6:
Framtidige klimaendringer vil føre til at villreinens habitat endres. Lengre vekstsesong kan
føre til økt etablering av skogsarter i lavalpint belte. Dette kan gå på bekostning av enkelte
lavalpine plantearter. Lavalpine arter kan på sin side etablere seg i de høyereliggende
mellomalpine og høyalpine sonene. En rekke urter og insekter inkludert skadeinsekter (for
reinen) er knyttet til buskvegetasjon i fjellet, og vil dermed kunne øke tilsvarende. Snøleier
regnes som den naturtypen i fjellet som vil være mest utsatt for effektene av klimaendringer,
da de har arter som er spesielt tilpasset et langvarig snødekke. Dette vil ha en negativ effekt
for villreinen som utnytter snøleiene mye.
Klimaendringene vil også medføre hyppigere varmeperioder på vinteren. Dette vil føre til ising
og endrede snøforhold og som vil gjøre det problematisk for villreinen å overleve. I tillegg vil
tinefryse episoder føre til at lyng og lavdekket kan blir redusert. Slike episoder har ført til
reduksjon og død for arter som røsslyng, kantlyng, blåbær og krekling i Nord-Norge. Effekten
av klimaendringene innen det enkelte villreinområde bør følges nøye.
Nasjonal ramme for vindkraft på land
NVE la 01.04.2019 fram sin anbefaling mht. å peke ut de mest egnede større områdene i landet for
etablering av ny vindkraft. Den nasjonale rammen er ment å være et styringsverktøy for framtidig
konsesjonsbehandling.
I rapporten er alle de ti nasjonale villreinområdene med randområder, herunder Hardangervidda,
ekskludert fra de områdene som er utpekt som best egnet for vindkraft.

Foto: Anders Mossing
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regionale vannforvaltningsplaner
Etter 2011 er regionale vannforvaltningsplaner vedtatt. Vannområder i vannregion Vest-Viken dekker
det meste av Hardangervidda, men i vest kommer vannregion Hordaland inn.
Hovedformålet med vannforvaltningsplanene er å oppnå god miljøtilstand i henhold til
vannforskriften og EUs rammedirektiv for vannforvaltning.
Det er viktig å se forvaltning av vannressursene og arealressursene på Hardangervidda i
sammenheng. Viktige sammenfallende temaer er for eksempel resipientkapasitet og fiskeribiologiske
forhold.
Vannregionplanene gjennomføres etter plan- og bygningslovens regelverk.
FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål fra 2016 er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet
og stoppe klimaendringene innen 2030.

Av disse er «Liv på land» særlig relevant for dette arbeidet:
Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig
skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse
tap av artsmangfold……
Av delmålene refereres:
•

Iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater,
stanse tap av biologisk mangfold og innen 2020 verne truede arter og forhindre at de dør
ut.

Norge har et spesielt internasjonalt ansvar for å bevare villreinen. Dette må sees i denne
sammenheng.
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6. Planbeskrivelse
6.1
6.1.1

Føringer
Planområdet

Planområdet i 2011-planen ble fastsatt ut fra følgende prinsipper:
•
•
•

inkludere det alt vesentlige av alle villreinens leveområder (jfr. Villreinsenterets kartlegging
2009).
inkludere en sone utenfor dette når topografien er slik at arealbruken her kan påvirke
villreinens leveområder.
så langt mulig møte andre regionale fjellplaner og andre villreinområder for å unngå
”glipper” mellom disse.

Konsekvensen av disse prinsippene er at plangrensen i stor grad faller sammen med grensen for
leveområdet der fjellsidene stuper rett i fjorder og dalbunner. Dette er særlig fremtredende i vestlige
deler av planområdet. I øst er landskapet slakere med lettere tilgang til fjellet. Her er derfor større
områder utenfor leveområdene inkludert.
Ved rullering er planområdet avgrensning i all hovedsak som i 2011-planen. Eneste endring er et
mindre område i Rollag kommune som nå er innlemmet i planen for å vise hele trekk-korridoren mot
Blefjell.
6.1.2

Sentrale spørsmål i rulleringen

Det ble i planprogrammet presisert at hovedtrekkene i planen fra 2011 skulle videreføres, men også
at noen arealspørsmål og tematiske problemstillinger skulle vurderes særskilt. Likedan ble det
presisert at rulleringen måtte bygge på erfaringer med gjeldende plan.
Nedenfor listes spørsmålene som i denne sammenheng har blitt drøftet og vurdert. I vedlegg 1 bak er
forventinger i planprogrammet og planprosessens anbefalinger som ble lagt ut til høring, kort
oppsummert.
Erfaringer med regional plan vedtatt i 2011.
Det ble våren 2018 utarbeidet et notat som sammenstiller en del viktige erfaringer fra kommunale og
regionale fagpersoner som har vært involvert i planprosessen i hele, eller deler av, tiden siden
oppstart i 2008. Hensikten var å kunne bruke dette som kunnskapsgrunnlag i rulleringen.
Følgende tema ble belyst:
• Kommunal oppfølging av regional plan
• Kommunenes eierforhold til planen
• Bygg i planområdet
• Vinterbrøyting
• Ferdsel
o Nye stier og løyper
o Arrangementer og/eller «moderne» ferdselsformer i konflikt med villrein
o Motorferdselsplaner og motorferdsel i kommunene
• Villreinens plass i regional plan
• Rammevilkår for kommunene – «mulighetenes plan»
• Retningslinjenes utforming
• Plankartet
o Om soneinndeling
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o Om plankartets nøyaktighet
• Sammenheng mellom regional plan og verneområdenes forvaltningsplaner
Aktuelle arealspørsmål
Planprogrammets kap. 3 definerte en del konkrete områder som skulle vurderes mht. eventuell
endring. Disse områdene ble dels løftet fram gjennom arbeidet med planprogrammet og dels ble
områdene utpekt allerede i sluttarbeidet med 2011-planen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mindre områder innenfor Rennedalen, Nystøl og Seterdalen, Hol kommune
Ustetind, Hol kommune
Vinterbrøyting av Fb755/Fv.124/ (over Imingfjell i Nore og Uvdal og Tinn kommuner)
Vegglifjell, Rollag kommune
Luredalen, Tinn kommune
Rukkemo/Torvetjønn, Vinje kommune
Valldalen, Odda kommune
Skjeggedal - Trolltunga, Odda kommune
Orravatna, Odda kommune
Sysendalen, Eidfjord kommune
Isdalen, Eidfjord kommune

Tematiske problemstillinger
Med bakgrunn i erfaringer med bruk av planen siden vedtak i 2011 ble det i planprogrammet reist en
del problemstillinger som skulle belyses. Hensikten var dels å vurdere muligheter for å forenkle
planens retningslinjer, og dels å forsterke enkelte hensynsområder.
Problemstillingene omhandlet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6.1.3

Friluftsliv
Utmarksnæringer
Differensiert arealforvaltning
Verneområder
Naturmangfold
CWD/skrantesjuke
Vassdrag og vilkårsrevisjoner
Infrastruktur/vegnett
Samspill med andre regionale planer
Viktige føringer

Den regionale planen gir føringer gjennom soneinndeling og retningslinjer. Intensjonen er å ivareta
villrein, lokalsamfunnsutvikling og friluftsinteresser, og å avveie disse i forhold til hverandre.
Hovedtyngden av føringene er knyttet til rammer for byggeaktivitet, veier og ferdsel. For å gjøre
disse føringene bindende må kommunene, og i noen grad også regionale myndigheter, følge opp
med mer detaljerte planer og vedtak. Planen gir også føringer som det forventes at andre offentlige
aktører og private aktører skal følge opp.
Noen viktige prinsipper i planutformingen er:
•
•

i nasjonalt villreinområde har villreinen svært høy prioritet.
ingen ny fritidsbebyggelse eller nye overnattingssteder innenfor nasjonalt villreinområde
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landbruksbegrepet, skal gis nødvendig handlingsrom for videre utvikling innenfor
planområdet
• tyngre utbygging av fritidsbebyggelse og reiselivsutvikling skal legges til områder som
allerede er tatt i bruk til formålet
• friluftslivets ferdsel skal styres utenom de mest sårbare villreinområdene
• den regionale planen skal ikke avgjøre detaljerte lokaliseringsspørsmål som kun er av lokal
interesse.
6.1.4

Soneinndeling

Den regionale planen er mer grovmasket enn en kommuneplan. De regionale arealsonene kan derfor
ofte ha flere funksjoner, som utbygging, næring, samferdsel så vel som natur- og friluftsformål, i
samme sone. Avklaring av den konkrete lokaliseringen innenfor sonene må skje i videre kommunale
planprosesser.
Soneinndelingen på plankartet er i stor grad en videreføring av sonene i 2011-kartet, men med noe
forenkling. Tidligere soner for henholdsvis fritidsbebyggelse og reiseliv er slått sammen til sone for
utbygging. Likedan er nasjonalt villreinområde og verneområder slått sammen til en sone, men et
ruteraster på plankartet viser verneområdene.
Kartografien er så langt mulig tilpasset nasjonal standard for tegneregler, men tidligere navn på
sonene er i stor grad videreført.
Retningslinjene utdyper rammer for aktiviteter i planområdet som helhet og innenfor de enkelte
arealsoner.
Følgende arealsoner er benyttet i det reviderte plankartet for perioden 2019-2035:
Arealsoner:

Karaktertrekk ved sonen (nærmere beskrevet i kap. 6.2):

Nasjonalt
villreinområde

De viktigste leveområdene for villrein. Utmarksnæringer og friluftsliv
kan utøves, men skal tilpasses villreinens behov.
Omfatter også nasjonalparken og andre vernede områder.

Fjell og annen
utmark

Områder utenfor det nasjonale villreinområdet med stor landskaps-,
natur- og friluftsverdi.

Stølsdaler

Dalfører og skogsområder som ofte er preget av tidligere stølsdrift. I
denne sonen skal områdets karakter ivaretas, men det er muligheter for
noe stedstilpasset nærings- og fritidsbebyggelse.

Fjell- og
fjordbygder

Bygder innenfor planområdet med fast bosetting og landbruk. I denne
sonen skal områdets karakter ivaretas, men det er muligheter for fast
bosetting og noe stedstilpasset nærings- og fritidsbebyggelse.

Utbyggingssone

Områder preget av relativt tett bebyggelse og anlegg for fritidsboliger
og reiseliv, men sonen skal også ha tydelige grønne strukturer.
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6.2

Hovedtrekk i arealbruk

Samlet areal innenfor ytre plangrense er 9.607 km². Av dette er ca. 45% allerede vernede områder.
Vernereglene gjelder foran regional plans retningslinjer.
Avgrensningen av de ulike sonene framgår av plankartet. Noen grenser er justert i rulleringen, men
hovedtrekkene er videreført.
Omtalen nedenfor fokuserer på endringer fra 2011-planen.
6.2.1

Nasjonalt villreinområde

Nasjonalt villreinområde videreføres i det alt vesentlige slik det ble fastsatt i 2011. Området omfatter
det meste av snaufjellsarealene og inkluderer nasjonalparken og andre verneområder. Samlet sett
utgjør nasjonalt villreinområde 87% av arealene innenfor planområdet og skal sikre villreinen
tilstrekkelige arealer. Retningslinjene gir villrein og naturmiljø prioritet.
Villreinen ferdes naturlig også utenfor nasjonalt villreinområde, men det er i denne sonen de største
villreinhensynene blir tatt. Planen markerer viktige trekk-korridorer for utveksling mot
Setesdalsheiene, mot Nordfjella og mot Blefjell.
Nye fritidsbygg og nye veier er ikke tillatt. Eksisterende veier, med nærmere definerte unntak (§2.4),
skal ikke åpnes for trafikk før 1. juni.
Endringer i arealsonen
Sonen ble i 2011 fastsatt på bakgrunn av Norsk Villreinsenters kartlegging (2009) av villreinens
leveområde som ble vurdert opp mot andre samfunnsinteressene.
Som ledd i rulleringen ble Villreinsenteret i 2018 oppfordret til å undersøke om villreinens arealbruk
etter 2009 er vesentlig endret. Dette for å kunne vurdere om Nasjonalt villreinområde burde utvides.
Undersøkelsen som bygde på siste års GPS-data, viste at villreinen i noen grad bruker arealer utenfor
både Nasjonalt villreinområde og det tidligere (i 2009) definerte leveområdet. Dette skjer særlig i
Tinn og Vinje.
Med bakgrunn i villreinsenterets registreringer og drøftinger i Tinn og Vinje kommuner anbefales
Nasjonalt villreinområde noe utvidet noe følgende steder:
•

•

Tinn kommune
o Hjerdalen
o Napalibekken-Midtlitjønn
o Haddelitjønn-Grønli
o Nysetdalen
Vinje kommune
o Haugedokki – Vådalen
o Bitdalsdammen – Mogan
o Skindalen vestre og austre

Følgende steder foreslås Nasjonalt villreinområde noe innskrenket:
o
o
o
o

en korrigering av tidligere unøyaktig grense ved Dagali skisenter i Hol kommune
ved Heng i Ullensvang herad er et område omdefinert fra Nasjonalt villreinområde til
Fjell og annen utmark.
Hele Valldalen under 900 moh er omdefinert fra Nasjonalt villreinområde til Stølsdal
for å muliggjøre en forsiktig utvikling.
Deler av Nasjonalt villreinområde er, som oppføling av vedtak i Kommunal og
moderniseringsdepartementet 08.04.2019, omdefinert til Fjell og annen utmark med
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plankartet.
Endringer i retningslinjene
Avtale mellom Miljødirektoratet og Statens Vegvesen regulerer vinterdrift av Rv7. Tidligere innebar
avtalen at veien skulle stenges når det var villrein på trekk nær veien. Denne er nå midlertidig endret
slik at veien ikke skal stenges pga. villrein. Dette skyldes at trekk mot Nordfjella er uønsket pga.
skrantesjuke.
Nasjonalt villreinområde er av stor betydning for friluftsliv. Reviderte retningslinjer setter større
fokus på at differensiert bruk gjennom året. Omlegging av stier og løyper og begrensninger i ferdsel,
kan blir viktige grep for i nødvendig grad å ivareta villreinen. Planens retningslinjer og
handlingsprogram fremhever derfor behovet for felles sti- og løypeplan, kommunale sti- og
løypeplaner og videre arbeid med fokusområder.
Rammene for dokumenterbar utmarksnæring videreføres, men er supplert med en påpeking av
muligheten for å søke dispensasjon.
Reviderte retningslinjer setter større fokus på hensynet til villrein i forvalting av vassdrag og
energiproduksjon.
Tre spørsmål ble lagt fram med alternative løsninger i høringen. Etter høringen ble følgende
konklusjoner trukket:
Veien over Imingfjell (§2.4) skal være vinterstengt fra bom ved Steinset i Tessungdalen til bom ved
Sønstevatn, men med mulighet for åpen vei fra Steinset til Småroe i vinterferien og helger mellom
vinterferie og påske.
Gjerder i utmark (§2.9) som kan være til hinder for villreinens ferdsel, tillates ikke.
Turisthytter i nasjonalt villreinområde (§3.1) gis rammer som innebærer at det ikke skal etableres
nye overnattingstilbud i Nasjonalt villreinområde, at etablerte turisthytter kan moderniseres og
forsiktig utvides, at en i særskilte tilfelle kan vurdere periodevis stenging av hytter og at etablerte
turisthytter kan flyttes for å redusere ferdselen i sårbare og viktige villreinområder.
6.2.2. Fjell og annen utmark
Denne sonen utgjør 8,7% av planområdet. Den omfatter fjellområder som tidligere var viktig for
Hardangervidda-stammen, men som ikke lenger fungerer som naturlig del av leveområdet.
Dagalitangen og Grungedalstangen er eksempler på slike områder. De fleste arealene i denne sonen
ligger på østsiden av vidda.
Av hensyn til landskap, dyreliv, andre naturkvaliteter og friluftsliv ønskes disse områdene videreført
som relativt uberørte naturområder. Disse arealene er også viktige avlastningsområder for
vinterbeitene ved at friluftsliv og skiløyper kan kanaliseres hit.
Retningslinjene har samme rammer for fritidsbebyggelse og utmarksnæringer som nasjonalt
villreinområde.
Endringer i arealsonen
Det meste av sonen videreføres som før. I tillegg til de endringer som er omtalt under Nasjonalt
villreinområde, er det foretatt følgende endringer:
o

et mindre område i Rennedalen og et mindre område ved Nystøl i Hol kommune er
omdefinert fra Fjell og annen utmark til Stølsdal
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hele villreinkorridoren mot Blefjell. Dette innebærer en liten utvidelse av planområdet.
o et mindre område i Luredalen i Tinn er, som tilpasning til vedtatt kommuneplan, tatt ut av
Fjell og annen utmark og overført til Utbyggingssone.
o området Skare til Reinsnos er omdefinert fra Fjell og annen utmark til Fjell- og fjordbygd
o områdene Hildalsdalen, Løyningsdalen og Austdalen i Odda kommune er omdefinert fra Fjell
og annen utmark til Stølsdal.
o sonegrensene er endret i Sysendalen som oppfølging av vedtak i Kommunal og
moderniseringsdepartementet 08.04.2019. Dette innebærer dels reduksjon til fordel for
Utbyggingssonen og dels utvidelse på bekostning av Nasjonalt villreinområde. Arealer for
alpine aktiviteter er avgrenset med skravur på plankartet.
6.2.3

Stølsdaler

Flere dalfører rundt Hardangervidda er preget av støler og gammelt kulturlandskap og har lite eller
ingen fritidsbebyggelse. For områder (1% av planområdet) som er definert inn i denne sonen er
intensjonen å opprettholde dette tradisjonelle landskapspreget samtidig som det gis mulighet for en
forsiktig utvikling.
I tillegg til de rammene som er gitt for Fjell og annen utmark, åpner retningslinjene for en forsiktig og
stedstilpasset bebyggelse. Dette kan være næringsvirksomhet eller fritidsbebyggelse.
Eksempler på områder som videreføres fra 2011-planen er Breisetdalen og Sandsetdalen i Tinn,
Jønndalen og Tøddøldalen i Uvdal, Seterdalen i Hol og Hjølmosete/Berastøldalen i Eidfjord.
Endringer i arealsonen
I rulleringen er Valldalen opp til 900 moh, samt deler av Hildalsdalen, Løyningsdalen og Austdalen i
Odda kommune omdefinert til Stølsdal.
6.2.4

Fjell- og fjordbygder

Denne sonen omfatter fjell- og fjordbygder med eksisterende spredt fast bosetting. Innenfor
planområdet utgjør bygder langs Totak, Grungevatn og Møsvatn i Vinje kommune, Osa i Ulvik og
Reinsnos og Valldalen sør for demningen i Odda kommune denne sonen. Samlet utgjør denne sonen
1,3% av planområdet.
Det er ønskelig å styrke disse bygdenes med ny bosetting. Næringsutvikling knyttet til
tilleggsnæringer som turisme og miljøbasert næring vil øke næringsgrunnlaget og styrke grunnlaget
for den faste bosettingen i disse områdene.
Retningslinjene legger opp til at kommunene gjennom sin kommuneplanlegging selv skal avklare
omfang av næring, bosetting og fritidsbygg i denne sonen.
Endringer i arealsonen
De eneste utvidelser av denne sonen er Fjell- og fjordbygdsonen ved Reinsnos i Odda som utvides og
område ved Holvik i Vinje kommune som omdefineres fra Stølsdal.
6.2.5

Utbyggingssone

Denne sonen er ny ved at tidligere sone for reiseliv og tidligere sone for fritidsbebyggelse er slått
sammen. Arealene utgjør 1,8% av planområdet.
Sonen er en flerfunksjonell sone som er dominert av fritidsbebyggelse og reiselivsbedrifter, men
alpinanlegg og mindre serviceanlegg hører også naturlig inn i denne sonen. I enkelte kommuner er
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spredt. Gjennomgående grønne strukturer mellom bebygde områder er en viktig del av sonen.
Områdene er vedtatt disponert til dette formålet i gjeldende kommunale planer (kommuneplaner og
reguleringsplaner) eller avklart for videre utvikling innenfor dette formålet gjennom denne
planprosessen.
De største reiselivsdestinasjonene i planområdet ligger ved Skinnarbu, Vierli, Rauland, Vågslid,
Sysendalen, Dagali og Uvdal. Andre reiselivsdestinasjoner som Vegglifjell, Røldal og Geilo ligger rett
utenfor planområdet, men kanaliserer trafikk inn i det.
2011-planen åpnet for utvidelse av reiselivssonen i Sysendalens nordside slik at alpinanlegg kan
utvides opp til Grythorga. Dette videreføres. Planen endres dessuten på Sysendalens sørside ved at
utbyggingssonen utvides (jf. avgjørelse i Kommunale- og moderniseringsdepartementet).
Arealene i utviklingssonen utløser mye ferdsel som kan belaste viktige villreinområder hvis trafikken
ikke kanaliseres på en god måte. Forutsatt at bindende sti- og løypeplaner kanaliserer ferdsel fra
disse områdene utenom viktige villreinområder, åpner planen for at disse områdene kan
videreutvikles.

Foto: Tuva Grimsgaard
6.2.5

Oppsummert

Kartet nedenfor markerer steder med endringer i arealsonene i forhold til 2011-planen. Enkelte
endringer er relativt store, andre er svært små.
I tillegg til dette er det foretatt noen mindre justeringer av grensene i Sysendalen i Eidfjord og ved
Seljestad i Odda som tilpasning til vedtatt arealplaner.
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Figur 6. Forenklet plankart. Røde ringer markerer steder med endringer i arealsonen i forhold til 2011-planen.
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6.3.

