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Forord
Rapporten omhandler de som har kommet til Norge som enslige mindreårige
flyktninger i perioden 1996-2011. Vi analyserer hvordan det går med dem i årene
etter bosetting i Norge, med fokus på deres deltakelse i arbeid og utdanning. Dette
er den første rapporten i en fast rapportserie om denne gruppen fra SSB.
SSB har tidligere publisert fire ulike rapporter om dem som har kommet som
enslige mindreårige flyktninger: Aalandslid og Enes (2012) har sett særskilt på
deres tilknytning til arbeidsmarkedet. Allertsen mfl (2007), og Haugen og Dyrhaug
(2014) beskrev enslige mindreårige flyktninger i barnevernet. Vatne Pettersen
(2007) så på omfanget av familiegjenforening mellom enslige mindreårige
flyktninger i Norge og deres foreldre som i ettertid innvandret til Norge, samt deres
husholdningstilhørighet i Norge. I forbindelse med disse prosjektene ble det lagt
ned et betydelig arbeid i å avgrense gruppen i befolkningsregistrene. Den samme
metoden for å identifisere dem som har kommet som enslige mindreårige
flyktninger har blitt brukt i denne rapporten. Grunndataene om gruppen er hentet
fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og disse er senere koblet til SSBs befolkningsdata. For å se på deltakelse i arbeidsmarked og utdanningssystem blant de som har
kommet som enslige mindreårige flyktninger, har dataene blitt koblet til System for
persondata (SFP), der informasjon fra en rekke offentlige registre er sammenstilt.
Rapporten er skrevet av Kjersti Stabell Wiggen. Silje Vatne Pettersen (SSB) har
gitt råd og innspill underveis. Silje Vatne Pettersen og Knut Strøm i SSB og
Tormod Claussen i UDI som har tilrettelagt data. Marit Berger Gundersen i SSB
har redigert rapporten.
Prosjektstøtte: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har
finansiert arbeidet med rapporten.
Statistisk sentralbyrå, 13. februar 2014.
Hans Henrik Scheel
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Sammendrag
Enslige mindreårige flyktninger er personer under 18 år, uten medfølgende
foreldre, som har søkt asyl og som siden har fått opphold i Norge på dette
grunnlaget. Denne rapporten tar for seg perioden 1996-2011. Av de rundt 11 400
som har søkt asyl som enslige mindreårige i denne perioden, har i overkant av
5 000 blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger.
Flest fra Asia og flest gutter
Nær to av tre av de enslige mindreårige flyktningene har bakgrunn fra Asia, mens
nær en av tre har bakgrunn fra Afrika. Hele 90 prosent har bakgrunn fra
Afghanistan, Somalia, Irak, Sri Lanka, Etiopia eller Eritrea. Åtte av ti er gutter,
med en noe likere kjønnsfordeling blant de fra Afrika.
Nesten én av fire bor i Oslo
Mange av de enslige mindreårige flyktningene har flyttet til Oslo etter hvert. Ved
inngang til 2012 bor 22 prosent i Oslo, mens kun ni prosent ble opprinnelig bosatt
der. Omtrent en tredjedel av alle enslige mindreårige flyktninger har flyttet fra sin
opprinnelige bosettingskommune.
Aktivitetsnivået varierer med alder, botid, landbakgrunn og kjønn
71 prosent av de som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger i aldersgruppen 18-29 år var aktive (dvs. i arbeid, utdanning eller i introduksjonsprogrammet) ved utgangen av 2011, noe som er en god del lavere enn i befolkningen generelt i samme aldersgruppe (86 prosent). Aktivitetsnivået, og særlig
sysselsettingen, øker med alder og botid. De enslige mindreårige flyktningene fra
Afghanistan, Sri Lanka, Eritrea og Etiopia har en høyere andel aktive enn de fra
Somalia og Irak. Blant de aktive fra Irak er likevel en stor andel sysselsatt
sammenlignet med de andre landene.
For mennene ser vi at andel sysselsatte øker med botid, mens kvinnene i større grad
tar utdanning, også i kombinasjon med jobb. De enslige mindreårige kvinnene i
alderen 18-29 år er få i antall, men sammenlignet med kvinner i befolkningen og
blant de andre mindreårige flyktningene, skiller de seg ut med en betydelig høyere
andel som mottar kontantstøtte eller ytelse som enslig forsørger.
Blant de andre mindreårige flyktningene er en høyere andel under
utdanning
I rapporten sammenlignes de som har blitt bosatt som enslige mindreårige
flyktninger med de som kom som mindreårige flyktninger med foreldre i samme
periode (kalt «andre mindreårige flyktninger»). I snitt var denne gruppen yngre ved
ankomst til Norge og har dermed i snitt lenger botid. Andelen aktive blant de andre
mindreårige flyktningene er lavere enn i befolkningen, men noe høyere enn blant
de enslige mindreårige flyktningene. Forskjellen mellom de enslige mindreårige
flyktningene og de andre mindreårige flyktningene er i hovedsak at de andre
mindreårige flyktningene i større grad er under utdanning.
Lavere inntektsnivå og lavere andel yrkesinntekt enn befolkningen
generelt
Yrkesinntekten til de enslige mindreårige flyktningene i aldersgruppen 18-29 år
utgjør 60 prosent av samlet inntekt, noe som er en mye lavere andel enn hva vi
finner i befolkningen generelt i samme aldersgruppe (80 prosent). De som har blitt
bosatt som enslige mindreårige flyktninger har en stor andel av sine inntekter fra
