
 
Innvandring til Norge. Kostnader og konsekvenser. 

 
Av Svein Bolstad 
 
På styremøtet i laget 14.05.14 diskuterte vi problemene med konsentrasjon av mange innvandrere  i 
enkelte deler av Årstad bydel med mange kommunale boliger. Dette gleder spesielt Løvstakksiden. 
Denne dominansen av innvandrere fører til at etnisk norske og ressurssterke innvandrere flytter  ut, 
og skole og barnehage blir dominert av innvandrerbarn med dårlige norskkunnskaper og liten 
kontakt med norsk kultur og norske verdier. Dessuten kommer det stadig nye innvandrere som gjør 
at miljøet på skolen ikke kan bli stabilt.  
 
Det som aktualiserte denne saken var et intervju i Bergens tidende med lederen i laget, og en 
diskusjon på Bergens Tidende TV. Disse problemene ble også  tatt opp på et folkemøte arrangert av 
Bergens Tidende på Ny-kronborg skole tirsdag 13.05.14.  
 
På styremøtet hevdet jeg at det grunnleggende problemet når det gjelder innvandringen er at Norge i 
de siste 20-30 år har tatt i mot alt for mange innvandrere fra ikke vestlige land. Flere av 
styremedlemmene var ikke enige i dette. Jeg skal her prøve å argumentere litt grundere for mitt 
standpunkt. 
 
I 2011 oppnevnte Stoltenberg-regjeringen et utvalg ledet av sosiologiprofessor Grete Brockman 
som skulle vurdere innvandringens konsekvenser i Norge.  
Utvalget sammenliknet Norge med fem andre land: Danmark, Sverige USA, Kanada og Nederland.  
Norge er det landet som i de senere år har tatt i mot flest innvandrere: 9,7 innvandrere pr 1000 
innbygger. 
Når det gjelder asylsøkere viser utvalgets tall at i 2008 tok Norge imot 3 asylsøkere pr. 1000 
innbygger, Nederland 0,8 og Danmark 0,4.  
 
Brockmann-utvalget konkluderer med at innvandringen til Norge ikke er bærekraftig . Sitat (s. 22): 
Det er ikke sannsynlig at landets velferdsregime vil bestå i dagens form hvis innvandringstakten 
fortsetter å øke slik den har gjort de siste 20 årene, og med overvekt av folk med lave 
kvalifikasjoner.  
 
 
I 2011 hadde Norge Europas høyest nettoinnvandring med 9,4 personer per 1.000 innbyggere 
(Eurostat). Dette er over fem ganger høyere enn EU-snittet på 1,8 personer per innbygger. Det er 
også fire ganger høyere enn vårt naboland Danmark, som hadde en nettoinnvandring på 2,4 
personer per 1.000 innbygger.  
 
Her er en oversikt over antall asylsøkere som har fått oppholdstillatelse i europeiske land i 
2011 pr. 1000 innbygger. Tallene er hentet fra Eurostat. 
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Statistisk sentralbyrå (SSB) sin vurdering i Samfunnsspeilet fra desember 2013: 

«Neppe noen andre faktorer har påvirket norsk økonomi sterkere enn innvandring i de senere årene. 
Det ville være en unnlatelsessynd ikke å analysere økonomiske virkninger av innvandring, selv om 
temaet vekker følelsesladet debatt». 

 
SSBs nye tall viser at innvandrerbefolkningen (1. og 2.generasjon) utgjorde i underkant av 760 000 
personer ved utgangen av 2013. Innvandrerbefolkningen utgjorde 15 prosent av befolkningen på 5,1 



millioner.  

Tallene er i virkeligheten adskillig høyere for barn av henteekteskap regnes ikke med her, men vil 
oftest fungere som 1. generasjon innvandrere språklig og kulturelt. Pakistanerne er en gruppe som 
nesten utelukkende henter ektefeller i sitt tidligere hjemland (gjerne fra familien). I 1980, fem år 
etter at Norge innførte innvandringsstopp, var det 6828 pakistanere i Norge. I 2010 var det 31061. 
Altså en firedobling på tredve år, og det selv om knapt en eneste pakistaner har fått asyl eller 
opphold på humanitært grunnlag. (Jon Hustad: Farvel Norge s. 154 og 155.) 

Den mest kostnadskrevende innvandringen er fra Somalia (som nå er den tredje største gruppen i 
Norge) og andre ikke-vestlige land, særlig land som er tilknyttet Organisasjon for islamsk 
samarbeid (OIC), med andre ord: muslimske land. 

 
 
En av hovedutfordringene er at så få fra OIC-land i Norge er sysselsatt. Om lag halvparten av den 
ikke-vestlige innvandrerbefolkningen kommer fra de 57 OIC-landene, der Somalia, Pakistan og Irak 
er de største landgruppene i Norge. 

AV OIC-innvandrere var 45 prosent sysselsatt (2012) mot 61 prosent for de andre ikke-vestlige.  

 
Her er en oversikt over den gjennomsnittlige sysselsettingsgraden i den mest yrkesaktive alderen 
25-61 år i den etnisk norske befolkningen og i to innvandrergrupper:  

•       Innvandrere med vestlig bakgrunn: 77 prosent 
      Innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn: 57 prosent 

•       Øvrig befolkning: 84 prosent 

 

 

Finansavisen (13. og 15. april 2013) har på grunnlag av tall fra Statistisk sentralbyrå regnet ut de 
langsiktige økonomiske konsekvensene av en fortsatt innvandring på dagens nivå. Det er 
skremmende lesning for alle som vil bevare den norske velferdsstaten. 

Finansavisens fakta om innvandringstall og statsfinansielle effekter: 

 

 
Hva bør så være Arbeiderpartiets innvandringspolitikk?  
 
1. Vi må få en strengere asylpolitikk slik at vi kan komme ned på EU sitt gjennomsnitt for 

oppholdstillatelser. De som ikke har fått innvilget asyl må transporteres hjem så snart som 
mulig. Behandlingstiden må gjøres kortere og ankemulighetene må reduseres. 

Muligheten for henteekteskap må innskjerpes på linje med reglene de har i Danmark. 
Arbeiderpartiets statsråd Bjarne Håkon Hansen prøvde dette for en del år siden, men forslaget ble 
torpedert av SV i regjeringen.  
Det må stilles mye strengere krav til at innvandrere deltar i arbeidslivet, og at de lærer seg norsk. 
Her kan en gjerne ta økonomiske incentiver og straff i bruk. Kanskje det offentlige kan tilby 
arbeidsplasser til de som ikke kommer seg i arbeid? 
For å unngå for store konsentrasjoner av innvandrere må de større byene bygge og kjøpe 
kommunale leiligheter i alle bydeler slik at ingen skoler får for mange innvandrerelever som 
snakker dårlig norsk. 