Retningslinjer for Regional plan for Hardangervidda 2019 – 2035

§ 1 Generelt
§1.1.

Formål med planen

Hovedformålet med Regional plan for Hardangervidda er å komme fram til en langsiktig og helhetlig
strategi for bruk av arealer som er viktige leveområder for villreinen eller påvirker villreinens
leveområder.
Særlig sentralt vil det være
• å sikre villreinen tilstrekkelige leve områder og langsiktig gode livsvilkår
• å sikre lokalsamfunnene rundt Hardangervidda gode muligheter for nærings- og
bygdeutvikling
• å legge til rette for friluftsliv og naturbasert næringsliv.
§1.2

Arealsoner

Planområdet er på plankartet delt inn i følgende arealsoner:
• Nasjonalt villreinområde
• Fjell og annen utmark
• Stølsdaler
• Fjell- og fjordbygder
• Utbyggingssone
Plankartet viser dessuten:
• Områder vernet etter naturvernloven/naturmangfoldloven
• Viktige villreintrekk
§1.3

Virkning av planen

Det regionale plankartet og retningslinjene er retningsgivende. Planen skal legges til grunn for
regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i området.
Tidligere godkjente og gjeldende reguleringsplaner gjelder fortsatt. Vedtatte kommune(del)planer
gjelder inntil neste kommuneplanrevisjon.
Nasjonalparken og andre vernede områder har egne forskrifter og bestemmelser i henhold til
naturmangfoldloven som gjelder foran den regionale planen.
Eventuelle tiltak av nasjonal interesse som er i strid med regional plan, men nødvendig pga. akutte
situasjoner (som forekomst av CWD), kan gjennomføres uten nærmere planavklaring.
Rettslig bindende arealbruk blir fastlagt i kommunal arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.
Alle aktører med aktiviteter og virksomhet på Hardangervidda forventes å forholde seg til regional
plan.
§1.4

Videre planlegging og saksbehandling

Den regionale planen er en overordnet og grovmasket plan, som ikke fanger opp alle lokale forhold.
Arealsonene er i stor grad flerfunksjonelle soner tilpasset regionalt plannivå. Det vil derfor være
nødvendig å tilpasse plangrenser, bestemmelser, retningslinjer og arealkategorier i henhold til
”Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister” ved utarbeiding av kommunale
planer.
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skal implementeres med lokalt skjønn som ivaretar planens intensjoner. Implementering kan
medføre forsiktige innskrenkninger og utvidelser av sonene dersom konsekvensvurdering og
vurdering etter naturmangfoldloven §§8-12 tilsier at villrein og annet naturmangfold ikke blir
nevneverdig berørt.
Føringene i Regional plan for Hardangervidda skal vektlegges i vurdering av dispensasjonssøknader
etter plan- og bygningsloven og andre relevante lover.
Villreinnemnda skal høres ved behandling av arealplaner, sti- og løypeplaner, dispensasjonssaker,
vassdragskonsesjoner, vindkraftanlegg, linjeføring og andre tiltak som kan få betydning for villreinens
livsvilkår. I slike saker skal det foreligge en nærmere redegjørelse av virkningene for villreinen, jfr.
naturmangfoldloven §§8-12.
All videre planlegging i området skal skje med gode kommunikasjonsrutiner og samråd mellom alle
brukerinteresser.

§2.

Felles retningslinjer for planområdet

§2.1

Generelt

§2 gir rammer for videre planlegging og virksomhet i planområdet. Det er særlig fokus på
• Utmarksnæringer, jf. 2.3
• Veier, jf. 2.4
• Ferdsel, jf. 2.5
Dessuten utdypes følgende øvrige hensyn
• byggeskikk og estetikk, jf. 2.2
• vassdrag og energi, jf. 2.6
• naturmangfold, jf. 2.7
• kulturminner, jf. 2.8
• gjerder, jf. 2.9
Forholdet til villrein er i hovedtrekk avklart i den regionale planprosessen. Interessekonflikter i
forhold til landbruk, naturvern, kulturminnevern, naturmangfold, friluftsliv og landskap avklares ved
bruk av plan- og bygningsloven og andre relevante lover.
§2.2

Byggeskikk og estetikk

Følgende prinsipper skal vektlegges i all utbygging:
• god landskaps- og terrengtilpassing
• tetthet, form, størrelser og byggehøyder harmonisert med stedets tradisjoner og
eksisterende bebyggelse i området.
§2.3

Utmarksnæringer

Tradisjonelle landbruksnæringer (som støling, beitebruk, egen jakt og fiske, og foredling av fisk) kan
bygge, rehabilitere og videreutvikle nødvendige driftshusvære og støler for å utnytte
utmarksressursene på eiendommen uten annen planavklaring enn LNF-formålet med tilhørende
bestemmelser i kommuneplanen, jf. pbl §11-7, 5a og pbl 11-11 nr. 1 og 2.
Andre utmarksnæringer (som f.eks. opplevelsesnæringer og utleie av jakt- og fiskerettigheter)
avklarer utbyggingsspørsmål på en av følgende måter:
• planavklaring gjennom kommuneplanen som kan avgrense aktuelle LNF-arealer med spredt
næringsbebyggelse, jf. pbl §11-7, 5b og pbl 11-11 nr.2.
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• dispensasjoner (etter pbl §19-2), jf. planveilederen «Garden som ressurs»
I plan- og byggesaksbehandlingen kan det ikke setters vilkår med restriksjoner for bruk av bygg i deler
av året.
Lokalisering av bygg for andre utmarksnæringer må avklares gjennom lokale planprosesser.
Ved lokalisering i det nasjonale villreinområdet skal villreinens behov tillegges stor vekt, jf. §2.7.
Bygningene kan ikke skilles fra hovedbruket, jfr. plan- og bygningsloven og jordloven.
Alle byggetiltak forutsettes å skje som del av dokumenterbar utmarksnæring.
§2.4

Veier – bygging og drift

Bygging
Nye veier og opprustning av eksisterende veier, som øker mulighetene for bilkjøring og ferdsel i
nasjonalt villreinområde, tillates ikke. Eventuelle unntak fra hovedregel skal bygge på en
konsekvensutredning av hensyn til villrein og annet naturmangfold og det skal utarbeides en
reguleringsplan for veiprosjektet der rammer for bruk og avbøtende tiltak fastsettes.
Opprusting av eksisterende veier og sleper i nasjonalt villreinområde skal bare skje dersom målet er å
hindre unødig terrengslitasje. Vedlikehold og reparasjon av skader kan gjennomføres med formål å
forbedre vei/slepe til tidligere standard.
Vinteråpne og vinterstengte veier
Eksisterende veier som er anlagt innenfor nasjonalt villreinområde skal ikke åpnes for trafikk før 1.
juni. Følgende veier er unntatt fra dette og er helt eller delvis vinteråpne:
• E134 (Haukelifjell)
• Rv 7 (Haugastøl-Sysendalen)
• Fv 755/Fv 124 (Imingfjell)
E134 (Haukelivegen):
Vinteråpen vei uten begrensinger av hensyn til villrein.
Arbeidet med planlegging og utbygging av tunneler for å bedre framkommelighet for
trafikanter og å styrke villreinens frie trekkveier mellom Hardangervidda og Setesdalsheiene
bør styrkes.
Rv 7 (Haugastøl-Sysendalen):
Vinteråpen vei som etter avtale mellom Miljødirektoratet og Statens Vegvesen på kort varsel
kan stenges pga. villrein. Avtalen regulerer de til enhver tid gjeldende prinsipper for stenging
og åpning av veien.
Arbeidet med planlegging og bygging av miljøtunneler og høyfjellsprofiler på strategiske
steder på traséen skal videreføres.
Fv755/Fv 124 (fra bom ved Steinset i Tessungdalen til bom ved Sønstevatn i Uvdal):
Vinterstengt i perioden 30. november til 1. april eller til påske når denne faller i mars.
På strekningen Steinset - Småroe Fjellstove tillates åpen vei i uke 8 og 9. Fra uke 9 til påske
tillates åpen vei kun i helgene, fredag ettermiddag til søndag kveld.
Dersom det er villreinflokker på Lufsjåtangen eller flokker like vest for veien, kan veien
stenges og/eller åpning kan utsettes.
Fylkeskommunene som veieiere fatter beslutninger om å stenge eller utsette veiåpning etter
faglig anbefaling fra Fylkesmannen.
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være stengt for allmenn ferdsel fram til 1. juni dersom ikke annet er presisert:
• Kråmvikvegen i Vinje kommune
• Songavegen i Vinje kommune
• Bordalsvegen i Vinje kommune
• Valldalsvegen i Odda kommune
• Bruseterveien i Nore og Uvdal – følger samme regler som Imingfjellveien (Fv755/Fv 124)
• Kalhovdveien fra veikrysss mot Øvset i Tinn
• Hjerdalsveien i Tinn
Annet
• Veg fra Ystanes ved Kinsarvik til Heng i Ullensvang herad tillates utbedret
• Ny veg- og skitunnel mellom Rollag og Tinn kommuner ved Killingskaret kan etableres, bl.a.
for å gi sikker vintervei mellom Tinn og Numedal
§2.5

Ferdsel

Med ferdsel menes allmenn ferdsel etter friluftsloven, motorisert ferdsel i utmark etter lov om
motorferdsel og Forsvarets ferdsel. God styring av ferdsel er et viktig virkemiddel for å ivareta
villreinens behov.
§2.5.1. Friluftsliv
Almen ferdsel i utmark reguleres hovedsakelig gjennom friluftsloven.
For stor ferdsel kan ha negativ virkning i form av terrengslitasje og forstyrrelser for villrein og annet
naturmangfold. Ferdselsstyring er et viktig virkemiddel for å redusere negative effekter. Merking og
tilrettelegging av stier og skiløyper utenfor sårbare områder, samt løpende informasjon og dialog om
viktige hensyn, er viktige bidrag.
Ferdsel innenfor planområdet skal styres gjennom følgende føringer:
Felles sti- og løypeplan for nasjonalt villreinområde
Det skal utarbeides en felles sti- og løypeplan for nasjonalt villreinområde og naturlig tilgrensende
områder, som utgangspunkt for kommunenes sti- og løypeplaner. Denne planen bør også vurdere
hvor aktiviteter som kiting, hundekjøring, sykling og lignende kan foregå.
Etablering av nye sti- og løypetraseer i nasjonalt villreinområde bør unngås, og skal eventuelt bare
skje gjennom omlegging av gamle traseer for å ivareta naturverdiene for villrein og annet
naturmangfold. Eventuelle nye traseer skal lokaliseres med hensyn til villreinens funksjonsområder
og øvrige sårbare arter. Eventuell omlegging, nedlegging og nyetablering av stier og løyper skal
avklares i sti- og løypeplan.
Arbeidet må koordineres med besøksstrategien for verneområdene.
Kommunale sti- og løypeplaner
Kommunene skal utarbeide sti- og løypeplaner innenfor planområdet. Rutiner for drift av stier og
løyper med fokus på å ivareta villrein og andre naturverdier skal fastsettes der. Eventuell omlegging,
nedlegging og nyetablering av stier og løyper skal avklares i sti- og løypeplan.
Kommunene bør sette vilkår for stikking og oppkjøring av vinterløyper gjennom bestemmelser om
motorisert ferdsel i utmark.
All tilrettelegging for friluftsliv i fjellet, som merking, skilting, og stikking av stier og skiløyper og
bygging av bruer og klopper, skal være i tråd med Miljødirektoratets håndbok ”Naturvennlig
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2019).
Etablerte stier, sleper og løyper (merket og driftet av kommuner, DNT eller andre) som er i konflikt
med villrein og annet naturmangfold, skal vurderes lagt om til mindre konfliktfylte traseer. De
berørte stiene og slepenes historiske bruk og tilliggende kulturminneverdier skal vurderes i
prosessen. Berørt kommune og fylkeskommune tar initiativ til prosesser med berørte parter for å
finne gode løsninger.
Andre aktiviteter
Kiting, hundekjøring, sykling og andre ”nyere” ferdselsformer i fjellet kan utøves i områder der
aktiviteten ikke medfører konflikt med villrein og annet naturmangfold.
Organiserte sommer- og vinterarrangementer skal kanaliseres til områder uten konflikt med villrein.
Begrensninger i ferdsel
Kommunene kan innføre ferdselsbegrensninger i avgrensede områder og perioder når det er særlig
gode grunner for dette (jf. plan- og bygningsloven §§11-8 og 11-11 nr.6 og friluftslovens §15). Staten
kan regulere ferdsel etter naturmangfoldlovens §§ 22 (ferdselsregulering i utmark) og 38
(biotopvern). Eventuell bruk av disse hjemlene krever grundige og helhetlige vurderinger og
avveiinger av negative effekter og alternative løsninger i brede prosesser med berørte parter.
Behovet for slike tiltak knyttet ulike ferdselsformer skal vurderes nærmere i videre oppfølging av
fokusområder (jf. §3.1) og i arbeid med felles sti- og løypeplan (jf §3.1 og handlingsprogrammet).
Varslingsrutiner
•
•
•

Kommunene skal utarbeide varslingsrutiner for opphør av løypekjøring og stikking av løyper
når det er villrein i området.
Arrangementsansvarlige plikter å henvende seg til kommunene for å innhente kunnskap om
deres arrangement er i konflikt med villreinen.
Arrangement og/eller andre organiserte aktiviteter (f.eks. øvelser i regi frivillige
organisasjoner) i mulig konflikt med villrein skal avklares med de berørte kommunene og
Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet.

§2.5.2 Motorisert ferdsel i utmark
Etter gjeldende lovverk skal motorisert ferdsel i utmark begrenses til nyttekjøring og foregå aktsomt
og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.
Kommunene bør gi bestemmelser, eventuelt lokal forskrift, om motorisert ferdsel for stikking og
oppkjøring av vinterløyper jf. nasjonal forskrift om motorisert ferdsel i utmark §3. Dette bør
samordnes med kommuneplanens arealdel og kommunenes sti- og løypeplaner.
For å redusere de negative effektene av motorisert ferdsel i utmark skal kommunene
•
•
•

Vurdere når og hvor de gir tillatelser i forhold til villreinens arealbruk, annet sårbart
naturmangfold og friluftsliv.
Gi føringer som sikrer at øvelser og annen motorisert aktivitet så langt mulig legges utenfor
nasjonalt villreinområde og til tider med minst mulig konflikt. Informasjon om villreinens
arealbruk på aktuelt tidspunkt skal innhentes.
Landing med luftfartøy skal begrenses til nyttetransport og antall landingsplasser begrenses.
Lokalisering skal vurderes ut fra hensyn til villrein, andre naturverdier og friluftsliv.

§2.5.3 Forsvarets ferdsel
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Forsvaret har etter lov om motorferdsel i utmark tillatelse til ferdsel i utmarka knyttet til øvelser,
forflytninger og transport. Forsvaret skal etter samme lovs §8 vise aktsomhet og unngå skader og
ulempe for naturmiljø og mennesker.
Det skal ikke gjennomføres militær øvingsaktivitet som er i konflikt med villreinens bruk av
leveområdene. Spesielt gjelder dette i perioder vinterstid for å unngå forstyrring av trekk og beiting,
og i kalvingstiden.
Forsvaret skal avklare øvelser innenfor det nasjonale villreinområdet med de berørte kommunene,
Statens naturoppsyn og Villreinnemnda for Hardangerviddområdet.
§2.6

Vassdragsforvaltning og energiproduksjon

Vassdragsforvaltning
Forvaltning av varig verna vassdrag skal koordineres med den øvrige forvaltningen av arealer i
området. Planer for differensiert forvaltning av disse områdene bør søkes integrert i øvrige verne- og
planbestemmelser og bør inngå som en del av kommuneplanenes bestemmelser. Kommunene bør
gjennom kommuneplanleggingen også sikre verneverdier knyttet til øvrige vassdrag og ta opp behov
for estetisk og landskapsmessig forbedring av utbygde vassdrag.
Det skal tas hensyn til villrein i alle vilkårsrevisjoner som berører nasjonalt villreinområde.
Energiproduksjon
I regulerte vassdrag skal regulanter og kommuner i fellesskap søke å restaurere landskapsskader og
så langt mulig reetablere trekkveger for villrein.
Ny kraftutbygging, utvidelse av eksisterende kraftanlegg, nye kraftlinjer, andre større energianlegg og
vindkraftanlegg for mer enn egen bruk skal ikke skje i nasjonale villreinområder. Eventuelle unntak
forutsetter at det ikke gir negative konsekvenser for villrein og andre naturverdier, og en samlet
positiv miljøgevinst knyttet til villrein, landskap og andre miljø- og verneinteresser.
Konsekvenser for villrein i hele villreinområdet skal utredes i henhold til nyeste kunnskap både ved
eventuelle nye tiltak og ved vilkårsrevisjoner. Vilkårsrevisjoner må sees i sammenheng med hele
villreinområdet og tilgrensende villreinområder.
§2.7.

Naturmangfold

I all videre planlegging skal naturmangfold, i henhold til de rammer naturmangfoldloven §§ 8-12
setter, ivaretas.
Som ledd i dette skal følgende hensyn ivaretas:
• biologisk mangfold og landskapets sårbarhet ved å ikke tillate ny fritidsbebyggelse og andre
større inngrep over tregrensa eller i det høyestliggende skogbeltet
• våtmarksområder med spesiell vekt på intakte myrområder slik at inngrep i disse områdene
unngås
• prioriterte arter, truede eller nær truede arter og utvalgte naturtyper, jf. Norsk rødliste for
arter og Norsk rødliste for naturtyper
• inngrepsfrie naturområder og 100 metersonen langs vann og vassdrag skal sikres mot
ytterligere nedbygging
• store nok og gjennomgående grønne strukturer innenfor utbyggingssoner av hensyn til
landskap, friluftsliv og vilt.
For planer og tiltak som kan påvirke villreinens leveområder, skal virkningene for villrein utredes
særskilt.
§2.8.

Kulturminner
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskaps av lokal, regional og nasjonal verdi skal ivaretas
gjennom kommunenes plan- og byggesaksbehandling.
Nye utbyggingstiltak skal ta hensyn til, og tilpasses, fredede og verneverdige kulturminner,
kulturmiljøer og kulturlandskap.
Dersom verneverdige kulturminner går tapt som følge av nye inngrep, bør kulturminnene
dokumenteres.
§2.9.

Gjerder i utmark

Gjerder i utmark som kan være til hinder for villreinens ferdsel, tillates ikke.
§2.10 Villreinhensyn
Tiltak som kan gi økt ferdsel i sårbare villreinområder, kan avslås.

§3

Særskilte retningslinjer for ulike arealsoner.

§3 supplerer de felles retningslinjene (§§1 og 2) med særskilte retningslinjer for hver sone.
§3.1

Nasjonalt villreinområde

Viktige leveområder for villrein der annen aktivitet tilpasses villreinens behov.
Turisthytter
• Det skal ikke etableres nye turisthytter eller andre nye overnattingstilbud i Nasjonalt
villreinområde.
• Etablerte turisthytter kan moderniseres og forsiktig utvides når dette er nødvendig for videre
drift. Nærmere rammer for dette må avklares i kommunenes videre planlegging.
• Av hensyn til villrein kan en i særskilte tilfelle, i dialog med eier, vurdere periodevis stenging
av hytter som inngår i tur- og løypenettet.
• Etablerte turisthytter kan flyttes for å redusere ferdselen i sårbare og viktige villreinområder.
Fritidsbygg: Det tillates ikke nye fritidsbygg. Det kan gis tillatelse til ombygg og mindre tilbygg på
eksisterende bygg, samt rivning av gamle for oppføring av nye med omlag samme størrelse.
Rammene fastsettes endelig i kommunale planer.
Ferdsel: Se §2.5.1
Fokusområder som skal følges særlig nøye opp i tiden framover, vil bli definert i eget
handlingsplanprosjekt.
§3.2

Fjell og annen utmark

Fritidsbygg: Det tillates ikke nye fritidsbygg. Det kan gis tillatelse til ombygg og mindre tilbygg på
eksiterende bygg, samt rivning av gamle for oppføring av nye med omlag samme størrelse. Rammene
fastsettes endelig i kommunale planer.
Stier og løyper: For å avlaste nasjonalt villreinområde har tilrettelegging for stier, løyper og andre
friluftsaktiviteter høy prioritet i denne sonen.
Alpin infrastruktur: Det kan etableres alpin infrastruktur i nærmere avgrenset område innenfor Fjell
og annen utmark i Sysendalen. Alpinanlegget skal ikke ha drift i perioden 1. mai-15.juni.
•
•
•

Miljøkrav er nødvendig for å redusere de negative virkningene av utbyggingen.
Det må utredes tiltak for å unngå forstyrring av villreinen og regulere ferdsel i nasjonalt
villreinområde.
Tiltaket må bygge på oppdatert kunnskapsgrunnlag.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§3.3 Stølsdaler
Fritidsbygg: Kommunene kan i videre kommuneplanlegging åpne for begrenset fritidsbebyggelse,
spredt eller i små byggeområder, fortrinnsvis i tilknytning til eller som fortetting av eksisterende
bebyggelse. Dette skal skje innenfor følgende rammer:
•
•

Ny bebyggelse skal legges utenfor stølsvoller.
Lokalisering og antall skal fastsettes i kommuneplanene, og gis rammer slik at
landskapsbildet opprettholdes og villreinhensyn ivaretas.