overføringer. For denne gruppen er overføringene hovedsakelig introduksjonsstønad, sosialhjelp og ytelser fra folketrygden. Andel yrkesinntekt av samlet inntekt
øker med botid, i tråd med at sysselsettingen øker. Inntektsnivået for de enslige
mindreårige flyktningene er mye lavere enn gjennomsnittlig inntekt i befolkningen
generelt, og vi finner en høyere andel med vedvarende lavinntekt blant enslige
mindreårige flyktninger, enn i befolkningen generelt.
4
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Abstract
Unaccompanied minor refugees are children and young people under 18 years of
age, not accompanied by their parents or other persons who have parental
responsibility for them , who have applied for asylum and been granted residence
in Norway on this basis. Of the near 11 400 who have applied for asylum in the
period from 1996 to 2011, around 5 000 have been granted a permanent residence
and have settled in Norway.
Most come from Asia, mainly from Afghanistan
Nearly two out of three of the unaccompanied minor refugees who arrived in the
period 1996-2011 and are still living in Norway, came from Asia, while nearly one
out of three came from Africa. A total of 90 percent have a background from
Afghanistan, Somalia, Iraq, Sri Lanka, Ethiopia or Eritrea. Eight out of ten of the
unaccompanied minor refugees are boys.
Nearly one out of four lives in Oslo
Many of the unaccompanied minor refugees have moved to Oslo. At the beginning
of 2012, 22 percent lived in Oslo, while only nine percent were originally settled
there. About a third of all unaccompanied refugees have moved from their original
settlement municipality.
Activity levels vary with age, length of residence, country of origin,
and sex
71 percent of the unaccompanied minor refugees 18-29 years old were active at the
end of 2011, which is considerably lower than in the general population in the
same age group (86 percent). The activity level, and particularly the employment
level, increases with age and length of residence. The unaccompanied minor
refugees from Afghanistan, Sri Lanka, Eritrea and Ethiopia have a higher activity
level than those from Somalia and Iraq. However, the active from Iraq have a
larger share of employed compared with those from the other countries.
For men, we see that the rate of employment increases with length of residence,
while women more often go to school, often in combination with work. Compared
with women in the general population and among the other minor refugees aged
18-29 years, the unaccompanied minor women in the same age group have a
significantly higher share with cash benefits for parents of young children or
benefits for single mothers in 2011.
A higher share in education among the other minor refugees
The report compares those who have been settled as unaccompanied minor
refugees with those who came as minor refugees with parents in the same period
(called "other minor refugees"). In average, this group was younger when they
arrived in Norway, and thus have longer residence time. Among the other minor
refugees, the share of active is lower than for the general population, but slightly
higher compared to unaccompanied minor refugees. The difference between the
unaccompanied minor refugees and other minor refugees is mainly that among the
other minor refugees there is a greater share in education.
Lower income than the general population
For the unaccompanied minor refugees aged 18-29 years, the share of income from
employment account for 60 percent of total income, which is a much lower share
than in the general population in the same age group (80 percent). The
unaccompanied minor refugees have a large share of their income from benefit
transfers. Share of income from employment increases with length of residence.
The average income for the unaccompanied minor refugees is much lower than
average income in the general population, and we find a higher share with
persistent low income among unaccompanied minor refugees compared with the
general population.
Statistisk sentralbyrå
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1. Innledning
1.1. Innhold i rapporten
I denne publikasjonen ser vi på de som har blitt bosatt i Norge som enslige mindreårige flyktninger og hvordan de klarer seg i årene etter at de har fått opphold.
Temaene er demografi og deltakelse på arbeidsmarkedet. Spørsmål vi besvarer er
blant annet: Er de under utdanning, er de sysselsatt eller er de mottakere av ulike
stønadsordninger? Hvordan klarer de seg sammenlignet med befolkningen generelt
i samme aldersgruppe, og sammenlignet med andre mindreårige flyktninger som
kom med foreldrene sine?
Vi benytter registerstatistikk for å belyse problemstillingene. Statistikken er hentet
inn gjennom ulike offentlige registre og gir oss informasjon om alle som i perioden
1996-2011 har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger. Samtidig har vi
sammenliknbar informasjon om andre flyktninger, innvandrere og hele
befolkningen. Kan vi se at de som kom alene skiller seg fra andre flyktninger som
også kom til Norge som barn, i samme periode, men som var med foreldrene sine?
Og videre - hvordan fremstår de som kom som enslige mindreårige flyktninger
sammenliknet med alle i Norge i samme aldersgruppe?

