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Befolkningsveksten

Kilde: SSB befolkningsstatistikk



Befolkningsvekst = krav til økt kommunal 

innsats

Årlige merutgifter på grunn av demografi
Mill. kr., samme priser og standard/dekningsgrad som året før

0

500

1 000

1 500

2 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Antatte merutgifter (TBU-anslag) Faktiske merutgifter



Kommunene

 430 kommuner – fra noen hundre innbyggere til Oslo

 Halvparten har mindre enn 5000 innbyggere

 Samme ansvar for velferdstjenester uansett størrelse

 Står fritt til å organisere tjenestetilbudet

 Store utfordringer for tjenestene, både ved sterk 

befolkningsvekst og - nedgang



Familieinnvandring: ”10 på topp” 2007

Kilde: UDI



Flyktninger og innvandrere

 Flyktninger 

– Ofte eget flyktningkontor i kommunen

– Oppfølgingssystem og –program

– Integreringstilskudd

– Planlagt bosetting

 Arbeidsinnvandrere

– ”Vanlige” innbyggere 

– Mer uforutsigbart – både antall og varighet



Hovedutfordringer for kommunene -

språkopplæring
 Høy yrkesdeltagelse blant arbeidsinnvandrere som blir i 

landet, vil avhenge av at det blir gitt god informasjon om 

det norske samfunnet, muligheter til å lære norsk og at 

de mulighetene som finnes blir brukt

 KS mener at det bør innføres gratis norskopplæring til

familiegjenforente over 16 år for å bidra til:

- bedre muligheter til samfunnsdeltakelse

- tilgang til arbeidslivet

- grunnlag for videre utdanning

- oppfølging av barn i barnehage og skole

- redusert behov for bruk av tolk i off. tjenester



Hovedutfordringer for kommunene -

bolig

 Knapphet på boliger gjør integreringsarbeidet vanskelig. 

Stor økning i ankomst av asylsøkere, kombinert med 

stor arbeidsinnvandring gir press på boligtilbudet.

 KS mener at:

- Boligtilskuddet bør økes ut over et gjennomsnittlig nivå 

på 20 prosent.

- Bostøtten bør utvides 

- Kommunene må utnytte startlånet bedre



Oppsummering

 Arbeidsinnvandring gir behov for utbygging og utvikling av 
tjenestetilbudet i kommunene

 Godt tilbud om språkopplæring er en forutsetning for god integrering. 
Her bør det handles, ikke bare vurderes. 

- Det bør innføres gratis norskundervisning på linje med 
familiegjenforente til norske og nordiske borgere, samt flyktninger (plikt til 
300 timer med rettigheter inntil 3000 timer etter behov)

 Tilgang på boliger er en flaskehals – stort bosettingsbehov framover 
også av flyktninger

- Boligsituasjonen er en flaskehals – trenger bedre virkemidler. Spesielt 
viktig at boligtilskuddet økes ut over 20 pst.

 Vi trenger mer kunnskap!

- Bl.a. økonomiske konsekvenser knyttet til integrering og utbygging av 
tjenestetilbud i kommunene 