Særskilt om stølsbygg i Eidfjord: Realisering av nærmere definerte stølsretter skal skje i medhold av
godkjent kommuneplan. Byggene skal kunne nyttes til både nærings- og fritidsformål. Kulturminner
og kulturlandskap i området forutsettes ivaretatt. Byggene skal ikke deles fra hovedbruket.
Byggeskikk og estetikk: Byggeskikk og stedstilpasning er særlig viktig i stølsdaler. Se §2.2
Stier og løyper: For å avlaste nasjonalt villreinområde, har tilrettelegging av stier, løyper og andre
friluftsaktiviteter høy prioritet i denne sonen.
§3.4

Fjell og fjordbygder

Fast bosetting og andre næringsbygg: Rammer for omfang og utbredelse avklares i kommuneplan.
Fritidsbygg: Kommunene kan i videre kommuneplanlegging åpne for begrenset fritidsbebyggelse,
spredt eller i små byggeområder, fortrinnsvis i tilknytning til eller som fortetting av eksisterende
bebyggelse. Lokalisering og antall skal fastsettes i kommuneplanene, og gis rammer slik at
landskapsbildet opprettholdes og villreinhensyn ivaretas.
Veier og ferdsel: Rammer for dette skal fastsettes i videre kommunal planlegging.
Stier og løyper: For å avlaste nasjonalt villreinområde har tilrettelegging for stier, løyper og andre
friluftsaktiviteter høy prioritet i denne sonen.
§3.5

Utbyggingssone

Områdene kan videreutvikles, bebygges og fortettes med fritidsbygg og reiselivsanlegg i henhold til
vedtatte kommuneplaner og reguleringsplaner. Noe fast bosetting inngår også i denne sonen. Ved
revidering av kommuneplaner og reguleringsplaner i denne sonen forutsettes det at arealer innenfor
villreinens leveområder (jf. NVS rapport 7, 2010) opprettholdes som grønn struktur.
Ved videre planlegging i slike områder skal kommunene følge opp de felles retningslinjene i §2.
Fortetting og videre utvikling i etablerte områder bør prioriteres før det åpnes for utbygging i nye
områder.
Store og gjennomgående grøntstrukturer skal prioriteres innenfor utbyggingssonen.
Utvikling av reiselivsanlegg skal skje på allerede etablerte destinasjoner.
Omfang, lokalisering og andre viktige planavklaringer må skje i kommunes videre planlegging
(kommuneplan, områdeplaner og/eller reguleringsplaner). Det skal ikke etableres ny bebyggelse
beregnet på overnatting over tregrensa eller i det høyestliggende skogbeltet. Nødvendige
installasjoner for alpinanlegg kan etableres innenfor sonen over tregrensen.
Forpliktende kommunal sti- og løypeplan som kanaliserer økt ferdsel utenfor viktige villreinområder,
skal foreligge før nye utbyggingsplaner innenfor planområdet blir realisert, jf. §2.5.1. Det forutsettes
at kommunene gjennomfører dette prinsippet ved hjelp av rekkefølgekrav ved rullering av
kommuneplanene.
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§4.

Særlige hensyn

§4.1

Naturvern

Områder vernet etter naturvernloven/naturmangfoldloven er på plankartet vist med egen skravur.
Vernebestemmelsene og forvaltningsplanene styrer arealbruken.
§4.2

Villreintrekk

Ved planlegging og tilrettelegging av fysiske tiltak skal det tas særlige hensyn til villreinens trekkveier.
Nærmere avgrensning av trekkområdene framgår av Miljødirektoratets kartbase.
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7. Handlingsprogram
7.1

Handlingsprogram vedtatt 2013

Handlingsprogram 2013-2016 ble utarbeidet som en konkretisering av handlingsdelen i 2011-planens
kap. 9.
Tabellen nedenfor lister handlingsprogrammets prosjekter og status høsten 2018:
Prosjekt

Status

Utfyllende merknader

1.

Hardangerviddarådet

Hardangerviddarådet ble etablert
i 2013 og har siden hatt årlige
møter.

Fungerer nå som styringsgruppe for
rullering av regional plan.

2.

Rullere Regional plan
for Hardangervidda

Pågår

Oppstart 2017 med mål om
gjennomføring i 2019.

3.

Kommunal
planoppfølging

Pågår

Stor variasjon mellom kommunene, jf.
kap. 5.1

4.

Utmarksnæringer i
LNF-områder

Gjennomført med
Østlandsforskning som konsulent

Se sluttrapport Utmarksnæringer –
begrep og bruk av LNFR-områder på
Hardangervidda (ØF-rapport 04/2015)

5.

Villreinens arealbruk

Gjennomført av Norsk institutt
for naturforskning (NINA) og
villreinsenteret

Se nettside om kartfortellinger

6.

Lufsjåtangen

Dialogseminar gjennomført i regi
av NINA, 2017.

Se NINA Rapport 1362 Lufsjåtangen og
villrein

7.

Kartlegging av
fritidsbruk og
opplevelser

Pågår. Gjennomføres som et
omfattende samarbeidsprosjekt
med NINA som utførende aktør.

Var planlagt som et begrenset prosjekt i
egen regi, men ble endret til å inngå i et
større samarbeid.

8.

Friluftsliv og villrein

Ikke gjennomført

Blir gjennomført i 2019 med analyser
basert på kunnskap fra prosjekt 5 og 7
ovenfor.

9.

Villrein som
reiselivsattraksjon

Forprosjekt gjennomført i regi av
Mimir.

Se Mimirs rapport Villrein som
reiselivsattraksjon. Ble i 2017 videreført i
forprosjektet «Velkommen til
villreinfjellet» som del av
verdiskapingsprogrammet «Villreinfjellet
som verdiskaper».

Ikke fulgt opp av regional plan.

Skjer i noen grad i regi av bedrifter,
kommuner og fylkeskommuner.

10. Miljøsertifisering av
reiselivet

Siden første handlingsprogram ble vedtatt i 2013, har rulleringen av dette hele tiden handlet om å
følge opp første generasjon handlingsprogram. Som oversikten over viser, er noe pågående prosesser
(som implementering i kommunale planer), mye er gjennomført, ett prosjekt pågår fortsatt og ett er i
startfasen.

7.2

Handlingsprogram 2019-2022

Samtidig som den regionale planen rulleres, bør også handlingsprogrammet fornyes. Dette er viktig
for å oppfylle planens ambisjoner.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Handlingsprogrammet legges opp til en fireårig periode. Behovet for rullering skal vurderes årlig (jf
pbl §8.1). Hardangerviddarådet har ansvar for dette.
Handlingsprogrammet er overbyggende og inkluderer derfor tiltak også utenfor
Hardangerviddarådets og fylkeskommunenes ansvarsområder. En viktig side av dette er å samordne
beslektede prosjekter og pågående prosesser for gjensidig forsterking. Norsk villreinsenter har en
sentral rolle i mange av prosjektene.
Nedenfor omtales tiltak og prosjekter i nytt handlingsprogram kort. En del av de er en videreføring av
pågående prosesser. Prosjekt 4 Villrein og ferdsel, prosjekt 6 Fokusområder og prosjekt 7 Felles stiog løypeplan vil være særlig viktige for videre oppfølging av planens intensjoner.
De fleste tiltakene må utdypes og avklares mer før iverksetting, likedan må ansvar og finansiering
drøftes nærmere. Ingen prosjekter kan startes opp uten finansiering på plass.
7.2.1. Hardangerviddarådet
Videreføre etablert ordning med et årlig møte i Hardangerviddarådet. Organiseres som før med en
sentral politiker fra hver Hardangerviddakommune, to sentrale fylkespolitikere fra hvert fylke, en fra
hver fylkesmann og leder av villreinnemnda.
Oppgaver:
•
•
•
•
•
•

Årlig gjennomgang og oppdatering av handlingsprogrammet
Følge opp prosjekter i handlingsprogrammet og påse samspill og samordning mellom disse
Være arena for dialog om ulike aktuelle pågående prosesser
følge opp kvalitetsnormen for villrein
Være arena for erfaringsutveksling
Være arena for felles kunnskapsoppbygging om villrein, CWD, fjellbasert næringsutvikling,
utvikling innenfor friluftsliv osv.

Parallelt med dette bør den administrative gruppa videreføres. Den vil være viktig for faglig
erfaringsutveksling, implementering av regional plan i kommunene og for oppfølging av
handlingsplanens prosjekter.
Tidsramme: Løpende
Ansvar for oppfølging: Fylkeskommunene.
7.2.2. Rullere regional plan
Første generasjon plan ble vedtatt i 2011, mens pågående rullering forventes sluttbehandlet i 2019.
Fylkeskommunene må i dialog med Hardangerviddarådet vurdere når det er behov for neste
rullering.
Ansvar for oppfølging: Fylkeskommunene
7.2.3. Kommunal planlegging og oppfølging
•
•
•

Implementere regional plan i kommuneplan (jf. retningslinjenes §1.4)
Sti- og løypeplaner (jf. retningslinjenes §2.5.1)
Motorferdsel (jf. retningslinjenes §2.5.2)

Dette innebærer å videreføre nåværende handlingsprograms pkt. 3, vedtatt 2013.
Tidsramme: Løpende
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7.2.4. Ferdselskartlegging
Regional plans opprinnelig planlagte prosjekt, Kartlegging av fritidsbruk og opplevelser, ble i 2016
omdefinert til å inngå i en stort felles ferdselskartlegging. Prosjektet gjennomføres av NINA.
Prosjektet er del av GPS-merkeprosjektet på Hardangervidda og Nordfjella. Mange aktører er med og
finansierer prosjektet. Regional plan har bidratt med betydelige summer. Hardangerviddarådets
aktører bør fortsatt være sentrale medspillere i dette.
En svakhet i pågående prosjekt er at lokale turgåere i begrenset grad fanges opp i undersøkelsen. Det
er derfor ønskelig å utvide ferdselskartleggingen med registreringer av kommunenes egne
innbyggeres bruk av fjellet. Dette er per 2018 ikke påbegynt og må finansieres før oppstart.
Tidsramme: Fullføres i 2019.
Ansvar for oppfølging: Norsk villreinsenter koordinerer, NINA utfører. Tett samarbeid med bl.a.
Hardangerviddarådets aktører og villreinutvalget.
7.2.5. Villrein og ferdsel
Dette prosjektet videreføres fra tidligere handlingsprogram (jf. kap. 7.1, prosjekt 8). Det skal baseres
på oppdatert kunnskap om villreinens arealbruk (jf. kap. 7.1, prosjekt 5) og ny kunnskap om ferdsel
(jf. 7.2.4).
Prosjektet gjennomføres ved å utvide NINAs ferdselsprosjekt med analyser basert på ovennevnte
kunnskapsprosjekter.
Finansiering: Regional plan har øremerket midler fra tidligere handlingsprogram til et slikt prosjekt.
Behov ut over disse rammene forventes dekket av andre aktører.
Tidsramme: Fullføres i 2020
Ansvar for oppfølging: Norsk villreinsenter koordinerer, NINA utfører. Tett samarbeid med bl.a.
Hardangerviddarådets aktører og villreinutvalget.
7.2.6. GPS-merkeprosjektet for Hardangervidda og Nordfjella
GPS-merkeprosjektet gjennomfører i tillegg til ferdselskartleggingen følgende delprosjekter
• Overvåking av Rv7
• Kraft og anlegg i Nordfjella
• Fokusområder og regionale planer
• Oppfølging av merka dyr i felt og CWD
Gjennomføring av dette arbeidet skjer under ledelse av NINA og villreinsenteret i samarbeid med
Statens vegvesen, NVE, villreinnemnda, villreinutvalget, fylkesmenn, kommuner og fylkeskommuner.
Alle aktører knyttet til Hardangerviddarådet bør følge dette arbeidet tett og påse kobling mellom
GPS-prosjektet og oppfølging av regional plan.
Tidsramme: Løpende
Ansvar for oppfølging: Norsk villreinsenter og NINA, i samarbeid med mange berørte aktører.
7.2.7. Fokusområder
Med fokusområde forstås et område som er viktig for både villreinen og andre brukere. Tett
oppfølging av slike områder kan være viktig for å løse utfordringene i området.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Villreinsenteret har utarbeidet et faglig notat (NVS notat 6/2018) som viser viktige og ulike typer
fokusområder på Hardangervidda. Områdene har ulike type utfordringer og er listet etter dette
nedenfor:
Samferdsel:
• Riksveg 7
• Imingfjell-Sønstevatn-Småroi
• Haukelifjell
Friluftslivets ferdsel:
• Tinnhølen
• Trolltunga
• Haukeliseter-Hellevassbu-Litlos
• Stegaros og Graveide (også kraftutbygging)
• Songa
Jaktfredningssoner:
• Eidfjord – Ullensvang
• Ullensvang og Røldal statsallmenning
• Øvre Numedal statsallmenning
• Havfoss
Det er behov for en videre prosess som sikrer medvirkning og forankring hos berørte parter om
hvilke områder på Hardangervidda som bør prioriteres høyest. NVS-notatet har trolig pekt ut de
viktigste områdene. Men en bred prosess kan også avdekke andre og den kan tydeliggjøre hvilke som
er særlig viktige.
Prosjekt bør være i to trinn:
1. Gjennomføre en bred prosess for å avklare endelig hvilke områder som skal prioriteres
høyt og hva videre oppfølging bør innebære
2. Følge opp særlig høyt prioriterte fokusområder. Det kan være i form av overvåking eller
med konkrete tiltak
Tidsramme:
1. Trinn 1 starter opp i 2019.
2. Trinn 2 er langsiktig.
Finansiering: Avklares før oppstart av trinn 2. Trolig nødvendig med bidrag fra alle berørte parter.
Ansvar for oppfølging: Norsk villreinsenter koordinerer. Tett samarbeid med alle parter med
interesser og ansvar i området og aktuelle fagmiljøer.
7.2.8. Felles sti- og løypeplan
Det bør utarbeides en felles og helhetlig sti- og løypeplan for nasjonalt villreinområde og naturlig
tilgrensende områder, som utgangspunkt for kommunenes sti- og løypeplaner. Denne planen bør
også vurdere hvor mobile aktiviteter som kiting, hundekjøring og lignende kan skje, og ikke bør skje.
Spørsmålet om Nordmannslepa som historisk vandrerute bør også avklares i denne prosessen.
Målsettingen er å få grunnlag for å legge om stier og løyper som er i konflikt med villrein og annet
naturmangfold, og samtidig ivareta reiselivets og friluftslivets behov.
Planen skal vurdere om det enkelte steder i perioder bør legges begrensninger på ferdsel og bruk av
overnattingssteder, samt vurdere hvilke virkemidler som eventuelt her bør brukes. Men planen skal
også ivareta reiselivets behov, blant annet ved å tydeliggjøre når og hvor ulike aktiviteter kan skje
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skal vurderes.
Arbeidet må sees i tett sammenheng med fokusområdene og bygge på kjent kunnskap om villrein,
om ferdsel og om villrein og ferdsel (jf.7.2.4). Videre må det skje med bred dialog og involvering av
berørte parter. Turistforeningen og andre aktører som tilbyr servering og/eller overnatting i nasjonalt
villreinområde er særlig viktige samarbeidspartnere. Prosjektet må også sees sammen med
besøksstrategien og eventuelt hovedprosjekt knyttet til Villrein som verdiskaper.
Finansiering: Avklares før oppstart. Trolig nødvendig med bidrag fra alle berørte parter.
Tidsramme: Gjennomføres 2019-2022.
Ansvar for oppfølging: Fylkeskommunene i tett dialog med alle parter med interesser og ansvar i
området og aktuelle fagmiljøer.
7.2.9. Vassdrag og vilkårsrevisjoner
Vilkårsrevisjoner gir en anledning til å vurdere avbøtende tiltak som kan bedre trekkmuligheter og
villreinens tilgang til viktige beiter. Ved vilkårsrevisjoner er det viktig så langt mulig å se vassdragene
og tilgang til beiter i sammenheng.
Prosjektet har til hensikt å få en gjennomgang av dette på Hardangervidda.
Prosjektet er todelt og skal:
1. vurdere om det er vassdrag på Hardangervidda som bør gjennomgå en vilkårsrevisjon med sikte
på å bedre trekkmulighetene for villreinen.
2. vassdragsreguleringen Mår/Gøyst (Stegaros og Graveide) skal gjennomgås med sikte på å
fremme en vilkårsrevisjon.
Tidsramme: Langsiktig
Ansvar for oppfølging: Fylkeskommunene i tett dialog med bl.a. kommunene, Fylkesmannen, NVE,
villreinnemnda og Norsk villreinsenter. Alle berørte offentlige og private aktører må involveres.
7.2.10. Besøksstrategi for verneområder
På oppdrag fra Miljødirektoratet utarbeider fylkesmennene besøksstrategi for nasjonalparken.
Hensikten er å finne en god balanse mellom å gi gode opplevelser for den besøkende, å gi rom for
lokal verdiskaping og å ivareta naturverdiene. Som ledd i dette bør det også gjennomføres en
informasjonskampanje for å hindre spredning av smitte og fremmede arter.
Arbeidet med besøksstrategi startet opp i 2018. Nesten alt besøk inn i nasjonalparken må gå
gjennom nasjonalt villreinområde utenfor parken. Dette setter krav til god samordning med regional
plan og ferdselsprosjektene. Samordning med eventuelt hovedprosjekt i programmet Villreinfjellet
som verdiskaper er også viktig.
Tidsramme: Fullføres/godkjennes 2019.
Ansvar for oppfølging: Fylkesmannen
7.2.11 Villreinfjellet som verdiskaper
Buskerud fylkeskommune gjennomførte i 2018 på vegne av Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet
forprosjektet, «Velkommen til villreinfjellet». Nore og Uvdal kommune gjennomførte samtidig
prosjekt «Tettere på villreinfjellet». Sentralt i forprosjektene var å vurdere om villreinen kan være
med å bygge fjell-Norge som attraksjon, men uten å skade den.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disse to forprosjektene er nå gått sammen om hovedprosjektet «Mennesket og reinen». På
bakgrunn av funnene i forprosjektene har hovedprosjektet fire innsatsområder:
1. Et rettet mot utvikling av attraksjoner/destinasjoner, dvs. der en jobber direkte med aktører
eller grupper med næringsaktører som ønsker å utvikle opplevelser og formidlingskonsepter
knyttet til villrein. Det er plukket ut 5 piloter som det startes opp med.
2. Et rettet mot avbøtende tiltak, der man koordinerer innsatsen med fokusområdesatsningen i
regional plan og besøksstrategi. Dette handler om å kanalisere ferdsel vekk fra sårbare
områder samtidig som man tenker verdiskaping.
3. Et rettet mot reiselivsaktører generelt for å gi økt forståelse av villreinens betydning både
som attraksjon og kulturbærer, og for å gi dem som ønsker det verktøy for å utvikle
opplevelser og formidlingsopplegg knyttet til villrein.
4. Et med informasjon og formidling mot publikum. Denne kan gå både gjennom egne kanaler,
men også via andres, som sider som eies av kommersielle aktører og andre brukerinteresser,
som DNT og VisitNorway. Også denne koordineres mot besøksstrategiarbeidet.
Tidsramme: Fullføres i løpet av programperioden til og med 2021.
Ansvar for oppfølging: Buskerud fylkeskommunene i dialog med Hardangerviddarådets og
Nordfjellarådets medlemmer, villreinnemndene, Nore og Uvdal kommune og Norsk villreinsenter.
7.2.12 Klimaendringenes effekt på villreinens leveområder
Klimaendringene vil påvirke villreinens livsbetingelser. Blant annet vil beitetilgangen endres gjennom
endret nedbørsmønster, høyere vintertemperaturer og med det hyppigere vekslinger mellom
varmegrader og kuldegrader. Trolig vil også plantesamfunnene endres.
Gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for hjortevilt er det opparbeidet svært lange
dataserier som dokumenterer villreinstammenes størrelse, bestandsdynamikk og arealbruk. Disse
dataseriene kan sammen med nye framskrivinger av de forventede klimaendringene bidra til ny
kunnskap om hvordan klimaendringene kan påvirke villreinstammene.
Prosjektets mål er å koble villreinforskerne og klimaforskerne med sikte på å øke kunnskapen om
forventede klimaendringer og med det villreinens livsbetingelser på sikt. Dette kan være viktig
kunnskap i videre oppfølging av den regionale planen.
Finansiering: Avklares før oppstart. Forutsetter statlig støtte.
Tidsramme: Gjennomføres 2020-2023. Kanskje mer langsiktig.
Ansvar for oppfølging: Fylkeskommunene og Norsk villreinsenter. Særlig aktuelle forskningsmiljøer
er Norsk institutt for naturforskning og Bjerknesseteret for klimaforskning i Bergen.
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8. Konsekvenser av revidert plan
Hovedtrekkene i 2011-planen er videreført, men med noen endringer av betydning for så vel villrein
som samfunn. Nedenfor gis en kort vurdering av konsekvenser av viktige endringer.
Det er utarbeidet en egen konsekvensutredning av Kjetil Heitmann (datert 07.02.2019) som er
relatert til planutkast datert 17.01.2019. Omtalen nedenfor bygger på Heitmanns
konsekvensutredning, men teksten er oppdatert i forhold Hardangerviddarådets sluttvedtak.
Konsekvenser for villrein
De viktigste planendringene som vil være positive for villreinen er følgende:
•
•
•

•
•
•
•

Nasjonalt villreinområde er utvidet flere steder i Tinn og Vinje kommuner med bakgrunn i
villreinens noe endret arealbruk.
Planområdet er noe utvidet slik at trekk-korridoren på Vegglifjell i sin helhet er innlemmet i
regional plan.
Handlingsplanen skisserer oppfølgingspunkt knyttet til felles sti- og løypeplan. Dette skal
bygge på analyser knyttet til menneskelig ferdsels virkning på villrein og vil forsøke å finne
fram til avbøtende tiltak for å styrke villreinen. Eventuelle tiltak her må skje i tett dialog og
forståelse med andre brukerinteresser.
Handlingsplanens oppfølgingspunkt knyttet til fokusområder skal følge opp særlig sårbare
områder og også vurdere avbøtende tiltak.
Presisering av hensynet til villrein i retningslinjene knyttet til vassdragsforvaltning og
energiproduksjon (§2.6) er et nytt moment som er tatt inn i revidert plan.
En prinsipielt viktig endring er også ny §2.10 som fastslår at tiltak i hele planområdet som kan
gi økt ferdsel i sårbare villreinområder, skal kunne avslås.
Retningslinjene for Nasjonalt villreinområde knyttet til turisthytter er tydeliggjort med at nye
hytter/overnattingssteder ikke skal kunne etableres, de skal kunne stenges og at de skal
kunne flyttes pga. villreinhensyn.