1.2. Tidligere SSB-rapporter om enslige mindreårige
flyktninger
SSB har publisert flere ulike rapporter om enslige mindreårige flyktninger:
Aalandslid og Enes (2012) så særskilt på tilknytning til arbeidsmarkedet for de som
har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger. Allertsen m.fl. (2007) og
Haugen og Dyrhaug (2014) så på enslige mindreårige flyktninger i barnevernet. I
tillegg har det blitt gjort en egen utredning hvor det ble sett på omfanget av
familiegjenforening mellom enslige mindreårige flyktninger bosatt i Norge og
foreldre som i ettertid innvandret til Norge (Pettersen 2007). Her så man også på
deres husholdningstilhørighet i Norge.

1.3. Begreper og definisjoner
Personer med
1
flyktningbakgrunn

Begrepet person med flyktningbakgrunn brukes i SSBs statistikk om personer som
har kommet til Norge av fluktgrunner, og inkluderer også familieinnvandrede til
disse. Det gjelder også de som opprinnelig kom av andre grunner, men senere har
fått en flyktningstatus. Med fluktgrunner menes at vedkommende har fått
beskyttelse i Norge, uten hensyn til om personen har fått flyktningstatus etter
Genèvekonvensjonen, noe som også inkluderer personer med opphold på
humanitært grunnlag. Barn som personer med flyktningbakgrunn har fått etter at de
kom til Norge, er ikke regnet med.

Enslige mindreårige
flyktninger

Personer som var under 18 år da de kom til Norge som enslige mindreårige
asylsøkere, som har søkt asyl, fått oppholdstillatelse og senere bosatt i Norge på
dette grunnlaget. I kapitel 2 gir vi en mer detaljert beskrivelse av hvordan gruppen
identifiseres i utlendingsmyndighetenes databaser.

Enslige mindreårige
asylsøkere

Fellesbetegnelse på alle barn og unge under 18 år som kommer til landet som
asylsøkere uten foreldre, eller som ikke har andre voksne med foreldreansvar i
Norge. Dette inkluderer også de som kommer til landet i følge med andre voksne
enn sine egne foreldre, for eksempel sammen med eldre søsken, tante, onkel eller
lignende. Norge har med dette en videre definisjon på enslige mindreårige
asylsøkere enn den som brukes av FN, som bare omfatter de som ikke har følgepersoner (Utlendingsdirektoratet 2005). I denne rapporten er det kun asylsøkere
som har fått opphold i Norge som omtales (dvs. enslige mindreårige flyktninger).

1
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Andre mindreårige
flyktninger

Sysselsatte

Aktive

I denne rapporten sammenligner vi de enslige mindreårige flyktningene med den
gruppen vi har valgt å kalle «andre mindreårige flyktninger». Dette er personer
som var under 18 år da de kom til Norge, men som ikke var enslige. Det vil si at de
kom sammen med foreldrene sine, eller hadde en mor eller far i Norge fra før. I
rapporten bruker vi denne gruppen til å sammenligne de enslige mindreårige
flyktningene med. Vi ønsker å se om de enslige mindreårige flyktningene skiller
seg fra de som også kom til Norge som barn, men som har hatt foreldrene sine her.
Vi har tatt utgangspunkt i de som har kommet i perioden 1996-2011 for denne
gruppen også.
Defineres som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times
varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var
midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Personer som er
inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på
sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte.
Sysselsatte er summen av lønnstakere og selvstendige næringsdrivende
(Arbeidsmarkedsstatistikk).
Er summen av personer som er sysselsatte, under utdanning eller deltar i
introduksjonsprogrammet.

Samlet inntekt

Er summen av yrkesinntekter, kapitalinntekter, skattepliktige og skattefrie
overføringer, i løpet av kalenderåret.

Yrkesinntekter

Er summen av lønnsinntekter og netto næringsinntekter i løpet av kalenderåret.

Kapitalinntekter

Omfatter renteinntekter, aksjeutbytte, realisasjonsgevinster og andre
kapitalinntekter i løpet av kalenderåret. Til fradrag kommer årets realisasjonstap.

Skattepliktig
overføringer

Omfatter pensjoner fra folketrygden, tjenestepensjon, avtalefestet pensjon, syke- og
fødselspenger, introduksjonsstønad og andre skattepliktige overføringer.

Skattefrie
overføringer

Omfatter barnetrygd, bostøtte, studiestipend, sosialhjelp, grunn- og hjelpestønad,
kontantstøtte og andre skattefrie overføringer.

Inntekt etter skatt per
forbruksenhet

Vedvarende
lavinntekt
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For å kunne sammenligne inntektene til forskjellige typer husholdninger er det
vanlig at man justerer husholdningsinntekten ved hjelp av såkalte ekvivalensskalaer eller forbruksvekter. Man beregner da inntekt etter skatt per forbruksenhet.
En ekvivalensskala gir utrykk for hvor stor inntekt en husholdning på for eksempel
fire personer må ha, for å ha samme levestandard eller økonomisk velferd som en
enslig person. Det må imidlertid bemerkes at når en benytter slike ekvivalensskalaer, forutsetter en at all husholdningsinntekt blir likt fordelt på alle husholdningsmedlemmer. Forbruksvektene skal både ta hensyn til at store husholdninger trenger høyere inntekt enn mindre husholdninger for å ha tilsvarende
levestandard, men også at store husholdninger vil ha stordriftsfordeler når det
gjelder flere goder (for eksempel TV, vaskemaskin, bredbåndstilknytning, avis,
elektrisitetsutgifter, etc.). Det eksisterer flere typer ekvivalensskalaer. Her bruker vi
den såkalte EU-skalaen, som beregnes ved at første voksne husholdningsmedlem
har vekt lik 1,0, mens neste voksne får vekt lik 0,5 og barn vekt lik 0,3. Etter denne
ekvivalensskalaen trenger derfor en tobarnsfamilie en samlet inntekt tilsvarende 2,1
ganger inntekten til en enslig, for å ha samme levestandard.
Grovt sett finnes det to ulike metoder å konstruere en lavinntektsgrense på. Man
kan enten ta utgangspunkt i en absolutt tilnærming eller en relativ tilnærming. Vi
har valgt en relativ tilnærming, som er mest vanlig å benytte i land som har et høyt
generelt inntektsnivå. I denne metoden er det vanlig å benytte det generelle
inntektsnivået i landet som referanse. Man tar da ofte utgangspunkt i medianinntekten for hele befolkningen. Medianinntekten er det inntektsbeløpet som deler
en gruppe i to like store halvdeler, etter at inntekten er sortert stigende (eller
Statistisk sentralbyrå
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synkende). Det vil altså være like mange personer med en inntekt over som under
medianinntekten. Personer med en inntekt under ulike avstander til medianinntekten defineres som å tilhøre lavinntektsgruppen. Lavinntektsgrensen settes
ofte til 50 eller 60 prosent av medianinntekten, kalt henholdsvis EU-50 og EU-60
(Kaur, 2013).
Å ha vedvarende lavinntekt innebærer at man har hatt en gjennomsnittsinntekt i en
treårsperiode som er lavere enn den gjennomsnittlige lavinntektsgrensen for de
samme tre årene, i dette tilfellet for årene 2009-2011. I denne rapporten har vi valgt
å se på vedvarende lavinntekt eksklusiv studenter, på grunn av at studielån ikke
regnes som inntekt.