Flere områder har vært vurdert mht. endring, men anbefales videreført som i 2011-planen.
Konsekvensutredningen mener dette er beste løsning for villreinen.
Endringer av negativ karakter for villreinen:
•

•

•

•

Valldalen i Odda kommune, opp til 900 moh., omdefineres fra Nasjonalt villreinområde til
Stølsdal. Hensikten er å muliggjøre forsiktig næringsutvikling i dalen. Konsekvensutredningen
mener den negative virkningen på villreinen er større enn de positive samfunnseffektene.
Villreinhensynet begrunnes med tidvis kalving og tilgjengelige vårbeiter i Valldalen, samt at
ny tunnel på E134 kan medføre økt trekk fra Setesdalsheiene og mer bruk av området.
Nasjonalt villreinområde reduseres ved Heng i Ullensvang herad til fordel for arealsone Fjell
og annen utmark. Konsekvensutredningen er usikker på sumeffekten, ved at samfunnsnytten
er stor, men at økt aktivitet på Heng kan være tilsvarende negativ for villreinens
leveområder.
Likedan konkluderer konsekvensutredningen med usikkerhet mht. virkning av mindre
endringer ved Nystøl og Rennedalen i Hol kommune. Dette berører ikke nasjonalt
villreinområde direkte, men kan medføre økt ferdsel inn i villreinområdet.
Konsekvensutredningen mener hytteområdene på Vegglifjell burde vært med i planen av
hensyn til villrein. Dette for å se sammenhengen mellom arealbruk i randsonen og virkning
på villrein.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Planen reduserer Nasjonalt villreinområde i Sysendalen for å muliggjøre alpinanlegg (Eidfjord
Resort). Dette er i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak, og er
ikke nærmere konsekvensutredet.
Andre spørsmål som er avklart etter høring
•

Veien over imingfjell anbefales videreført som vinterstengt, men med mulighet for brøyting
fra Tessungdalen til Småroe i vinterferien og i helgene fram til påske. Dette innebærer en
liberalisering av retningslinjene, men formaliserer videreføring av mange års praksis.
Endringen medfører ingen faktiske endringer for hverken villrein eller samfunn.

Konsekvenser for samfunn
Det er gjennomført noen arealendringer som etter all sannsynlighet ikke gir noen virkning til eller fra
for villrein, men som har positiv virkning for berørt lokalsamfunn. Dette gjelder:
•
•
•

korrigeringer i plankartet i Hol og Odda for å unngå at vedtatte reguleringsplaner med
utbygging blir liggende i Nasjonalt villreinområde.
korrigering av plankartet i Luredalen i Tinn for å harmonere med kommuneplanen
omdefinering av fire områder i Odda fra Fjell og annen utmark til Fjell og fjordbygd og
Stølsdaler.

Omdefinering av Valldalen i Odda fra Nasjonalt villreinområde til Stølsdal vurderes lokalt å ha svært
stor samfunnsmessig betydning.
Planen viderefører rammene for turisthyttenes mulighet til modernisering og forsiktige utvidelser.
Dette er vurdert som viktig for å kunne opprettholde driften framover.
Den samfunnsmessige betydningen av vinterbrøyting over Imingfjell, tones i konsekvensutredningen
ned, bl.a. fordi den sannsynligvis ikke vil kunne ha full regularitet for arbeids- og skolependlere. Men i
lokalsamfunnet på begge sider av fjellet understrekes ofte den samfunnsmessige viktigheten av en
slik løsning.
Økt fokus på friluftslivets ferdsel i retningslinjene (§2.5.1) og handlingsplanens prosjekter knyttet til
ferdselskartlegging, villrein- og ferdselsanalyser og felles sti- og løypeplan kan innebære omlegginger
og krav til friluftslivets adferd. Målsettingen er imidlertid å finne omforente og faglig begrunnede
løsninger som ivaretar både villrein, friluftsliv og andre samfunnsinteresser.
Utøvelse av tradisjonelle utmarksnæringer er viktig for lokalbefolkningen rundt Hardangervidda. De
reviderte retningslinjene innebærer en videreføring av 2011-planens retningslinjer. Men det er i
tillegg påpekt at bruk av dispensasjoner i flere tilfeller kan være bedre løsning enn større
planprosesser.
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9. Kunnskapsgrunnlag
I dette kapitlet listes det mest aktuelle kunnskapsgrunnlaget, både det som ble produsert ved
utarbeiding av 2011-planen og det som er kommet til seinere.
Utredninger fra planprosessen 2008-2011, om Hardangervidda
Det ble fremskaffet mye kunnskap i forbindelse med første generasjon regional plan. Det meste av
dette er fortsatt relevant. Nedenfor listes særlig viktige rapporter og kunnskapsgrunnlag fra dette.
•
•
•
•
•
•
•

Kartlegging av villreinens arealbruk på Hardangervidda. NVS rapport 7/2010
Lufsjåtangen og Dagalitangen på Hardangervidda. Kunnskap og utfordringar i høve til
villreintrekk og menneskeleg arealbruk. NINA Rapport 412
o Supplerende notat. Tessungdalen Utmarkslag, 30.11.2009
Utmarksnæring i Nore og Uvdal kommune og bruk av LNF-formålet etter plan- og
bygningsloven. Asplan Viak
Reiselivet og ferdsel fra de tyngste reisemålene rundt Hardangervidda. Asplan Viak
Hardangervidda gjennom 9500 år – en kulturhistorisk rapport. Buskerud fylkeskommune
Vurdering av utkast til Regional plan for Hardangervidda 2011 – 2025. Aurland Naturverkstad
Rapport 10-2010
Vurdering av Regional plan for Hardangervidda 2011 – 2025, høringsutgave 10.01.2011, etter
prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12. Naturforvalter Kjetil Heitmann 23.05.2011

Utredninger fra planprosessen 2008-2011, om fjellområder generelt
•
•
•
•

Ferdsel i villreinens leveområder NINA Rapport 551
Villreinen og villreinfjellet som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling. Østlandsforskning
6/2010
Ringvirkninger av fritidsbebyggelse. Kunnskapsstatus. Østlandsforskning 3/2010
Ferdsel ut frå fjellnære reiselivsbedrifter. NINA Rapport 441

Utredninger som oppfølging av handlingsprogram for Hardangervidda
Som oppfølging av årlige handlingsprogram for Hardangerviddaplanen er nye utredninger påbegynt
og til dels gjennomført. Noen av de er gjennomført/gjennomføres i samarbeid med andre fagmiljøer.
Tabellen nedenfor gir oversikt over nyere og pågående prosjekter som gir viktig planrettet kunnskap
for rullering av planen.
•

Utmarksnæringer – begrep og bruk av LNFR-områder på Hardangervidda, Østlandsforskning
rapport 04/2015
• Villreinens arealbruk - kartfortellinger, Nettside utført av NINA og NVS
• Villrein som reiselivsattraksjon, Mimir
• Lufsjåtangen og villrein, NINA Rapport 1362
Prosjektene nedenfor gjennomføres gjennomføres i samarbeid med andre, som oppfølging av
handlingsprogram for Hardangervidda:
•
•

Ferdsel på Hardangervidda. Utføres av NINA og fullføres i 2019
Friluftsliv og villrein Dette skal bygge på «villreinens arealbruk» og «kartlegging av fritidsbruk
og opplevelser». Starter opp i regi av NINA så snart ferdselsprosjektet er fullført.
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•
•
•
•
•
•
•

Villrein og Samfunn. En veiledning til bevaring og bruk av Europas siste villreinfjell. NINA
Temahefte 27. 2004
Europeiske villreinregioner – en strategisk satsing på villreinfjellet som ressurs for reiselivet.
Østlandsforskning 05/2015
Veger og villrein Oppsummering - overvåking av rv. 7 over Hardangervidda, Nina Rapport
1121.
Populasjonsdynamiske utfordringer knyttet til fragmentering av villreinfjellet NINA
Temahefte 70 - 2017
Forenkling av utmarksforvaltning. Rapport fra faggruppe. Desember 2014
Forenkling av utmarksforvaltning. Rapport fra arbeidsgruppe. Februar 2016
Fagartikkel fra NINA og NVE: «Long- versus short term effects of dam constructions on
reindeer habitat and behavior».

Nye utredninger fra 2018
•
•
•

Fokusområde Hardangervidda, NVS Notat 6/2018
Villreinkunnskap og regional plan. En gjennomgang av GPS-data i forbindelse med rullering av
regional plan på Hardangervidda. NVS Notat 7/2018
Utredning om vinteråpen veg over Imingfjell, Statens Vegvesen oktober 2018

Andre kilder og faglige bidragsytere i arbeidet med rulleringen
•
•
•
•
•

www.villrein.no
Villreinen, Tor Punsvik og Johan Christian Frøystrup, Friluftsforlaget 2016
Kjell Bitustøyl (innspill om tamrein)
Anders Mossing, Norsk villreinsenter Sør
Lena Romtveit, Norsk villreinsenter Sør

Foto: Olav Strand
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Vedlegg. Hovedspørsmål i rulleringen
Det ble i planprogrammet presisert at hovedtrekkene i planen fra 2011 skulle videreføres, men også
at noen arealspørsmål og tematiske problemstillinger skulle vurderes særskilt. Likedan ble det
presisert at rulleringen måtte bygge på erfaringer med gjeldende plan.
I dette vedlegget gjennomgås forventinger fra planprogrammet og kort oppsummert prosessens
anbefalinger som ble sendt på høring.

Erfaringer med regional plan vedtatt i 2011.
Det ble våren 2018 utarbeidet et notat som sammenstiller en del viktige erfaringer fra kommunale og
regionale fagpersoner som har vært involvert i planprosessen i hele, eller deler av, tiden siden
oppstart i 2008. Hensikten var å kunne bruke dette til å forbedre neste generasjon plan. Nedenfor
gjengis de viktigste erfaringene.
1. Kommunal oppfølging av regional plan
Det regionale planen forutsetter at planens føringer skal implementeres i kommunenes arealplaner
og utarbeide forpliktende sti- og løypeplaner (jf. kap. 9 Handlingsplan).
Situasjonen i 2018 er at fremdrift på kommuneplanrevisjon av ulike grunner har vært svært
varierende, og følgelig er implementeringen også ulik. Alle kommuner har imidlertid ambisjoner om
at dette skal skje.
Sti- og løypeplaner er i varierende grad laget. Kommunene har derfor i ulik grad vurdert løypenettet
inne i nasjonalt villreinområde og løypenett som går over flere kommuner. Men eksempelvis Nore og
Uvdal kommune har i sin sti- og løypeplan vurdert alle sommer- og vinterløyper innenfor hele det
regionale planområdet. Denne kommunens løypeplan er gjort juridisk bindende, men arbeidet har
reist en del prinsipielle problemstillinger knyttet til ansvar og virkning.
2. Kommunenes eierforhold til planen
De kommunene som har implementert føringene fra den regionale planen over i egen
kommuneplan, opplever at dette stort sett har fungert godt. Lojaliteten til den regionale planens
føringer for bygg er god, mens det er noe mer avvik i forhold til løypekjøring.
Planen brukes også i forhold til enkeltsaker som del av vurderingsgrunnlaget.
Det rapporteres fra noen at administrasjonen tillegger planen større vekt enn politikerne, mens
andre trekker fram stort politiske engasjementet rundt Hardangervidda og bruk av planen.
3. Bygg i planområdet
Om bygging har skjedd i samsvar, eller i strid, med planens føringer, og eventuelt i hvilket omfang,
ble forsøkt belyst gjennom Statens kartverks matrikkeldata. Fokus ble satt på det nasjonale
villreinområdet.
Antall nye bygg i nasjonalt villreinområde, registrert i perioden 2011-2017, viste seg større enn
forventet. Med bakgrunn i at dette er et uventet høyt antall, gjorde alle kommunene en kontroll av
hver enkelt byggesak mht. hva saken innebar. Gjennomgangen viste at byggesakene i stor grad
handlet om påbygg og/eller erstatningsbygg for fritidshus eller driftshusvære, gamle bygg som var
nyregistrert i denne perioden, samt noen få nye bygg bygd i medhold av reguleringsplan eller
kommuneplan. Noen av de registrerte byggene lå utenfor nasjonalt villreinområde.
Erfaringen er at i nasjonalt villreinområde er retningslinjene knyttet til bygg i all hovedsak fulgt opp.
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For å ivareta villreinens trekkmuligheter har den regionale planen retningslinjer knyttet til
vinterbrøyting, med sikte på at alle veieiere skal følge opp denne intensjonen. Viktige retningslinjer
er bl.a.
•
•

Eksisterende veger som er anlagt i villreinområdet bør ikke åpnes før 1. juni.
Fv 124 og fv 755 (Tessungdalen-Imingfjell-Uvdal)
Veien kan holdes åpen med unntak av perioden 30. november til 1. april, eller til påske når
denne faller i mars. Veien kan stenges på kort varsel dersom det er villrein i området.

Om åpning før 1. juni
Det er noen få eksempler på brøyting i strid med planens intensjoner i perioden etter 2011. I
drøftinger har det vært påpekt at retningslinjer om veger og vinterbrøyting burde vært mer
uttømmende, dvs. flere veger burde vært listet opp og at dette bør korrigeres i rulleringen.
Om Fv 124 og Fv. 755 over Imingfjell
Strekningen fra bom ved Sønstevatn til bom ved Steinset er forutsatt vinterstengt. Sort strek på
kartet nedenfor illustrerer vinterstengt strekning (fra bom til bom).

I perioden etter 2011 har det vært stort fokus på muligheter for å etablere et prøveprosjekt med
vinteråpen vei over Imingfjell. Dette har vært avvist med bakgrunn i regional plan. Men det har blitt
gjort politiske vedtak på at dette skal vurderes i rulleringen.
Under arbeidet med revidering av planen har det kommet fram at selv om veien er vinterstengt, har
det siden 60-tallet vært en praksis med å brøyte fra Steinset til hyttene ved Småroe i
vinterferieukene og i helgene fram til påske. Dette har vært velkjent for noen og ukjent for andre. For
å få en bred høring og kunne konkludere med en entydig praksis for fremtiden, legges tre alternativer
fram til høring:
A. Vinterstengt fra bom til bom
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. Vinterstengt fra bom til bom, men med mulighet for åpen vei fra Småroe til Steinset i
vinterferieukene og helgene mellom vinterferie og påske
C. Prøveprosjekt med vinteråpen vei
Vinteren 2018 var det over en lengre periode en stor villreinflokk på Lufjsåtangen. Situasjonen gjorde
at fylkeskommunene i dialog med Statens vegvesen, etter tydelig råd fra Fylkesmannen i Buskerud,
utsatte brøytingen til dyra hadde trukket vestover igjen. Nore og Uvdal kommune anmodet også om
at veiåpningen, pga. villreinen, måtte utsettes.
Dyra dro vestover lørdag før palmesøndag og veien ble brøytet slik at det var åpen for fri ferdsel fra
onsdag før skjærtorsdag.
Erfaringen var her at planens retningslinje fungerte. Men det ble i den aktuelle situasjonen også en
erfaring at «kommandolinjene» og premissene gitt i regional plan burde vært tydeligere. Dette bør
forbedres i rulleringen.
5. Ferdsel
Nye stier og løyper
Det er etablert få nye stier og løyper i konflikt med den regionale planens føringer. Enkelte løyper har
fått noe økt preparering, men kommunene har også fulgt opp planen ved å avvise noen
enkeltsøknader.
Nore og Uvdal kommune har gjennom sitt arbeid med sti- og løypeplan forsøkt å legge om traseer
som åpenbart er konflikt med villreinens behov. Erfaringene fra dette er at det kan være vanskelig å
få dette til. Trolig er uklart regelverk og uklar praksis i forvaltningen en viktig årsak.
Arrangementer og/eller «moderne» ferdselsformer i konflikt med villrein
Det rapporteres at det i noe varierende grad tas nødvendig hensyn til villrein ved løypekjøring.
Det er flere eksempler på gode rutiner og god praksis. Eksempelvis at Hol kommune knytter tilskudd
til løypekjøring til villreinhensyn. Et annet eksempel er at da villreinen sto på Lufsjåtangen vinteren
2018, ble det midlertidig stans i løypekjøring i nasjonalt villreinområde fra både Rollag og Nore og
Uvdal.
Men på tross av noen gode eksempler, er det nok noe tilfeldig og et klart behov for å systematisere
og forbedre rutinene rundt dette. Kommunale sti- og løypeplaner knyttet opp mot kommunenes
tillatelser til motorisert ferdsel i utmark vil kunne gi tydeligere premisser og bedre styring.
Motorferdselsplaner og motorferdsel i kommunene
Det er et betydelig omfang av motorisert ferdsel i utmark i mange av kommune i planområdet. Men
det finnes ikke gode rapporteringer som viser utviklingen over tid. Noen kommuner mener det er
økende, andre mener det er stabilt. Det er også noe ulik oppfatning kommunene imellom om
hvorvidt motorferdselsplaner kan bidra til å redusere omfanget.
Derimot er det en felles forståelse for at det er behov for mer søkelys på kommunal praksis og
premisser i løyver og dispensasjoner med sikte på å redusere konflikten mellom villrein og
motorferdsel. Nøye vurderinger av hva som tillates hvor og på hvilket tidspunkt blir da viktig.
6. Villreinens plass i regional plan
Et sentralt spørsmål er om planen har gitt en bedre og mer forutsigbar situasjon for villreinen.
Norsk villreinsenter ble utfordret på å gi noen vurderinger rundt dette. Men de mente at er det for
tidlig å si noe konkret om hvorvidt den regionale planen ivaretar villreinens behov på en god nok
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------måte. De mener slike vurderinger bør være av mer omfattende karakter og ha et mer langsiktig
fokus. NVS jobber med relevante prosjekter som i fremtiden vil kunne besvare disse spørsmålene på
en mer detaljert måte.
7. Rammevilkår for kommunene – «mulighetenes plan»
Det ble i starten av planarbeidet fokusert på at dette skulle være en «mulighetenes plan», i kontrast
til verneplanene. Alle lokale ønsker og forventninger ble likevel ikke innfridd. Dels fordi planen skal
avveie flere hensynsområder, og dels fordi planen må forholde seg til plan- og bygningslovens
rammer. Men prosessen «åpnet noen dører», som trolig ellers ikke ville vært så lett å åpne. Trolig ble
dette mulig fordi den enkelte kommunes arealbruk ble vurdert i en helhetlig regional sammenheng.
Kommunene mener de i planprosessen i stor grad fikk gjennomslag for prioritert arealbruk i egen
kommune. Men kommunene mener også at tradisjonelle utmarksnæringene i liten grad fikk bedre
rammevilkår. Det siste punktet fikk mye oppmerksomhet i planprosessen og også i oppfølgende
handlingsprogramprosjekt (jf. kap 4.3).
8. Retningslinjenes utforming
Har retningslinjene en form som er mulig å følge opp? Er begrepsbruken tydelig nok? Forstås og
praktiseres retningslinjene likt? Dette gjelder både kommunale og regionale myndigheter.
Administrativ gruppe vurderte at retningslinjene innholdsmessig dekker det de bør dekke, men at det
er behov for tydeliggjøring og forenkling som del av rulleringen.
9. Plankartet
Om soneinndeling
Erfaringen er at noen av sonene er så sammenfallende at noen av de sannsynligvis bør slås sammen.
Likedan bør hensynssonebruken vurderes. Videre drøfting av disse spørsmålene ble henvist til
planprosessen.
Om kartutforming
Siden Hardangerviddaplanen ble vedtatt, er det utarbeidet nasjonale tegneregler «Nasjonal
produktspesifikasjon for arealplan- Del 2.2. – Spesifikasjon for tegneregler, regionale planer. De nye
nasjonale tegnereglene anbefales benyttet i rulleringen.
Om plankartets nøyaktighet
Det har i retningslinjene vært presisert at regional plan er overordnet og grovmasket. Hensikten har
vært å gi kommunene et visst handlingsrom, men uten vesentlige endringer, for å trekke mer
nøyaktige grenser i sine mer detaljerte planer. Erfaringen er at dette har vært tolket og brukt noe
ulikt.
Med bakgrunn i disse erfaringene bør handlingsrommet fra regional plan til implementering i
kommuneplan tydeliggjøres.
10. Sammenheng mellom regional plan og verneområdenes forvaltningsplaner
Ambisjonene for de to planene er til dels sammenfallende. Men plansystemene mht.
forvaltningsmyndighet og virkning av planene er ulike. Spørsmålet er om de kunne vært bedre
samordnet.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det er en fordel å bruke samme ord og begrep hvis intensjonen er den samme. Men der det er
bevisste valg om ulike føringer, bør også dette avspeiles med ulike ordbruk.
Ved utarbeiding av reviderte retningslinjer, bør hensiktsmessig samordning tilstrebes.

Foto: Ellen Korvald
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Aktuelle arealspørsmål
1. Områder
Planprogrammets kap. 3 definerte aktuelle områder som skulle vurderes. Tabellen nedenfor er
hentet fra planprogrammet (s. 10 og 11).
Kommune

Geografisk sted

Problemstilling

Bakgrunn

Hol

Mindre områder
innenfor
Rennedalen,
Nystøl og
Seterdalen

Omdefinere områder fra sone C
(fjell og annen utmark) til sone D
(stølsdal og annen utmark)

Påpekt i handlingsplanen i
regional plan (kap. 9)

Hol

Ustetind

Reetablering av nedlagt privat
serveringssted innenfor nasjonalt
villreinområde.

Innspill fra kommunen

Nore og Uvdal
og Tinn

Vinterbrøyting av
fv. 124
(TessungdalenImingfjell-Uvdal)

Muligheter for prøveprosjekt

Rollag

Vegglifjell

Utvide planområdet for å sikre at
villreinkorridor og buffersone i
samsvar med kommunedelplanen
inngår i regional plan

Fylkespolitikerne avviste i 2015
søknad fra Nore og Uvdal om
forsøksordning med vinteråpen
veg. De anbefalte at spørsmålet
tas opp igjen ved rullering av
planen.
Påpekt i handlingsplanen i
regional plan (kap. 9)

Tinn

Luredalen

Mulighet for mindre justering av
utbyggingsområde

Innspill fra kommunen

Vinje

Rukkemo/Torvetjønn

Mulighetene for å utvide
reiselivsoner utenfor nasjonalt
villreinområde

Innspill fra kommunen

Odda

Valldalen

Omdefinere hele eller deler av
Valldalen fra sone B (nasjonalt
villreinområde) til sone D (stølsdal
og annen utmark)

Påpekt i handlingsplanen i
regional plan (kap. 9)

Odda

SkjeggedalTrolltunga

Vurdere nasjonalt villreinområde i
forhold til Trolltungeturismen.

Innspill fra kommunen.

Odda

Orravatna

Vurdere tilrettelegging for enkelt
friluftsliv på strekningen
Skjeggedal-Orravatna-Reinsnos

Innspill fra kommunen

Eidfjord

Sysendalen

Ønske om å utvikle en
alpindestinasjon delvis innenfor
grensene til nasjonalt
villreinområde på sørsiden av
Sysendalen.

Uløst kommunedelplan i
Eidfjord kommune med
innsigelse pga. konflikt med
nasjonalt villreinområde.

Eidfjord

Isdalen

Vurdere mulighetene for et større
utbyggingsområde.

Innspill i høringen

I tillegg ble spørsmål om grensejustering ved Dagali skisenter i Hol og omdefinering av nasjonalt
villreinområde ved Heng i Ullensvang herad tatt opp i planprosessen.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Vurderinger og anbefalinger
Nedenfor oppsummeres vurdering og konklusjon for hvert enkelt punkt.
Rennedalen og Nystøl, Hol kommune
Rennedalen og Nystølsdalen er allerede forsiktig utbygde områder. Aktuelle arealer er i gjeldende
plan definert som «fjell og annen utmark» og ønskes omdefinert til «stølsdal».
Området ligger utenfor nasjonalt villreinområde og vil etter endring fortsatt ikke grense inn mot
villreinområdet. Antas å ha liten innvirkning på villreinen.
Konklusjon: Planen endres i Rennedalen og ved Nystøl i samsvar med lokalt forslag.
Seterdalen, Hol kommune
Et område innerst i Seterdalen som ønskes endret fra «fjell og annen utmark» til «stølsdal». Området
ligger relativt langt inne i fjellet og tett på viktige leveområder for villrein. Endringer kan gi økt ferdsel
og være negativt for villreinen.
Konklusjon: Planen frarådes endret. Eventuell endring her bør heller behandles etter søknad om
dispensasjon og da vurderes særlig nøye mht. virkning på villrein.
Ustetind, Hol kommune
Etter mange år uten aktiviteter på Usteting er det nå ønsker om å utvikle dette stedet med et nytt
spektakulært bygg med overnatting og ulike aktiviteter.
Realisering av dette vil med stor sannsynlighet medføre betydelig økt ferdsel vinterstid i et viktig
vinterbeiteområde, i en periode av året da det normalt er svært lite mennesker her. Vinteren 2018
var det mye villrein i dette området. Tiltaket vurderes som svært uheldig for villreinen.
Området har allerede et serveringssted på Tuva, som kan bli svekket av en ny etablering.
Å åpne for dette kan dessuten skape presedens for planer om andre nye overnattingssteder i
nasjonalt villreinområde.
Konklusjon: Endring frarådes.
Dagali ved alpinanlegget, Hol kommune
Disse hyttene ligger i godkjent reguleringsplan. Endringen her vil være en tilpasning til faktisk
situasjon og vil ikke øke presset på villreinområdene.
Konklusjon: Planen endres ved Dagali i samsvar med lokalt forslag.
Vinterbrøyting av fv. 755/fv. 124 over Imingfjell, Tinn og Uvdal kommuner
Det er et sterkt lokalt ønske i både Tinn og Nore og Uvdal kommuner om å gjennomføre et
prøveprosjekt med vinterbrøyting. Kommunene ser stor næringsmessig verdi av vinteråpen vei.
Lufsjåtangen er et viktig vinterbeiteområde, som de siste årene har vært lite i bruk. Men vinteren
2018 var store villreinflokker ute på tangen en lengre periode. Denne vinteren viste hvor viktig
området kan være for villreinen.
Vinteråpen vei vil etter all sannsynlighet vanskeliggjøre trekkmulighetene over veien.
På dette spørsmålet er det vanskelig å finne kompromisser. Det må enten holdes fast ved
vinterstenging eller tillates forsøk med vinteråpen vei.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Statens Vegvesen har utarbeidet «Utredning om vinteråpen veg over Imingfjell», oktober 2018.
Vegvesenet anbefaler ikke å holde veien over Imingfjell åpen om vinteren. Deres vurdering er særlig
knyttet til høye kostnader i forhold til trafikkmengde.
Konklusjon: I høringen legges det fram tre alternative løsninger (jf. retningslinjenes § 2.4).
Vegglifjell, Rollag kommune
Korridor ved Vegglifjell er viktig for å opprettholde trekkmuligheter over mot Blefjell. Denne
korridoren bør sikres for fremtiden og ikke bygges ned.
Det har vært vurdert å utvide planområdet slik at viktige utbyggingsområder på Vegglifjell inngår i
planen, men Rollag kommune ønsker ikke dette.
Konklusjon: Trekk-korridor i samsvar med kommuneplanen i Rollag tegnes inn på plankartet. Det
medfører en liten utvidelse av planområdet i Rollag. Øvrige arealer på Vegglifjell holdes utenfor
planområdet.
Luredalen, Tinn kommune
Dette handler om en liten justering av utbyggingsområdets grenser for at regional plan skal være
samordnet med kommunal plan. Dette gir ingen konsekvenser for villrein.
Konklusjon: Planen endres ved Luredalen i samsvar med lokalt forslag.
Rukkemo/Torvetjønn, Vinje kommune
Etter en nærmere gjennomgang vurderes det slik at gjeldende grenser er landskapsmessig gode,
sikrer friluftsområder og dekker behovet for utbygging.
Konklusjon: Endringer frarådes.
Valldalen, Odda kommune
Lokale grunneiere uttrykker at de ønsker at Valldalen, helt eller delvis, skal omdefineres fra Nasjonalt
villreinområde til Stølsdal. Dette for å muliggjøre noe næringsutvikling i området. De mener også at
bruken historisk sett tilsier at dette er en stølsdal.
Andre i lokalmiljøet er svært kritiske til å gjøre planendringer her. Villreinen kalver tidvis på østsiden
og helt innerst i dalen. Det påpekes også at det kan være uheldig for reinen hvis endring av status gir
stor utbygging med betydelig økt utfart fra området.
Områdene øst for Valldalen kan få forsterket verdi når ny Dyrskartunnel åpner for bedre
trekkmuligheter mellom Setesdalsheiene og Hardangervidda.
Konklusjon: Det anbefales et kompromiss, der dalen vest for vannet og områdene i nordenden av
Valldalsvatnet omdefineres til «stølsdal». Grensen langs dalens vestside trekkes om lag 900 moh..
Stølsdal innebærer ikke storstilt utbygging, men gir noe mer handlingsrom enn man har i nasjonalt
villreinområde.
Områdene øst for vannet er mer brukt av reinen, og anbefales opprettholdt som nasjonalt
villreinområde.
Skjeggedal - Trolltunga, Odda kommune
Turisttrafikken til og fra Trolltunga går på «kanten» av nasjonalt villreinområde. Så lenge ferdselen
foregår der, er det uproblematisk i forhold til villrein.
Det har imidlertid vært spørsmål om å etablere ny turisthytte i fjellet et sted langs stien inn til
Trolltunga. Dette frarådes da den kan utløse mye trafikk videre inn i nasjonalt villreinområde.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eventuell turisthytte nede i Skjeggedal ligger utenfor planområdet, og vil uansett ikke være i konflikt
med villreinens behov.
Omfattende telting langs stien kan også bidra til økt ferdsel videre inn i fjellet. Mulighetene for å
regulere telting i området langs stien bør, både pga. terrengslitasje og pga. startpunkt for videre
fjellturer, vurderes nærmere.
Konklusjon: Det anbefales ingen endring av arealplanen ved Trolltunga. Spørsmålet om regulering av
ferdsel og telting, bør følges opp i overordnet sti- og løypeplan og i lokale prosesser.
Orravatna, Odda kommune
Kommunen ba om en vurdering av mulighet for en ny, men enkel, hytte for det almene friluftslivet.
Området brukes i dag lite av villrein, slik at ei hytte i dette området vil i dag være lite konfliktfylt i
forhold til villrein. Men det ville gi et nytt inngrep relativt langt inne i nasjonalt villreinområde.
Grunneierne har gitt en tilbakemelding om at de ikke ønsker dette. Ved intern høring støtter
kommunen dette.
Et eventuelt tiltak vil kreve endringer av retningslinjene.
Konklusjon: Det anbefales ikke å endre retningslinjene.
Heng, Ullensvang herad
Området fra Heng til Kvanndalshovet er i dag et viktig skiområde for lokalbefolkningen. Ullensvang
herad ønsker å omdefinere arealer her fra nasjonalt villreinområde til «fjell og annen utmark».
Området ligger på et lavere nivå enn selve vidda, og er lite brukt av villrein.
En endring her synes å være uproblematisk for villrein. Den samsvarer også bra med de rammer for
utbedring av veien opp til Heng som allerede ligger i gjeldende retningslinjer.
Konklusjon: Planen foreslås endret slik at nasjonalt villreinområde ved Heng omdefineres til «fjell og
annen utmark».
Sysendalen, Eidfjord kommune
Endringsforslaget er et lokalt ønske for å styrke reiselivsnæringen i Sysendalen. Dette gir imidlertid
inngrep i nasjonalt villreinområde og legger til rette for økt utfart videre inn i nasjonalt
villreinområde.
Lokal kommunedelplanprosess har fått innsigelse. Denne er oversendt KMD for endelig avgjørelse.
Konklusjon: Ingen endring av planen i Sysendalen nå. Regional plan vil bli justert i samsvar med
KMD’s endelige beslutning så snart den foreligger.
Isdalen, Eidfjord kommune
Villreinen bruker i dag området nær Isdalen relativt lite. I framtida kan området bli betydelig viktigere
da ny Dyranuttunnel vil lette villreinens kryssing av Rv7. Området bør også sees i sammenheng med
muligheter for utveksling mellom Hardangervidda og Nordfjella, samt Raudafjell.
Ut fra dagens situasjon er en utvikling i dette området lite konfliktfylt i forhold til villrein. Men
områdene rundt Isdalen kan bli langt viktigere for villreinen i fremtiden. Økt ferdsel ut fra Isdalen kan
da bli utfordrende.
Ut fra de signaler som er gitt i planprosessen, vil dagens planstatus med «stølsdal» gi rom for de
aktuelle utbyggingsønskene i området.
Konklusjon: Det foreslås ingen endring av planen i Isdalen.
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Tematiske problemstillinger
Med bakgrunn i erfaringer med bruk av planen siden vedtak i 2011 ble det i planprogrammet reist en
del problemstillinger som skulle belyses. Hensikten var dels å vurdere muligheter for å forenkle
planens retningslinjer, og dels å forsterke enkelte hensynsområder.
Nedenfor oppsummeres kort problemstillingens innhold (jf. planprogrammet) og konklusjonene på
vurderingene (jf. arbeidsnotat til styringsgruppa datert 04.06.2018).
1. Friluftsliv
Planprogrammets «bestilling»
Med bakgrunn i mye ny kunnskap om ferdsel og økt kunnskap om villrein, samt etter hvert også
samspillet mellom disse, påpeker planprogrammet:
•
•

at det er ønskelig at et regionalt og gjennomgående sti- og løypenett for fjellområdet
innarbeides i den regionale planen.
videre det er behov for å klargjøre rammer for større arrangementer og mer moderne
ferdselsformer som sykling, kiting, hundekjøring o.l. i fjell og utmark, og eventuelt gi føringer
for dette i retningslinjene.

Regional plans erfaringer og anbefalinger
Høsten 2018 pågår fortsatt NINAs omfattende ferdselsprosjekt. Dette skal sammen med villreindata
gi grunnlag for analyser av forholdet mellom villrein og menneskelig ferdsel. Dette vil gi viktig
grunnlag for å kunne utarbeide en felles sti- og løypeplan. Dette vil ikke foreligge før slutten av 2019.
Med bakgrunn i dette kan derfor ikke regional plan nå anbefale et sti- og løypenett som del av
planen. Men følgende tydeliggjøres i reviderte retningslinjene (§2.4) og tas inn i
handlingsprogrammet:
•
•
•

kommunene skal utarbeide sti- og løypeplaner der omlegging, nedlegging og nyetablering av
stier og løyper skal avklares.
felles sti- og løypeplan som også skal vurdere andre ferdselsformer (som kiting) og dessuten
koordineres med besøksstrategi for verneområdene skal utarbeides.
behovet for begrensninger i ferdsel, særlig knyttet opp mot fokusområder, skal vurderes i
felles sti- og løypeplan.

2. Utmarksnæringer
Planprogrammets «bestilling»
Muligheter for landbrukstilknyttede utmarksnæringer, men tilpasset vår tid, var et sentralt tema i
den regionale planen som ble vedtatt i 2011. Men både kommunene og utøverne av disse næringene
opplever fortsatt rammene som «trange».
En del utredningsarbeid er gjennomført siden 2011 og planprosessen fikk i oppdrag å framskaffe
status på dette området som grunnlag for å vurdere eventuelle endringer av retningslinjene.
Regional plans erfaringer og anbefalinger
De mest aktuelle rapporter er:
•

Utmarksnæringer i Nore og Uvdal og bruk av LNF-formålet etter plan- og bygningsloven,
(Asplan Viak, 2010)
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ØF-rapport 04/2015)
• Veilederen Garden som ressurs - Bygge og anleggstiltak i og i tilknytning til landbruk –
forholdet til plan etter plan- og bygningsloven (KMD og LMD 2017)
Det meste herfra bekrefter det som ble lagt til grunn i gjeldende plan. Men veilederen fra
departementene omtaler muligheten til å løse enkeltspørsmål gjennom dispensasjoner etter pbl §19.
Dette er fulgt opp i rulleringen i §2.3 om utmarksnæringer.
For å bruke denne muligheten bør kommunene utarbeide veiledende retningslinjer for behandlingen
av slike dispensasjoner som del av planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel. En slik retningslinje
må tydeliggjøre klare krav til dokumentasjon og realisme i det planlagte næringsprosjektet, samt
sikre at villreinhensyn blir godt ivaretatt i som del av saksbehandling og beslutning.
Regional plans §2.3 om utmarksnæringer er ellers forenklet og noe omredigert i forhold til 2011planen. Innholdsmessig er den som før, men supplert med punktet om dispensasjon.
3. Differensiert arealforvaltning
Planprogrammets «bestilling»
Med bakgrunn i at ulike aktører har noe ulik forståelse av begrepet differensiert forvaltning, skal
mulighetene for å utøve differensiert forvaltning søkes nyansert og tydeliggjort.
Regional plans erfaringer og anbefalinger
Når tillatelser til bygg, veier og anlegg gis, kan det normalt ikke settes forutsetninger om bruk til ulike
tider. Kun reguleringsplaner kan gi slike begrensninger. Et ja eller nei til tiltak etter plan- og
bygningsloven bør derfor være vurdert ut fra en mulig helårsbruk. Dette er presisert i §2.3 om
utmarksnæring.
Mulighetene for differensiert forvaltning ligger derfor først og fremst i ulike former for
ferdselsstyring og ferdselsregulering. Dette kan knyttes til friluftslivets ferdsel, til motorisert ferdsel i
utmark og drift av offentlige veier:
•
•
•

For tiltak knyttet til friluftsliv og ferdsel, se omtale ovenfor og retningslinjenes §2.5.1.
Retningslinjene om motorisert ferdsel (§2.5.2) setter større fokus på at kommunene skal
legge villreinen og annet naturmangfold sitt behov til grunn når tillatelser gis. Både tid og
sted skal ivaretas.
Det er kun veieier som kan bestemme når veien skal være åpen eller stengt. Det offentlige
kan kun bestemme over egne veier, men kan anmode om at private følger opp
retningslinjene. Planens retningslinjer (§2.4) gir føringer for Imingfjellveien og en rekke
kommunale veier.

Siden private eiere kan drifte og bruke sine veier, bygg og anlegg som de ønsker, er det lagt inn en
henstilling i §1.3 om at «Alle aktører med aktiviteter og virksomhet på Hardangervidda forventes å
forholde seg til regional plan.»
For å kunne følge opp særlig sårbare områder i tiden framover er det definert et
handlingsplanprosjekt knyttet til fokusområder.
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Regional plan for Hardangervidda 2019-2035.
Vedtatt av fylkestinget i Telemark, fylkestinget i Vestland og fylkestinget i Viken.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Verneområder
Planprogrammets «bestilling»
Første generasjon regional plan hadde hovedfokus på områdene utenfor nasjonalt vernede områder.
For villreinen, friluftslivet og utøvere av utmarksnæringer er disse grensene mindre interessante.
I rulleringen skal regional plan og verneområdenes forvaltningsplaner i større grad sees i
sammenheng. Tydeliggjøring av sammenhengende sti- og løypenett og trekkveger kan være
eksempler på dette.
Regional plans erfaringer og anbefalinger
Verneområdene har sine forvaltningsregler som ikke påvirkes av regional plan. Det har imidlertid
gjennom rulleringen vært fokus på at besøksstrategien og regional plan står i sterk avhengighet til
hverandre.
Samspill mellom regional plan og besøksstrategien vil i hovedsak skje gjennom handlingsplanen, især
knyttet til felles sti- og løypeplan og fokusområder. Kunnskap om villreinens arealbruk og sårbarhet
kombinert med ferdselsstyring blir viktige elementer her.
5. Naturmangfold
Planprogrammets «bestilling»
Forutsetningen om å legge Naturmangfoldlovens kapitel II til grunn er forsterket etter 2011. Særlig
sentral er §8 som setter krav om at planvedtak må bygge på vitenskapelig kunnskap, og i tillegg skal
det legges vekt på erfaringsbasert kunnskap som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av
naturmangfoldet.
Regional plans erfaringer og anbefalinger
Naturmangfold er løftet ut i eget punkt i retningslinjene, § 2.7. Hensikten er å tydeliggjøre og
forsterke.
Konsekvensutredningen vil, i tråd med planprogrammets føringer, se spesielt på konsekvenser for
villrein.
6. CWD/skrantesjuke
Planprogrammets «bestilling»
Sitasjonen med skrantesjuke i Nordfjella er svært alvorlig. Det må i planprosessen vurderes om dette
gir behov for særlige tiltak knyttet til arealbruk på Hardangervidda.
Regional plans erfaringer og anbefalinger
Fornyet avtale mellom Miljødirektoratet og Statens vegvesen, datert februar 2015, regulerer
mulighetene for å stenge Rv.7 av hensyn til trekkmulighetene for villrein. Denne avtalen ble i
desember 2017 supplert med at pga. CWD-smitte i Nordfjella er det inntil videre ikke ønskelig å
stenge veien. Dette for å hindre trekk over Rv7.
Retningslinjene om Rv7 i §2.4 er revidert i samsvar med dette.
Videre presiserer §1.3 at tiltak som er i strid med planen, men nødvendig pga. aktuelle situasjoner
(som CWD) skal kunne gjennomføres uten nærmere planavklaring.
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Regional plan for Hardangervidda 2019-2035.
Vedtatt av fylkestinget i Telemark, fylkestinget i Vestland og fylkestinget i Viken.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Vassdrag og vilkårsrevisjoner
Planprogrammets «bestilling»
I rulleringen vil det bli gjort en vurdering av om den regionale planen bør gi retningslinjer knyttet til
vilkårsrevisjoner av regulerte vassdrag med sikte på å bedre trekkveger for villreinen.
Regional plans erfaringer og anbefalinger
Retningslinjen om vassdragsforvaltning (§2.6) er utvidet til også å omfatte energiproduksjon. Viktige
nye momenter her er restaurering av landskapsskader og reetablering av trekkveier, begrensning
mht. ny energiproduksjon der også vindkraft tas inn, samt krav om konsekvensutredning av hensyn
til villrein ved eventuelle nye tiltak og vilkårsrevisjoner.
Handlingsplanen forutsetter oppfølging av vilkårsrevisjoner.
8. Infrastruktur/vegnett
Planprogrammets «bestilling»
Samfunnets langsiktige behov for sommer- og vintervegnett innenfor planområdet skal bli vurdert og
avveid i forhold til villreinens behov.
Regional plans erfaringer og anbefalinger
Retningslinjene (§2.4) omhandler veier. Mye er videreført fra 2011-planen. Endringer er knyttet til
følgende
•
•

•

Rv7 skal inntil videre ikke stenges pga. villrein (jf. avsnitt om CWD)
Imingfjellveien legges ut på høring med tre alternativer
o alternativ A som innebærer vinterstenging fra bom ved Steinset i Tessungdalen til
bom ved Sønstevatn.
o alternativ B som innebærer vinterstenging fra bom ved Steinset i Tessungdalen til
bom ved Sønstevatn, men med mulighet for åpen vei fra Steinset til Småroe i
vinterferien og helger mellom vinterferie og påske.
o alternativ C som åpner for et fireårig prøveprosjekt med vinterbrøyting over fjellet.
Presisering av tidspunkt for sommeråpning av flere veier utenfor nasjonalt villreinområde.