1.4. Datagrunnlag
Alle dataene som er brukt i denne rapporten er hentet fra registre. Fordelen med å
bruke registerdata er at det er basert på objektive opplysninger og man har en
fulltelling av en populasjon. Det finnes likevel kvalitetsutfordringer ved registerdata.
Dataene samles i hovedsak inn til administrative formål. En del feil ved innsamling,
bearbeiding og analyse av dataene er uunngåelig. Det kan være kodefeil, revisjonsfeil, feil i programmeringen, feil i datakjøringer osv. Det er utført et betydelig arbeid
for å minimalisere feil i produksjonen og analysen av statistikken.
Data om populasjonen
Dataene som er brukt for å etablere og beskrive populasjonene er hentet fra Statistisk
sentralbyrås befolkningsregister (BEREG) og Utlendingsdirektoratets registre, Datasystem for utlendings- og flyktningesaker (DUF) og Utlendingsdatabasen (UDB).
BEREG er Statistisk sentralbyrås register for personer og familier. BEREG har det
sentrale folkeregisteret (DSF) som kilde. DSF er et offentlig register over alle
personer som bor eller har vært bosatt i Norge fra 1964 og til nå. Det ble etablert i
1964 med utgangspunkt i folketellingen i 1960 og de kommunale folkeregistrene
som alle kommuner hadde fra 1946 (Pettersen 2013). DSF er hovedkilden for
befolkningsstatistikken i Statistisk sentralbyrå. I denne rapporten er det benyttet
befolkningstall per 1.1.2012.
Statistikk om flyktninger
Opplysninger om blant annet fødeland og innvandringsgrunn er hentet fra UDB.
UDB gir informasjon om flyktninger som har fått oppholdstillatelse og tildelt et
personnummer. Denne informasjonen blir videre en del av Statistisk sentralbyrå sin
befolkningsstatistikk. For mer informasjon, se http://www.ssb.no/flyktninger.
Fra og med 1996 har kommunene mottatt et tilskudd ved bosetting av enslige
mindreårige som har fått asyl i Norge. Det er dette tilskuddet som fastslår hvorvidt
en person regnes som enslig mindreårig flyktning eller ikke. Informasjonen om
integreringstilskuddet er hentet fra DUF. Denne informasjonen er koblet sammen
med informasjon fra BEREG og UDB. Data fra UDB er for personer som har fått
opphold pr 1.1.2013.
Sysselsettingsdata
Opplysninger om status på arbeidsmarkedet blir hentet fra sysselsettingsstatistikken. Dataene er registerbasert (fulltelling) og er innhentet fra ulike registre.
Arbeidstakerregisteret er hovedkilden til data om lønnstakere. Opplysninger fra
lønns- og trekkoppgaven utgjør et viktig supplement ved at det fanger opp
lønnstakerforhold som ikke er meldepliktige til arbeidstakerregisteret. Begge
registre har arbeidsforhold (jobber) som enhet. Selvangivelsen er hovedkilden til
opplysninger om selvstendig næringsdrivende. Enhetsregisteret og Bedrifts- og
foretaksregisteret gir opplysninger om bedriftene (arbeidsstedene). I tillegg nyttes
supplerende data fra en rekke andre kilder. For mer informasjon, se
http://www.ssb.no/emner/06/01/regsys/.
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Utdanningsstatistikk
Statistisk sentralbyrå sin utdanningsstatistikk presenterer individbasert statistikk
over befolkningens utdanningsnivå. Datagrunnlaget omfatter personer som er
registrert bosatt i Norge per 1.oktober. Datagrunnlaget for befolkningens
utdanningsnivå trekkes direkte ut fra Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB) og
suppleres med data fra Helsepersonellregisteret og Datasystem for flyktning og
utlendingssaker (DUF). NUDB omfatter all utdanningsstatistikk over avsluttet