Nye veier i nasjonalt villreinområde tillates ikke.
Tidligere åpning for utbedring av vei til Heng i Ullensvang og mulig vei og skitunnel ved Vegglifjell
videreføres.
9. Samspill med andre regionale planer
Planprogrammets «bestilling»
Regional plan for Hardangervidda grenser til Heiplanen (Setesdalsheiene) i sør og Nordfjellaplanen i
nord. I rulleringen må sammenheng og samspill med disse planene tydeliggjøres. Dessuten påse en
hensiktsmessig sammenheng med pågående utarbeiding av Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell.
Regional plans erfaringer og anbefalinger
For å samordne med Nordfjellaplanen og å forbedre Hardangerviddaplanen er følgende hensyn
innarbeidet og skjerpet i foreliggende plan:
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Regional plan for Hardangervidda 2019-2035.
Vedtatt av fylkestinget i Telemark, fylkestinget i Vestland og fylkestinget i Viken.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Rammer for turisthytter i nasjonalt villreinområde legges ut med 2011-planens formuleringer
og et skjerpet alternativ mht. at ingen nye hytter kan bygges, antall senger kan ikke økes og
periodevis stenging skal kunne vurderes.
• Retningslinjer om vilkårsrevisjoner er innarbeidet tilsvarende Nordfjellaplanen, pluss utvidet
med at vindkraftanlegg ikke skal kunne etableres i nasjonale villreinområder. (§2.6)
• Retningslinjer om naturmangfold er tydeliggjort med egen paragraf (§2.7)
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Forslag til vedtak
1. Vestland fylkeskommune legg utkast til planprogram for Regional plan for klima på høyring og
offentleg ettersyn, jamfør plan- og bygningsloven § 4-1 og § 8-3. Høyringsfrist er sett til 18. juni
2021.

Samandrag
I Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 er det vedteke at det skal utarbeidast ein «Regional plan
for klima». Denne saka gjeld varsel om oppstart av planarbeidet, samt høyring og offentleg
ettersyn av utkast til planprogram. Planprogrammet er «planen for planen», og legg overordna
rammer for planarbeidet.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Paal Fosdal
fylkesdirektør

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
Fylkestinget i Vestland vedtok Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 den 29.09.2020. Planen set
strategisk retning for utviklinga av fylket. I utviklingsplanen er det vedtatt at det skal utarbeidast ein
regional plan for klima. Dei gjeldande klimaplanane frå dei gamle fylka er ikkje lengre oppdaterte
når det gjeld nasjonale klimamål, klimakunnskap og klimaforsking. Denne planen skal omhandle
korleis vi kan redusere utslepp av klimagassar, korleis vi kan tilpasse oss til klimaendringane og
korleis vi sikrar naturmangfaldet. Planen vil vere viktig for å lukkast med målsetjingane i
utviklingsplanen, og for å bidra til å innfri Noreg sine internasjonale forpliktingar på klimafeltet.
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Denne saka gjeld varsel om oppstart av planarbeidet, samt høyring og offentleg ettersyn av utkast
til planprogram.
«Fyrst og fremst handlar det om folk»
Planarbeidet tek utgangspunkt i FN sine berekraftsmål, nasjonale føringar, statlege
planretningslinjer, samt måla i Utviklingsplan for Vestland. Det er nyskapande og berekraftig
samfunnsutvikling som er visjonen til fylkeskommunen, og denne planen skal sikre den delen som
gjeld klimaomstilling av Vestlandssamfunnet. Klimaomstilling er ei samfunnsendring.
Samfunnsendringa skal bidra til ei samfunnsutvikling i Vestland der det er godt og trygt å leve,
jobbe og bu. «Djupast sett handlar det om folk». Det handlar ikkje om alt vi skal slutte med og alt
vi må sei nei til, det handlar om det gode og trygge samfunnet vi ynskjer å vidareutvikle i Vestland.
For innbyggjarane, og for kommande generasjonar.
Høge ambisjonar
Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 viser at vi har høge ambisjonar når det gjeld klima og miljø,
og vi skal vere pådrivarar for klimaomstilling og nullutslepp innan 2030. Vestland skal også sikre
infrastruktur og forvalte viktige natur-, landskaps- og kulturverdiar. Vidare skal vi bruke offentlege
innkjøp i arbeidet med å nå klima- og miljømåla. Dette er utgangspunktet for arbeidet, samstundes
som det er viktig å sjå berekraftig samfunnsutvikling som ein heilskap, og klimaplanen skal
stimulere til at vi når alle fire måla i utviklingsplanen.
Planprogram på høyring
Som ledd i varsling av planoppstart skal det utarbeidast eit planprogram som grunnlag for
planarbeidet. Dette er ein plan for planprosessen, og gir rammer for planarbeidet. Planprogrammet
skal som eit minimum gjere greie for:
- Føremålet til planarbeidet
- Planprosess med fristar og deltakarar
- Opplegg for medverknad
- Kva alternativ som vil bli vurdert
- Behov for utgreiingar
Planprogrammet vert lagt ut til offentleg ettersyn og høyring, og vi håpar på mange innspel til
arbeidet. Det er difor lagt opp til ein lengre høyringsperiode enn minimumskravet (6 veker), slik at
det skal vere tilstrekkeleg tid til å forankre arbeidet i kommunane, eller andre organ.
Utkast til planprogram vil bli sendt på høyring til alle som bør delta i planprosessen, både regionale
organ, kommunane, og organisasjonar som arbeider innan klima- og miljøfeltet. Det er etablert ei
eiga nettside for planarbeidet, og denne vil bli oppdatert undervegs i planprosessen. Her vil det òg
vere mogeleg å kome med innspel.
Vi oppmodar spesielt til at vi får tilbakemelding på:
-

Medverknad
Hovudområde og plantema
Kunnskapsgrunnlag, eller behov for utgreiingar
Organisering av arbeidet

Medverknad
Fylkeskommunen som ansvarleg for planarbeidet skal legge til rette for god medverknad, og dette
vil bli spesielt prioritert i planprosessen. Vi kjem å legge opp til god medverknad internt i
fylkeskommunen då vi er ein viktig aktør, og eksternt då denne planen er for heile fylket. Vi har
særleg ansvar for å legge til rette for at barn og unge bli inkludert i arbeidet, og dette vert prioritert i
planprosessen. Dei er «framtidas nullutsleppsgenerasjon». Planprogrammet skisserer ei ramme
for medverknad, og vi inviterer i høyringsperioden til å komme med innspel til medverknad i
planarbeidet. Fylkesrådmannen vil samtidig arbeide vidare med å etablere dei ulike samarbeidsog arbeidsgruppene slik dei ligg skissert i planprogrammet fram til endeleg vedtak av planprogram
i august 2021.
Hovudområde og plantema
Planprogrammet skisserer kva område vi har tenkt at det skal fokuserast på. Dette er basert på
kunnskapsgrunnlaget til utviklingsplanen, tilgjengeleg statistikk og nasjonale føringar innan temaet.
Vi har også gjennomført ei enkel nettbasert spørjeundersøking for å få tidlege innspel til viktige
plantema. Prioriterte plantema samsvarer med dei som fekk flest stemmer i spørjeundersøkinga.
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Føremålet med planen er å tydeleggjere korleis
Vestlandssamfunnet skal klimaomstille seg.
Klimaomstilling er ein omstillingsprosess i samfunnet for å bli
eit låg- eller nullutsleppssamfunn. Utviklingsplanen skildrar
dette som ei omstilling av samfunnet der utvikling og vekst
skjer innafor tolegrensene til naturen (s.23 i utviklingsplanen).
Vi tek utgangspunkt i at klimaomstilling inkluderer tre
hovudområde som skal takast omsyn til, skissert i figur 1.
Utgangspunktet for det vidare arbeidet baserer seg på at
klimaomstilling er ei samfunnsendring der vi både reduserer
klimagassutsleppa til Vestlandssamfunnet, samt
klimatilpassar oss til dagens og framtida sitt klima, og i dette
arbeidet sikrar naturmangfaldet i regionen.
Omstillingsprosessen gjeld heile Vestlandssamfunnet;
innbyggjarar, næringsliv, kommunar og fylkeskommunen.
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Figur 1: Hovudområda i klimaomstilling av
Vestland

Tematisk inndeling
Utviklingsplanen
og fylket sin visjon
Oppdrag frå
Utviklingsplanen
Hovudområde i
klimaplanen
Plantema
Oppfølging av mål
i utviklingsplanen

Berekraftig samfunnsutvikling –
Berekraftig og nyskapande Vestland
Klimaomstilling av Vestlandssamfunnet

Utsleppsreduksjon
Redusere
klimafotavtrykket
Mål 1, 2, 3

Fjerne
direkte
utslepp
Mål 1, 2, 3

Klimatilpassing
Trygt og
robust
Vestland
Mål 1, 2, 3,
4

Naturmangfald

Klimarettferd og
folkehelse

Sikre naturmangfald

Mål 2, 3, 4

Mål 1, 2, 3

Avgrensingar
Det er tenkt at denne planen vil inkludere energibruk og energieffektivisering for å redusere
klimagassutslepp, og ikkje inkludere produksjon og distribusjon av fornybar energi. Dette vil vere
tema i ein eigen regional plan for fornybar energi.
Vedtakskompetanse
I delegeringsreglementet er fylkesutvalet gitt mynde til å starte planarbeidet, og å sende framlegg
til planprogram på høyring.
Fylkesutvalet har tidlegare gitt strategiske føringar til planarbeidet i prosess-sak den 2. mars, PS
49/2021. Tilbakemeldingar og innspel frå diskusjonane i møtet er inkludert i utkast til planprogram.
Vurderingar og verknader
Økonomi
Planarbeidet vil påverke budsjett og økonomiplan. Satsingane og tiltak som vert
prioritert vert kopla til økonomiplanarbeidet, både som ledd i finansiering av
vedteke handlingsprogram, samt oppfølging av klimabudsjett. Potensiell
finansiell risiko ved ikkje å gjennomføre tiltak vil også kunne påverke økonomi.
Klima
Planen vil vise innsatsområda og tiltak Vestland skal prioritere for å legge klima
og miljø som premiss for samfunnsutviklinga, og nå ambisiøse klima- og
miljømål.
Folkehelse
Planen vil inkludere folkehelse og sosial berekraft gjennom prioritert plantema;
klimarettferd. Klimatiltaka skal ikkje berre sikre utsleppskutt og klimatilpassing,
men tiltaka skal også bidra i innbyggjarane sin kvardag, livskvalitet og levekår.
Utviklingsplan Planen er ei vedteken planoppgåve i utviklingsplanen. Planprosessen tek
for Vestland
utgangspunkt i FN sine berekraftsmål, nasjonale føringar, samt dei fire måla i
2020-2024
utviklingsplanen. Planen skal sikre klimaomstilling av Vestlandssamfunnet.

Konklusjon
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Fylkesrådmannen rår til at framlegg til planprogram vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn med
høyringsperiode frå 26.april til 18.juni 2021. Fylkesrådmannen set i gang utgreiingar som omtalt i
planprogrammet alt ved utlegging for å sikre god framdrift og godt kunnskapsgrunnlag.
Samstundes vert dei ulike samarbeidsgruppene etablert, slik at vi er klar til å starte arbeidet etter
vedtak av planprogram. Medverknadsprosessane vert planlagt i meir detalj i høyringsperioden, og
endringar basert på innkomne høyringsinnspel vil innarbeidast etter vedtak.
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1. Innleiing
For å nå dei store, globale klimamåla, må vi gjere ein innsats på alle nivå, inkludert på regionalt og
lokalt nivå. Vestland set seg høge ambisjonar knytt til klimaomstilling og nullutslepp i Utviklingsplan
for Vestland 2020-2024. Vi er både modige og framoverlente. Vi skal inkludere, inspirere og mobilisere
heile Vestlandssamfunnet til innsats for ei berekraftig og nyskapande samfunnsutvikling.
Planprosessen vil fokusere på korleis Vestland skal lukkast med å løyse klimautfordringane, og skal
munne ut i ein regional plan for klima. Skal vi lukkast må vi inkludere klimaarbeidet i alt vi gjer. Å
lukkast med klimautfordringane skal også bidra til at vi lukkast med andre omsyn, m.a. berekraftige
næringsutvikling, mattryggleik, naturmangfald, redusere klimarisiko, og bidra til gode levevilkår og
livskvalitet. Vestland skal leie vegen mot det gode, berekraftige og trygge nullutsleppssamfunnet.

1.1 Kva er dette?
Dette dokumentet er eit planprogram, ein “plan for planen”. Innbyggjarar, kommunar og andre
samfunnsaktørar får no høve til å påverke den kommande klimaplanen i Vestland tidleg, gjennom å
komme med høyringsuttale til planprogrammet. Det er fylkesutvalet som vedtek endeleg planprogram.
For alle regionale planar skal det utarbeidast eit planprogram som grunnlag for planarbeidet. Eit
planprogram skal gjere greie for
-

Føremålet med planarbeidet
Planprosessen med fristar og deltaking
Opplegg for medverknad
Behov for utgreiingar

Medan planprogrammet er på høyring, og undervegs i arbeidet med planen, vil innspel kunne bli gitt
både gjennom digitale løysingar, møter og verkstadar, sjå meir detaljar under avsnitt om medverknad
og framdrift.

1.2 Kvifor gjer vi dette?
Fylkeskommunen skal, som regional planmynde, utarbeide regionale planar for dei tema som er
fastsett i regional planstrategi (plb. § 8-1). Fylkestinget vedtok Utviklingsplan for Vestland i september
2020. Denne planen set strategisk retning for utviklinga av fylket dei neste fire åra, og definerer kva
planar som skal gjelde og bli utarbeidd i fylkestingsperioden. Ein ny regional plan for klima er ei
prioritert oppgåve, og dette planprogrammet er fyrste steg i utarbeidinga av planen.
Utviklingsplanen slår fast at den langsiktige visjonen for Vestland
fylke er å vere «Nyskapande og berekraftig». Dette inneber at FN
sine 17 berekraftmål er overordna og førande for
samfunnsutviklinga. Måla får fram korleis miljømessige, sosiale
og økonomiske dimensjonar ved berekraft påverkar kvarandre.
Høg måloppnåing innanfor ein av dimensjonane, kan ha utilsikta
negative konsekvensar for andre dimensjonar. Når ein ser måla i
samanheng kan det derimot oppstå sterke synergieffektar.
Utviklingsplanen gir ein felles kurs for å inkludere, inspirere og
mobilisere Vestlandssamfunnet til innsats for å oppnå den
overordna visjonen. På kort sikt må vi prioritere innsatsen der
utfordringane og moglegheitene er størst. Utviklingsplanen har
definert fire hovudmål som skal leggast til grunn for all utvikling,
planlegging og aktivitet i fylket.

FIGUR 1: MÅL I UTVIKLINGSPLAN FOR VESTLAND
2020-2024
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Knytt til dei fire hovudmåla i Utviklingsplanen er det 10 berekraftsmål som er spesielt
prioritert i denne perioden.

Klima og miljø - ein premiss for berekraftig samfunnsutvikling
Det grøne skiftet inneber omstilling til eit samfunn der utvikling og vekst skjer innafor tolegrensa til
naturen. Dette inneber betre ressursutnytting, kunnskapsbasert forvaltning av naturressursar, og
mindre belastning på miljø og klima. Utviklingsplanen sitt mål 2 peiker på at klima- og miljø er eit
premiss for samfunnsutviklinga. Regional klimaplan skal tydeleggjere korleis vi skal følgje dette opp
gjennom å klimaomstille Vestlandssamfunnet.

1.3 Kva ynskjer vi å oppnå?
Regional klimaplan skal gi grunnlag for klimaomstilling av Vestland fylke for å nå målet om
nullutsleppssamfunnet, og dette er planen sitt oppdrag. Dette inneber ei brei samfunnsendring der vi
både reduserer klimagassutsleppa, samtidig som vi tilpassar oss til dagens og framtida sitt klima, òg
tek i vare naturmangfaldet. Omstillingsprosessen gjeld heile Vestlandssamfunnet; innbyggjarar,
næringsliv, kommunar og fylkeskommunen. Planen skal skildre korleis vi skal legge klima og miljø
som premiss for samfunnsutviklinga, og tydeleggjere kva dette vil bety i praksis. Planen vil vise
strategisk retning i klimaarbeidet, og vurdere ulike strategiar og verkemiddel for å vere pådrivar for
klimaomstilling og nullutslepp innan 2030.
Utgangspunktet for arbeidet baserer seg på at vi i
Vestland arbeider med klimaomstilling som ei
samfunnsendring der vi både reduserer
klimagassutsleppa frå Vestlandssamfunnet, samt
tilpassar oss til dagens og framtida sitt klima. Ein del av
arbeidet med redusert klimagassutslepp er å ha eit fokus
på karbonbinding, både gjennom opptak og lagring i skog
og jord, samt utarbeiding av ny teknologi. Nye tiltak må
sjåast i samanheng for å lukkast med ei berekraftig
utvikling.
Klimaendringane er også ein av dei største truslane mot
naturmangfaldet i verda, då dei medfører endra levevilkår
for dyr og planter, og påverkar samspelet i naturen.
FIGUR 2: HOVUDOMRÅDA I KLIMAOMSTILLING
Sårbare artar og økosystem står i fare for å forsvinne, og
dette påverkar livsgrunnlaget vårt. Klimaendringar og
naturmangfald må sjåast i samanheng, m.a. fordi velfungerande økosystem er viktig for å nå
klimamåla1. Dette gjeld både ved at naturen kan ta opp og lagre karbon, men også ved at naturen kan
1

Miljøstatus – Miljødirektoratet
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dempe verknadane av klimaendringar som m.a. flaum og skred (naturbaserte løysingar for
klimatilpassing).
Denne planen skal både omhandle korleis vi kan redusere utslepp av klimagassar, og korleis vi kan
tilpasse oss til klimaendringane. I tillegg vil vi ha eit særleg fokus på naturmangfald, og korleis vi kan
styrke integrering av naturmangfald i klimaarbeidet. Dette vil utgjere dei tre hovudområda i
klimaomstillinga av Vestlandssamfunnet (figur 2).
Sjølv om hovudfokuset i klimaplanen vil vere på tiltak og verkemiddel for å klimaomstille samfunnet,
så må innhaldet i planen bli sett i samanheng med dei andre måla i Utviklingsplanen. Mange tiltak vil
kunne bidra positivt til å nå dei andre tre måla i utviklingsplanen, men ein må og vurdere om det kan
ha negative konsekvensar for andre tema. Vestland skal ha ein klimapolitikk som er rettferdig og
inkluderande, og som bidreg ein heilskapleg og robust samfunnsutvikling. Dette er grunnen til at
klimarisiko og klimarettferd er trekt fram som sentrale tema i klimaplanen.
Med utgangspunkt i dei tre hovudområda legg vi opp til denne tematiske inndelinga; redusere
klimafotavtrykket til Vestland, fjerne direkte utslepp frå Vestland, trygt og robust Vestland, ivareta
naturverdiane i Vestland, klimarettferd og folkehelse, og klimarisiko, sjå figur under. Dette vil vere ei
noko annleis strukturering av ein klimaplan, i eit forsøk på å inkludere eit breiare tilnærming til
klimaarbeidet, og sikre at fleire omsyn kjem på vektskåla når ei skal fatte eit vedtak.
Dette planprogrammet føreslår følgjande inndeling og hierarki ved utarbeiding planen:
Utviklingsplanen
og fylket sin
visjon
Oppdrag frå
Utviklingsplanen
Hovudområde i
klimaplanen

Berekraftig samfunnsutvikling –
Berekraftig og nyskapande Vestland
Klimaomstilling av Vestlandssamfunnet
Utsleppsreduksjon

Klimatilpassing

Naturmangfald

Plantema

Redusere
klimafotavtrykket

Fjerne
direkte
utslepp

Trygt og robust
Vestland

Klimarettferd og
folkehelse

Sikre naturmangfald

Oppfølging av mål
i utviklingsplanen

Mål 1, 2, 3

Mål 1, 2, 3

Mål 1, 2, 3, 4

Mål 2, 3, 4

Mål 1, 2, 3

Nokon må gjere noko.....men tenk om det er vi
som er «nokon»?
Agnes Vevle Tvinnereim, Bærekraftige liv Landås
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2. Plantema
2.1. Utsleppsreduksjon – Redusere klimafotavtrykket og
direkte utslepp
Klimaendringane påverkar heile kloden vår, og påverkar kvardagen til både menneska og naturen.
Globale gjennomsnittstemperaturar aukar, forårsaka av menneskelege klimagassutslepp. FN sitt
berekraftsmål nr. 13 er å stoppe klimaendringane, og gjennom Paris-avtalen har alle verdas land
forplikta seg til utsleppskutt som bidreg til å bremse klimaendringane og den globale oppvarminga (2gradersmålet).
Å redusere utslepp av klimagassar frå Vestlandssamfunnet vil vere ein stor og viktig del av arbeidet i
regionen framover, nettopp for å stoppe klimaendringane og for å sikre at vi lukkast med miljømessig
berekraft. Dette er ei global utfordring, men innsatsen skal skje lokalt. Regional plan for klima kjem til
å dele inn arbeidet med utsleppsreduksjon i to tema som heng tett saman;
1. redusere klimagassutslepp med mål om nullutslepp innan 2030, og
2. redusere klimafotavtrykket til Vestlandssamfunnet
Vestland fylke ønskjer å vere eit føregangsfylke der vi tek ansvar for både å redusere direkte og
indirekte klimagassutslepp som Vestlandssamfunnet er ansvarlege for. Dette betyr at vi skal redusere
klimagassutsleppa vi er ansvarlege for både innanfor og utanfor dei geografiske grensene våre.

2.1.1 Redusere klimagassutslepp med mål om nullutslepp innan
2030.
Direkte utslepp er utslepp av klimagassar som skjer innanfor eit geografisk område, og i planen vil
dette gjelde fylket sine geografiske grenser. Det er også desse utsleppa det vert rapportert på
nasjonalt, og som SSB presenterer fylkesfordelt klimagasstatistikk på. Det vidare planarbeidet tek
utgangspunkt i at desse utsleppa gjeld både kvotepliktig og ikkje-kvotepliktig sektor, og regional plan
for klima skal styrke Vestland si pådrivarrolle i å nå mål om nullutslepp innan 2030. For å lukkast i
arbeidet med utsleppsreduksjon, må alle ta sitt ansvar. Fylkeskommunen kan sjølv gjere mykje
gjennom rolla som samfunnsutviklar, tenesteleverandør og gjennom eiga drift. Samstundes er mange
av utsleppskutta avhengige av andre sin innsats, t.d. verksemder, kommunar, stat, og innbyggjar. I det
vidare arbeidet vil vi prioritere å synleggjere kven som har ansvar for kva tiltak, og korleis ein kan
samarbeide for å lukkast.
Direkte utslepp kjem til dømes som følge av forbrenning av fossilt og biogent karbon, eller utslepp av
metan og lystgass frå biogene rotningsprosessar. Fossilt karbon er karbon som har vore bunden opp i
til dømes kol, olje eller gass i millionar av år, og er eit framandelement i det korte karbonkrinsløpet.
Biogent karbon er bunden opp i dyra og plantene i biosfæren og er på ei anna side naturleg i det korte
karbonkrinsløpet. Metan frå fordøyingsprosessar og rotning av daude organismar, og CO2 frå
forbrenning av ved eller biodrivstoff er døme på biogene klimagassar. Utslepp av biogent CO2 bidrar
difor ikkje til å auke mengda karbon i det korte karbonkrinsløpet i særleg grad. Karbonfangst og lagring, og andre negative utslepp, vert ikkje rapportert inn som del av oppfylling av nasjonale
forpliktingar etter FN sin klimakonvensjon. Samstundes vert tiltak og teknologi for å redusere
klimagassar viktig i klimaomstillinga.
Andre utslepp enn CO2 speler òg ei viktig, men mindre rolle. Reduksjon i metanutslepp (CH4) vil
redusere temperaturauken, men denne gassen har kortare levetid og ikkje same langsiktige effekt
som CO2. Lystgass (N2O) påverkar meir som CO2, men utsleppa av denne gassen er mindre enn CO2.
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Kva skal vi gjere:











Gjere greie for status på direkte klimagassutslepp i Vestland, og historisk utvikling.
Utarbeide framskriving av ulike utsleppsbaner framover, basert på nasjonale og regionale
utsleppsmål og ambisjonsnivå.
Gjere greie for dei største utsleppskjeldene i regionen, og korleis vi skal vere pådrivar for å
redusere desse.
Gjere greie for prioriterte utsleppskjelder i arbeidet med samfunnsutviklinga. Eks:
o Transport - Reduserte transportbehov og ta i bruk klimavenlege transportformer.
Inkluderer m.a. auka fokus på samordna bustad-, areal- og transportplanlegging.
o Bygg og energibruk – Korleis vi i Vestland kan redusere klimagassutslepp og
energieffektivisere.
o Klimavenleg landbruk – Sikre eit berekraftig landbruk i regionen, for å halde oppe
matvaresikkerheita i eit klima i endring.
o Berekraftig næringsutvikling – Sikre næringsutvikling som del av klimaomstilling av
samfunnet.
Gjere greie for korleis desse prioriterte utsleppskjeldene vert dekka i andre regionale planar,
og avgjere om dei treng eigne fokus i klimaplanen, eller om det allereie er tilstrekkeleg dekka.
Tydeleggjere grensene for kva type utslepp som inngår i utsleppsmåla, og korleis ein
eventuelt gjere tematiske tilpassingar av utsleppsmål, f.eks. fossile utslepp innan klimavenleg
landbruk.
Utvikle retningslinjer for klimaplanen knytt til dette temaet.
Vidareutvikle gode styringsverktøy for å følgje mål og framdrift, i form av klimabudsjett og
klimarekneskap og indikatorar for måloppnåing.

2.1.2 Redusere klimafotavtrykket til Vestlandssamfunnet
Klimafotavtrykket er både dei direkte utsleppa (scope 1) ved produktet og indirekte utslepp (scope 2
og 3) knytt til produktet (les meir om scope her). Dei indirekte klimagassutsleppa er utsleppa i heile
verdikjeda eller forsyningskjeda til produkt og tenester. Sjølv om eit produkt eller ei teneste kan vere
heilt utan utslepp frå leverandøren si side eller i driftsfasen, kan det vere store utslepp knytt til
produksjon. Sidan alle klimagassutslepp er globale, vil utslepp knytt til produksjon og transport vere
del av klimafotavtrykket. Vestland sitt klimafotavtrykk er langt større enn dei direkte
klimagassutsleppa frå regionen, og ved å fokusere på denne forbrukstilnærminga til utslepp, så
utvidar vi den tradisjonelle måten å ta ansvar for klimagassutslepp på. Dette er det samstundes
vanskelegare å gi nøyaktige tal på. Det eksisterer ikkje offentleg tilgjengelege klimagassrekneskap for
indirekte utslepp, men Vestland fylkeskommune deltek i ulike prosjekt for å utvikle metodar for å
kartlegge klimafotavtrykket både til regionen og til personleg forbruk.
Kva skal vi gjere:


Gjere greie for status på Vestlandssamfunnet sitt klimafotavtrykk. Aktuelle tema i samband
med klimafotavtrykk kan vere:
o Forbruk og innkjøp
o Sirkulær økonomi og ressursbruk
o Redusere avfall og forsøpling

2.2 Trygt og robust Vestland
I Folkehelseoversikt for Vestland vert fysiske og psykiske helsekonsekvensar av klimaendringar trekt
fram som ei folkehelseutfordring. Kjensla av frykt for å bli råka av skred og flaum er stor, og for
mange er opplevinga av å ha uttrygg reiseveg negativt. Klimaendringane gjer at slike naturhendingar
7
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skjer hyppigare og med auka intensitet. Konsekvensane er svært kostbare for samfunnet, både på kort
og lang sikt. Samstundes som vi reduserer utslepp for å minske klimaendringane, må vi tilpasse oss
dei endringane som alt er her og som vi veit vil forsterke seg.
Norsk Klimaservicesenter har laga klimaprofilar som gjev eit kortfatta samandrag av klimaendringane
og tilhøyrande utfordringar i alle fylka. Klimaprofilen er eit viktig kunnskapsgrunnlag for kommunalt og
regionalt klimatilpassingsarbeid, og syner venta endringar i Vestland innan klima, hydrologiske forhold
og naturfarar som kan påverke samfunnstryggleik.
Vi vil ha ein brei tilnærming til klimatilpassing, og vil difor ta utgangspunkt i omgrepet klimarisiko. Den
fysiske risikoen ved klimaendringane vil stå sentralt, men eit trygt og robust Vestland er og eit
samfunn som tilpassar seg breidda i endringane vi ser kome, både som direkte påverknad eller som
eit resultat av dei omstillingsprosessane vi no er i gang med.
Klimarisiko kan beskrivast som risikoen knytt til klimaendringar og klimaomstilling, og inkluderer og
finansiell risiko for kommunar, fylkeskommunar og næringsliv og økonomisk berekraft.
Klimarisikotilnærminga utvidar det meir tradisjonelle klimafokuset, og baserer seg på fem overordna
risikofaktorar:
Fysisk risiko:

Risiko for skade på infrastruktur på grunn av klimaendringar, til dømes havnivåstiging,
flaum, overvassproblematikk og skred. Denne dimensjonen vert hovudfokuset i
arbeidet med eit trygt og robust Vestland, også kjent som klimatilpassing.

Omstillingsrisiko: Omstilling som følgje av klimaendringar kan påverke både offentlege og private
investeringar, og kan få store konsekvensar for næringslivet, eller for særleg utsette
sektorar. Behovet for omstilling kan skape både positive og negative ringverknader,
og omstillingsrisiko vil vere eit tema som må koplast til regional plan for innovasjon
og næring.
Ansvarsrisiko: Finansiell risiko ved skade på eigedom og erstatningskrav, til dømes at kommunar kan
bli økonomisk ansvarleg ved skade.
Gjennomføringsrisiko: Risiko for kommunen eller andre aktørar sitt omdømme dersom omstilling
mislukkast og ein mistar attraktivitet.
Grenseoverskridande risiko: Finansiell konsekvens for Norge frå klimarisiko i andre land.
Vi vil i den vidare prosessen arbeide med korleis bredda i klimarisiko-tilnærminga kan bidra til å skape
koplingar mellom plantemaa, og koplingar til andre regionale planar og nasjonale føringar.
Kva skal vi gjere:





Klimaplanen vil med utgangspunkt i risikobiletet identifisere og prioritere viktige
innsatsområde for å redusere klimarisiko for innbyggjarane i Vestland.
Vi vil støtte oss på dei sterke kunnskapsmiljøa på klimatilpassingsfeltet i Vestland, og delta i
prosjekt og utgreiingar som vil redusere risiko som følgje av klimaendringar i Vestland.
Klimaplanen vil ha eit særleg fokus på naturbaserte løysingar på klimatilpassing.
Utforme retningslinjer for klimatilpassing.

2.3 Sikre naturmangfald
Naturmangfald og klima er i eit samspel som legg rammene for menneskeleg aktivitet, og denne
koplinga er uttrykt i FNs berekraftmål nummer 15. Endringar i klima påverkar naturmangfald, og
endringar i arealbruk, både på land og i havet, påverkar klima. Dette komplekse vil vi forsøke å vise i
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klimaplanen. Planen er likevel ikkje ein naturmangfaldsplan, men det er viktig å styrke fokuset på
naturmangfald og klima i ein framtidsretta klimaplan.
FNs naturpanel (IPBES) sin rapport frå 2019 viser at dei fleste indikatorane for naturmangfald syner
negativ utvikling, og konkluderer med at denne utviklinga gjer oss meir sårbare for ekstreme
hendingar, reduserer matsikkerheit og hindrar naturleg opptak av karbon. Vestland har eit rikt
naturmangfald, både på land og i sjø, og det skjer ei negativ utvikling i mange av økosystema våre. Det
er 25 naturtypar på raudlista, medan det er 585 forskjellege truga artar.2. Kvar femte art i norsk natur
står i større eller mindre fare for å døy ut. Nedbygging av viktige habitat og arealtypar er det viktigaste
trugsmålet for desse artane. Naturmangfald er også kopla til menneskeleg velvære2, og det å ivareta
naturmangfaldet kan ha ei positiv effekt på helsa, både psykologisk og fysiologisk.
Hensikta med å inkludere naturmangfald som eitt av tre overordna tema i klimaplanen, er å sikre
denne viktige integrasjonen mellom natur og klima. Viktige tiltak for å redusere tap av naturmangfald,
er samstundes positive bidrag både i utslippsreduserande og klimatilpassande arbeid. Naturen leverer
fintilpassa økosystemtenester3 vi i større grad må synleggjere nytteverdiane og vår avhengigheit
av. Miljødirektoratet har nyleg fått utarbeidd ein kunnskapsrapport om korleis ein kan nytte
naturbaserte løysingar innan klimatilpassing. Dette kunnskapsgrunnlaget vil vi ta med oss inn i
planprosessen, og som omtalt under trygt og robust Vestland, vil naturbaserte løysingar spele ei
sentral rolle i arbeidet med klimatilpassing.
Som eit døme på viktige naturområde trekk vi fram myra, som er viktig både for
naturmangfald, opptak og lagring av klimagassar og klimatilpassing (naturbaserte løysingar). Myr står
for rundt ein tredjepart av verda sine karbonlager i jord, og bind opp meir CO2 frå atmosfæren enn den
slepp ut. Myr bidreg mange stader med viktig drenering ved kraftig nedbør og dempar flaumtoppar.
Dei siste 80 åra har myrarealet i Norge vorte redusert med over 30 % på grunn av arealbruksendringar
(som til dømes grøfting, skogplanting og utbygging). Men, dei siste fem åra har meir enn 80 drenerte
myrområde i Norge vorte restaurerte. Restaurering av til dømes myrområde har ein positiv effekt for
naturmangfald, særleg for fuglar, insekt, planter og mosar. Myrområde er ein av mange viktige
naturtypar i Vestland, men den utgjer eit godt døme på kvifor det er ein fordel for oss om vi sikrar gode
integrasjonar mellom både klimabehov og naturmangfald.
FNs klimapanel (IPCC) sine rapportar om klima er etter kvart godt nytta i både forsking,
forvaltning og næringsliv. IPBES rapporten har fått vesentleg mindre merksemd. Denne må og
løftast og integrerast i våre planar og strategiar, om vi skal kunne legge både klima og miljø som
premiss for samfunnsutviklinga i Vestland.
Kva skal vi gjere:
 Gjere greie for naturmangfald som har direkte effekt på utsleppsreduksjon og klimatilpassing,
og identifiser tiltak for å redusere tap av slikt naturmangfald.
 Gjere greie for viktige økosystemtenester i Vestland og korleis vi kan dra nytte av desse i
regional- og kommunal planlegging. Dette kan inkludere restaurering av naturområde.
 Gjere greie for korleis vi kan nytte naturbaserte løysingar innan klimatilpassing, som er særleg
tilpassa kommunar i Vestland.
 Utarbeide føringar for korleis vi vektar konsekvensar for naturmangfald i Vestland

2.4 Klimarettferd og folkehelse i klima
Internasjonalt forventar FN sitt klimapanel at millionar av menneske vil bli råka som følge av endringar
i klima, miljø og naturmangfald. Deler av befolkninga har ulik kapasitet og føresetnader for å tilpasse
2

3

https://artsdatabanken.no/Rodliste
Også omtalt som naturen sine godar, naturgodar og naturen sitt bidrag til menneskja. Les meir her.
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seg desse endringane. Befolkningsgrupper som i utgangspunktet har svak helse og dårlege levekår, er
svakast rusta til å møte klimaendringane. Vi har erfaringar med at klimatiltak kan råke befolkninga
skeivt og urettferdig, noko som kan føre til sosial uro og motreaksjonar. Klimaplanen skal ha fokus på
klimarettferd.
Mål og tiltak i klimaplanen må difor ha merksemd på sosial ulikskap i helse, og ha mål om å verken
redusere levekår, eller livskvaliteten til innbyggjarane.
Kunnskap, kommunikasjon, openheit og medverknad kan bidra til å avgrense polarisering i
klimadebatten. Di meir inngripande tiltak, dess større fare for sosial motstand. Større innsats rundt
rettferdig omstilling kan bidra til å motverke polariseringa4. Det er heilt avgjerande at klimaplanen tek
den sosiale berekrafta og klimarettferd på alvor og har fokus på korleis klimamål og -tiltak kan
påverke kvardagen vår5.
Klimaendringane gir også fysiske og psykiske helsekonsekvensar. Høgare temperaturar og nedbør
kan føre til auka førekomst av sjukdommar, luftvegs- og allergiplagar og auka frigjering av miljøgifter
og påverke økologiske og kjemiske vassmiljøet frå deponi. Flaum og skred er dei klimarelaterte
naturfenomena som tek flest menneskeliv i Noreg6. I perioden 2010-2017 forårsaka storm
størsteparten av naturskadane i fylket vårt7. I Vestland vart mellom anna kjensla av frykt for å bli råka
av skred, utrygg reiseveg m.m. trekt fram i forarbeidet til Utviklingsplanen8. Det er påvist auka
førekomst av posttraumatisk stressliding (PTSD), depresjon og angstlidingar i etterkant av ekstremvêr
og naturkatastrofar9. Klimaangst, særskilt hos unge er det førebels forska lite på, men som det er
uttrykt uro for omfanget og alvorlegheitsgrada av.
Innan fleire samfunnsområde ventar vi store, offentlege utgifter dei kommande åra. Aldersbæreevna10
i Noreg er i endring, noko som gir press på velferdsstaten og kommunale budsjettprioriteringar.
Kostnadene knytt til klimakrisa vil og vere omfattande, og innan kvart av målområda vil det vere trong
for store investeringar. Som samfunn må vi tenke heilskap på heilt andre måtar enn før for å lukkast
med ambisiøse mål om ei berekraftig og nyskapande utvikling. Korleis det offentlege løyser
utfordringane og leverer tenester, påverkar opplevinga av både tillit, tryggleik, tilgang og tilhøyrsle i
befolkninga.
Dei forventa klimaendringane i Vestland er venta å vere betydelege. Likevel er konsekvensane
internasjonalt venta å vere kraftigare. Den sosiale og økonomiske ulikskapen er også større i eit
globalt perspektiv. Ekstremvêr, mindre avlingar og dårlegare tilgang på vatn kan sende menneske på
flukt, med påfølgande sosial uro som konsekvens. Økonomien vår er sterkt integrert i den
internasjonale marknaden, der til dømes endringar i import av fôr til landbruk og lakseindustri vil få
konsekvensar hos oss11. Det som kan kjennest som langt vekke frå Vestland, kan likevel påverke oss,
også direkte. Gjennom våre levevanar og handelsmønster påverkar vi forhold globalt, og vi har dermed
også eit ansvar her.

https://cicero.oslo.no/no/posts/klima/polarisering-og-ping-pong-politikk
https://www.nmbu.no/aktuelt/node/20255
6 https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/klimatilpasning/klimatilpasning-i-sektorer/helse/
7Statistikk og utviklingstrekk, side 44
8https://issuu.com/hordalandfylkeskommune/docs/vestland-utfordringar?fr=xKAE9_zU1NQ
9 https://www.fhi.no/nettpub/hin/miljo/klima-og-helse/
4
5
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Aldersbæreevnen viser forholdet mellom den yrkesaktive befolkningen og den eldre delen av befolkningen, og er av
vesentlig interesse for framtidens økonomiske bæreevne og for velferdstilbud og helse- og omsorgstjenestene
(https://www.regjeringen.no)
11
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Kva skal vi gjere:



Vi skal forsøke å sikre at mål og tiltak i klimaplanen ikkje skal forsterke sosial ulikskap i helse
og økonomi.
Kartlegge tilgjengeleg kunnskap om klimaendringar i Vestland og helsekonsekvensar av
desse, og vurdere om sosiale skilnader påverkar utfallet. Dette for at helseeffektar og ulikskap
i sosiale konsekvensar kan bli vurdert i det vidare planarbeidet.

3. Planstruktur
Planen vil inkludere generelle utviklingstrekk og trendar innan relevante område knytt til arbeidet med
klimaomstilling. Dette vil vere utgangspunktet for å prioritere hovudutfordringar og å definere
målformuleringane.

3.1 Kunnskapsgrunnlag og utviklingstrekk
I samband med planarbeidet skal det utarbeidast eit kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget skal
kort omtale status og vise utviklingstrekk innan dei prioriterte områda, og danne grunnlaget for det
vidare arbeidet. Kunnskapsgrunnlaget vert gjort tilgjengeleg på nettsidene til klimaplanen, og kan difor
oppdaterast når ny kunnskap kjem til. Det vert fyrst prioritert fylkesdekkande kunnskap, men der dette
kan brytast ned på kommune eller regionsnivå vil det bli gjort. På denne måten vil dette kunne vere ein
ressurs for kommunane ved utarbeiding av kommunale planar.

3.2 Målstruktur
Det vil bli utarbeidd eit hovudmål som skal gjelde for heile planen. For kvart plantema vil det
utarbeidast overordna temamål, med tilhøyrande delmål. Måla skal bygge opp under dei overordna måla
i Utviklingsplanen.

3.3 Handlingsprogram og kopling til økonomiplan
Alle regionale planar skal etter lova ha eit handlingsprogram som gir ein heilskapleg oversikt over
korleis planen skal gjennomførast. Eit handlingsprogram kan innehalde tiltak som både
fylkeskommunen og eksterne aktørar har ansvar for.
For å kunne vurdere måloppnåing er det ønskeleg med gode måtar å måle utviklinga på over tid. Her
vil det vere aktuelt å byggje vidare på indikatorar nytta i oppfølging av utviklingsplanen, for å gå i
djupna i det som gjeld tema i klimaplanen. Arbeidet med klimabudsjett og klimarekneskap vil nyttast
som ledd i den fylkeskommunale drifta, og vil kontinuerleg vidareutviklast for å fungere som eit godt
styringsverktøy og potensielt verktøy for å følgje opp klimaplanen og det geografiske området.
Konkrete tiltak skal inngå i planen sitt handlingsprogram. Handlingsprogrammet vil innehalde ei
overordna og strategisk del som gjer greie for prioriterte innsatsområde, og i dette må det bli utvikla
prinsipp for prioritering av tiltak. I prioriteringa av tiltak må ein vurdere både kostnad og nytte, og
eventuelle effektar på andre samfunnsområde. Basert på dette skal handlingsprogrammet også ha
ein konkret tiltaksdel som vil bli lagt til grunn for årlege budsjettprosessar. Ein skal årleg vurdere
behovet for revisjon av handlingsprogrammet.
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4. Medverknad
Fylkeskommunen har ansvar for legge til rette for ein god medverknadsprosess, og vi skal sikre størst
mogeleg offentleg og reell medverknad i planprosessen. Medverknad i planlegging (pbl. § 5-1) er
viktig for å sikre forankring, belyse utfordringane på breiast mogeleg måte, samt at ein i fellesskap kan
einast om både utfordringane og løysingane. Ein regional plan for klima vil krevje ein brei
medverknadsprosess, som sikrar at flest mogeleg har høve til å komme med innspel, og at desse vert
vurdert og eventuelt innarbeidd i planen.
Medverknadsprosessen vil bli prioritert, og det er tenkt aktivitet ut over minstekrava i plan- og
bygningslova. For å lukkast med ein regional plan er det naudsynt å jobbe godt med medverknad
både internt og eksternt. Arrangementa og aktiviteten vil bli tilpassa gjeldande smitteverntiltak, samt
ha eit bevisst forhold til klimafotavtrykket ved arrangementet.
Heile samfunnet skal klimaomstille seg, og vi vil ha ein brei medverknadsprosess. Dette skal skje
gjennom organisering av arbeidet, skissert i eige avsnitt (6), samt gjennom ulike måtar for
medverknad. Dei vi spesielt ynskjer å invitere inn i arbeidet er:
 Barn og ungdom – framtidas “nullutsleppsgenerasjon” og dei som må leve med
konsekvensane
 Kommunane – som har mykje av ansvaret med å bidra i klimaomstillinga
 Næringslivet - sit på mange av løysingane, og har ei viktig rolle i det grøne skrifte
 Nytte etablerte partnarskap og nettverk – for å vidareutvikle gode samarbeid og partnarskap.
Eks. Klimapartnarar
 Landbruksorganisasjonar
 Offentlege myndigheiter og organ
 Forskings- og høgskule/universitetsmiljøet i regionen – styrke og vidareføre det gode
samarbeidet og auke kunnskapsnivået.
 Lokale organisasjonar – mykje viktig arbeid skjer gjennom lokal aktivitet
 Innbyggjarane - då det er dei vi planlegg for
 Andre relevante.
Hausten 2020 gjennomførte fylkeskommunen saman med Statsforvaltaren ei spørjeundersøking i
kommunane for å gjere ei kartlegging av klimaarbeidet og klimaplanlegginga i kommunen.
Vinter/tidleg vår 2021 har vi gjennomført ei enkel nettbasert spørjeundersøking for å få tidleg
tilbakemelding på kva plantema denne regionale planen burde prioritere.
Dei fylkeskommunale råda er allereie informert om at dette planarbeidet har starta opp, gjennom eiga
referatsak. Vestland ungdomsutval har både fått ei orientering via referatsak, samt ei eiga politisk sak
der dei hadde høve til å spele inn viktige plantema og utfordringar frå ungdommen sitt synspunkt. Dei
sluttar seg til dei føreslegne tematiske fokusområda, og trakk fram følgande tema dei meiner er viktig;
korleis enkeltpersonar kan bidra til å motverke klimaendringar, styrka fokus på berekraftige skular og
arbeidsplassar, tilrettelegging for at våre daglege aktivitetar ikkje er øydeleggande for naturmangfald,
og styrke eksisterande energikraftverk, som vasskraftverk.
Fylkesutvalet som prosessorgan for planarbeidet har også drøfta ei prosessak (PS 49/2021) knytt til
planarbeidet. Innspela og ordskiftet knytt til denne saka var nyttig, og vi fekk politiske styringssignal i
arbeidet vidare. Resultata frå gjennomført forarbeid har danna grunnlaget for tema som er prioritert i
utkast til planprogram.
Vi vil prioritere både intern og ekstern medverknad og samarbeid i ulike fasar av planprosessen.
Medverknad skal nyttast for å sikre at hovudutfordringar er forstått rett av arbeidsgruppene og
samarbeidsgruppene, samt for å sikre innspel til viktige mål, delmål, prioriteringar og tiltak i planutkast
med handlingsprogram.
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Vi vil informere om framdrift og kvar vi er i planprosessen gjennom nettsida til klimaplanen, der vil vi
også publiserer ulike arrangement. I tillegg vil vi sende ut invitasjonar, og invitere gjennom annonser
på facebook og i andre sosiale medium. Dette for at det skal komme tydeleg fram når vi inviterer til
medverknad, kven vi ynskjer deltek, og kva vi ynskjer innspel på.
Av aktivitetar vi ser for oss å gjennomføre er:
 Fysiske og digitale workshops
 Webinar og frukostmøte, gjerne temabaserte
 Bruk av eksisterande nettverk, som m.a. Klimapartnere Vestland
 Digitale spørjeundersøkingar og digitale innspel
 Planforum
 Innspelsmøtet
 “Book din medverknadsprosess” - opne opp for å delta på andre sine arrangement.

5. Framdriftsplan
Framdrifta i planprosessen følgjer rammene som utviklingsplanen skisserer for ein regional
planprosess. Det er lagt opp til høyring av planprogrammet våren 2021 med vedtak i fyrste
fylkesutvalsmøte etter sommaren. Dette for m.a. å gi tid til politisk forankring i kommunane. Arbeidet
med sjølve planutforminga startar i august 2021. Det vert lagt opp til brei og grundige
medverknadsprosessar undervegs i prosessen. Fylkestinget skal etter planen vedta klimaplanen
hausten 2022.

Framdriftsplan
Fase
1

Prosess

Utarbeiding

Medverknad

Høyring

Vedtak

Utarbeiding og
høyring av
planprogram

4.januar –
26.mars

Intern arbeidsgruppe.

26.april til
18.juni

25.august
2021

2

Utgreiingar og
kunnskapsgrunnlag
Utarbeiding av
planforslag
Høyring og offentleg
ettersyn

April 21 - okt.21

3
4
5

Aug 21 – April 22

Sept.21 – mars 22
Mai 22 – juni
22
Sept. 22 – okt.
22

Vedtaksfase fram til
vedtak i fylkestinget

Okt. 22
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6. Organisering av planprosessen
For å styrke både det faglege innhaldet og forankringa av planen er det viktig med brei deltaking. Vi
ønskjer å engasjera både internt i eigen organisasjon, og samarbeidspartnarane våre i fylket. Vi vil
skape samarbeidsarenaer både på politisk og administrativt nivå, for å sikre at det ferdige planen
allereie er godt kjent, godt forankra og klart for å bli sett ut i live frå dag ein. Fylkesrådmannen vil
arbeide vidare med etablering av samarbeids- og arbeidsgruppene, slik at dei er etablerte og klar til å
starte arbeidet etter vedtak av planprogrammet. Eventuelle justeringar basert på høyringsinnspel vil bli
gjennomført. Organisering av det vidare planarbeidet har vi skissert slik:

Grupper og organ
Vedtaksorgan
Politisk styringsgruppe og prosessorgan
(vedtaksmynde på planprogrammet)
Prosjektansvarleg
Prosjekteigar
Prosjektleiar
Intern forankring
Politisk samarbeidsgruppe
(referansegruppe)
Regional samarbeidsgruppe
(referansegruppe)
Plansekretariat
Arbeidsgrupper

Fylkestinget (FT)
Fylkesutvalet (FU)
Fylkesrådmann en
Fylkesdirektør Strategisk utvikling og digitalisering
Seksjonsleiar plan, klima og folkehelse
FRM toppleiargruppe
Politiske/kommunale aktørar: Utval politiske leiarar i
Vestland, inkl. ungdomsutval. Leia av
fylkesordførar/varaordførar (etter mal frå Klimaråd
Hordaland)
NVE, Statsforvaltaren i Vestland, SVV, KS og
fylkesdirektør for Strategisk utvikling og
digitalisering. Etter mal frå styringsgruppe for
regionalt klimasamarbeid i Sogn og Fjordane)
Koordinerande og gjennomførande faggruppe.
Grupper med ansvar for ulike plantema.

6.1 Regionalt klimasamarbeid
Dei regionale klimasamarbeida frå Sogn og Fjordane og Hordaland er ikkje vidareført i Vestland. Dette
gjeld det politiske samarbeidsrådet, Klimaråd, i Hordaland, og det administrative samarbeidet på
klimafeltet i Sogn og Fjordane.
Det vert føreslått å etablere ei administrativ og ei politisk referansegruppe for planprosessen. Desse
vil undervegs fungere som gode diskusjons- og forankringsgrupper, og ressursar i utarbeiding av
planen. Etter vedtak av planen vil desse gruppene kunne vidareførast som samarbeidsorgan for
oppfølging av klimaplanen. Planprosessen vil på denne måten også skape gode samarbeidsarenaer
for klimaarbeid i regionen og oppfølging av vedtekne mål og tiltak.
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7. Utgreiingsbehov
Under syner vi kort noko av det aktuelle kunnskapsgrunnlaget for det vidare arbeidet, og førebelse
identifiserte behov for utlysing av utgreiingar i klimaplanarbeidet. Dette er ikkje ei uttømmande liste og
vil vidareutviklast i vidare planprosess.

Eksisterande kunnskapsgrunnlag

Førebelse identifiserte
utgreiingsbehov

 St.mld 13 (2020-2021) Klimaplan for 2021–2030
 The future is now (FN)
 Klimakur 2030 - Klimatiltak - redusere utslipp Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)
 KS – Mange bekker små – Grunnlag for
prioriteringar neste 4 år – KS 2019.

 Indikatorutvikling

 Vestlandsscenarioene EY, rapport 2020
 Klimakur 2030 - Klimatiltak - redusere utslipp Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)
 Naturen som klimaløsning, Miljødirektoratet
Faktaark M-1554, 2019
 Løsningen er naturbasert (Miljødirektoratet/
Asplan Viak)
 Klimarisiko i kommunene (Miljødir., Rapport M1959, 2021)
 Klima i Norge 2100 – Kunnskapsgrunnlag for
klimatilpasning – NCCS rapport
 Klimaprofiler, Norsk Klimaservicesenter
 Folkehelseoversikt Vestland 2019-2023
 Frå to til eitt klimatilpassingsfylke
(Vestlandsforsking -rapport nr. 2/2020)
 Global Assessment Report on Biodiversity and
Ecosystem Services (IPBES)

 Scenarioanalyse - Skildre mogelege
scenario og konsekvensar
 Framskriving av klimagassutslepp
 Forventa energibehov
(energieffektivisering)
 Arealrekneskap – vurdere iverksetting av
eit slikt arbeid

7.1 Utdjupande om utgreiingsbehov
Scenarioanalyse
Det er naudsynt med utgreiingar knytt til utsleppsreduksjon. Det eksisterer offentleg statistikk på
fylkes- og kommunenivå på direkte utslepp (Miljødirektoratet og SSB). Vi manglar samstundes ei god
oversikt over kva tiltak Vestland må gjennomføre for å auke ambisjonsnivået over nasjonalt
utsleppsmål på 55%. Det vil difor vere naudsynt med utgreiingar knytt til utsleppsbaner framover i tid,
og kva dette betyr av auka innsats i regionen. Fylkesrådmannen vil arbeide vidare med innhaldet i
denne utgreiinga og utlysinga i høyringsperioden. Det er m.a. naudsynt at utgreiinga seier noko om
ulike utsleppsscenario framover, og peiker på eventuelle dilemma og konsekvensar dette har for dei
andre måla i utviklingsplanen. Målet må òg vere å få synleggjort framtidig energibehov og kostnad
knytt til føreslegne tiltak.
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Arealrekneskap
For Vestland synar framskrivne, regionale klimamodellar ei auke i nedbør og intens nedbør som kan
føre til større og hyppigare flaumar. I samband med desse utfordringane er det viktig å vurdere kva
løysingar som er best egna. Det vil være gunstig å ha eit fokus på innhenting av kunnskap og utvikling
av verktøy for å få eit betre oversyn over arealbruk og endringar i arealbruk.
Det har i dei siste åra vore ei rask utvikling i tilgjengelege verktøy for å overvake endringar og halde
oversikt over arealressursar. I samband med utarbeiding av ein regional arealplan i neste planperiode,
ynskjer vi å utgreie kva kunnskap som må hentast inn for å realisere dette. Vi vil vurdere arbeid med
eit slikt kunnskapsgrunnlag som ein del av klimaplanen. Dette vil kunne danne grunnlaget for eit
arealrekneskap og ein metode for å kvantifisere endring. For å oppnå dette vil vi vurdere å etablere ei
tverrfagleg arbeidsgruppe, med mål om å:





Ta i bruk dei data som finst og omsetje til nyttige verktøy for fylke og kommune
Samla inn betre, stadfesta data
Ta i bruk konsistente og reproduserbare metodar for arealrekneskap
Ta omsyn til økologisk tilstand og funksjon i eit slikt rekneskap

Det er stor interesse og høg aktivitet innan dette feltet i Universitets- og Høgskulesektoren. Sjå til
dømes EcoMap (https://betweenthefjords.w.uib.no/ecomap/) og Senter for berekraftig arealbruk
(https://www.uib.no/cesam). Vestlandsmiljøa har kome langt i innsamling av høgkvalitetsdata som
kan nyttast til heildekkande kartlegging av arealbruk gjennom oppdaterte flyfoto
(omløpsfotografering).
Dette er eit prosjekt som kan:





inngå i både kunnskapsgrunnlag for t.d. klimaplanar og arealplanar på regionalt og lokalt nivå
gje eit godt verktøy i arealplanlegging for kommunane
utvikle og etablere samarbeid med UH-sektoren og forskingsmiljø
sette Vestland på kartet i arbeidet med arealrekneskap

7.2 Konsekvensutgreiing
Alle regionale planar skal etter lova (§4-2) skildre planen sine verknader. Planar som gir rammer for
framtidig utbygging utløyser krav om ei ekstra grundig skildring, ein konsekvensutgreiing. Klimaplanen
gir ikkje direkte føringar for konkrete arealtiltak og utløyser dermed ikkje krav om konsekvensutgreiing,
men planen skal likevel gjere greie for verknader for miljø og samfunn. Dette betyr at verknadene for
dei andre måla i Utviklingsplanen må gjerast greie for, slik at ein har grunnlag for å vurdere den
heilskaplege berekrafta i planen, og eventuelle målkonfliktar med Utviklingsplanen. Ein skal vurdere
verknader for næringsliv og arbeidsplassar, offentleg økonomi og innbyggarar. Planen vil vurdere ulike
scenario og verkemiddelpakkar som grunnlag for strategiske avgjerder og planutforming, her under ei
vurdering av kva som er ei hensiktsmessig hastigheit i innføringa av tiltak, og behov for eventuelle
fasar i denne utviklinga.
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8. Rammer for planarbeidet
8.1 Kva skjer internasjonalt?
Dei globale klimagassutsleppa aukar for kvart år som går. I 2018 var dei globale klimagassutsleppa
meir enn dobbelt så mykje som det var i 197012. Parisavtalen blei ratifisert av Noreg i april 2016, og
trådde i kraft i november same år. Vi skal avgrense temperaturstiginga til godt under 2 grader
(togradersmålet), og forsøke å avgrense temperaturstiginga til 1,5 grader.

8.2 Kva skjer i EU?
EU sin grøne giv (Green Deal) fører til ein meir ambisiøs klimapolitikk. Sentralt her blir eit eige
klassifiseringssystem (taksonomi) for økonomisk berekraft, standardar og merkeordningar for grøne
produkt, og fremjing av investeringar i berekraftige prosjekt. Dette vil få ringverknadar for Vestland
ettersom store delar av eksportmarknaden vil vere omfatta av EU sine verkemiddel. EU sin taksonomi
er meint å operasjonalisere EU sine klimamålsetnadar. Taksonomien klassifiserer økonomiske
aktivitetar som spelar ei viktig rolle innan klimaomstilling.
Aktiviteten og satsingsområda til EU vil påverke Norge, og Vestland. Dette vil gjelde både
forskingsmidlar, inneber mindre utslepp av klimagassar, særleg CO2, mindre forbruk av ikkjefornybare ressursar, sirkulær økonomi, mindre avfall og forureining, og særleg endringar frå fossile til
fornybare energikjelder, utfasing av unødvendig plast, auka fokus på gjenbruk, resirkulering som del av
ein sirkulær økonomi osv. Dette vil mellom anna vere viktig for det lokale næringslivet vårt, også synt
gjennom analysar til ny regional næringsplan. Strenge internasjonale krav til klima og miljø stimulerer
til innovasjon, og næringslivet vårt har ein mogelegheit til å ta ein nøkkelposisjon i det grøne skifte.

8.3 Kva skjer nasjonalt?
Norge har under Paris-avtalen ei forplikting til å redusere klimagassutsleppa med minst 50-55 % i
2030, samanlikna med 1990. Dette utsleppsmålet gjeld både kvotepliktig og ikkje-kvotepliktig sektor.
Viktige nasjonale føringar er:
- Klimakur 203 Tiltak og virkemidler mot 2030
- Meld. St. 13 Klimaplan for 2021-2030
- Meld. St. 41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid
- Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldlova)
- Lov om klimamål (klimaloven)
- Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, og areal- og transportplanlegging
- Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging 2019-2023
- Meld.St.16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken
- Meld. St. 45 (2016-2017) Avfall som ressurs -avfallspolitikk og sirkulær økonomi
- Meld. St 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt
- Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon
- Meld. St. 20 (2020-2021) Nasjonal transportplan 2022-2033
- Meld. St. 25 (2015–2016) Kraft til endring — Energipolitikken mot 2030 (Energimeldinga)
- Meld. St. 33 (2012-2013) Klimatilpasning i Norge
- NOU 2018:17 Klimarisiko og norsk økonomi
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8.4 Kva skjer regionalt?
Vestland fylkeskommune har to gjeldande klimaplanar, ein for det
geografiske området Hordaland og ein for Sogn og Fjordane.
Desse planane skal no erstattast med ein ny felles klimaplan for
Vestland. Klimaplan for Hordaland13 blei vedtatt i 2014, medan
Regional plan for klimaomstilling14 blei vedtatt i 2018.

8.4.1 Kopling til andre regionale planar.
Utarbeiding av ein regional klimaplan skjer samstundes som det
vert utarbeida andre regionale planar, og desse prosessane har
alle som mål å følgje opp Utviklingsplan for Vestland 2020-2024.
Tett dialog, samarbeid og samhandling mellom planprosessane er
naudsynt for å lukkast i felleskap i Vestland.
Tilgrensande regionale planar er:
-

Regional plan for innovasjon og næringsutvikling (på høyring, vedtak 2021)
Regional transportplan, med tilhøyrande strategiar (på høyring, vedtak 2021)
Regional plan for kultur, idrett og friluftsliv (planprogram på høyring, vedtak 2022)
Regional plan for vassforvaltning Vestland (på høyring, vedtak 2021)
Regional plan or fornybar energi (planlagt oppstart 2021)
Regional plan for kompetanse (planlagt oppstart 2021)
Regional plan for senterstrutur (planlagt oppstart 2021)

8.4.1.1 Særleg kopling mellom regional klimaplan og Regional plan for fornybar energi
I tillegg til regional plan for klima vil fylkeskommunen i 2021 starte arbeidet med ein regional plan for
fornybar energi. Dette vil vere to planar som heng tett saman då utfasing av fossil energi og
utsleppsredusjon vil vere avhenging av tilgang til fornybar energi. Auka produksjon av fornybar energi
er ikkje utan dilemma og konsekvensar, både knytt til sosiale forhold og konsekvensar for
naturmangfaldet i regionen.
Regional plan for fornybar energi
Inkluderer energiproduksjon og distribusjon

Regional plan for klima
Inkluderer utsleppsreduksjon og
energieffektivisering
Regional klimaplan vil med andre ord ikkje ta opp tema knytt til ny produksjon av energi og eventuell
arealbruksendringar som følgje av dette.

8.4.1.2 Særleg kopling til plan for innovasjon og næringsutvikling
Investeringsevne, omstillingsvilje og omstillingskapasitet i næringslivet blir viktig for klimaomstilling i
Vestland, og det vert avgjerande at næringslivet bidreg aktivt i omstillinga. Det vidare arbeidet med
klimaplanen vil ta utgangspunkt i arbeidet som ligg bak utkast til ny plan for næring og innovasjon.

LES MEIR OM KLIMAPLANEN OG PROSESSEN HER:
https://www.vestlandfylke.no/Klima-og-natur/klimaplanar-og-rapportar/
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Klimaplan for Hordaland 2014-2030
Regional plan for klimaomstilling 2018-2021
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