utdanning. Den utdanningsaktiviteten som har høyest nivå i Standard for
utdanningsgruppering (NUS2000) som er registrert i NUDB, gir status for
utdanningsnivået til den enkelte person. For mer informasjon, se
http://www.ssb.no/emner/04/01/utniv/
System for persondata
Opplysningene fra UDI og befolkningsstatistikken kobles sammen med statistikk
om utdanning og sysselsetting fra Statistisk sentralbyrå. Dataene blir hentet fra
System for persondata (SFP), der informasjon fra en rekke registre er sammenstilt.
SFP omfatter alle bosatte i alderen 15 år og over. Registerdata er per november
hvert år, og inneholder opplysninger om hvorvidt en person er sysselsatt, registrert
arbeidsledig, på sysselsettingstiltak, eller under utdanning, og kan knyttes til noen
typer offentlige ytelser eller tiltak som for eksempel introduksjonsprogrammet for
nyankomne flyktninger og mottak av sosialhjelp. Fra SFP får vi også informasjon
om type næring for de som er sysselsatt. Vi benytter sysselsettings- og utdanningstall per 4. kvartal 2011. For mer om System for persondata, se for eksempel
Nerland, Aurdal og Horgen (2011).
En person kan på tellingstidspunktet være i flere av de nevnte statusene samtidig,
for eksempel både sysselsatt og mottaker av en ytelse. I denne rapporten har det
vært et poeng å se på hvor mange som er i aktivitet, og vi har med utgangspunkt i
registreringer i SFP sett på aktivitetene sysselsetting, utdanning og introduksjonsprogram, og også skilt ut de som har kombinasjonen sysselsatt/utdanning. Tallene
vi bruker i denne rapporten for registrert arbeidsledige vil kunne skille seg fra
andre ledighetstall hvor fokus er på deltakelse i arbeidsstyrken fremfor aktivitet.
Inntektsstatistikk
Inntektsstatistikk for husholdninger omfatter alle registrerte kontante inntekter som
husholdningene mottar. Inntektsopplysninger er fremkommet ved å sammenstille
ulike administrative registre og statistiske datakilder, som blant annet selvangivelsesopplysninger, ligningsregisteret, lønns- og trekkoppgaveregisteret og
opplysninger fra NAV, Lånekassen og Husbanken. Statistikken er en totaltelling
som omfatter alle personer i privathusholdninger som bor i landet ved utgangen av
året. For mer informasjon, se http://www.ssb.no/emner/05/01/ifhus/. I denne
rapporten har vi brukt data for bosatte pr. 1.1.2012.
Som “husholdning” regnes alle personer som er fast bosatt i boligen. Statistikken
omfatter bare personer i privathusholdninger. Enheten er personer, men inntektene
er til hele husholdningen. Det vil si at i en familie med to voksne og to barn, er det
husholdningens samlede inntekt som blir vist for den som kom som enslige
mindreårig flyktning. Dersom begge voksne i husholdningen kom som enslige
mindreårige flyktninger, er husholdningsinntektene telt to ganger.

2. Avgrensing av gruppen
2.1. Fra enslige mindreårige asylsøkere til enslige
mindreårige flyktninger
Antallet som har søkt asyl i Norge som enslige mindreårige har variert mye over de
siste årene. I 1996, som er det første året vi har tall fra, var det rundt 100 personer
som søkte asyl i Norge som enslige mindreårige (se figur 2.1). De neste årene ser
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vi en klar økning til en topp på nær 1 000 søkere i 2002 og 2003. Deretter sank
søkertallene midt på 2000-tallet for igjen å øke i 2008 og 2009. I 2009 søkte hele 2
500 personer asyl som enslige mindreårige. Etter 2009 har antall som søker asyl
som enslige mindreårig gått ned. I 2010 og 2011 var antallet enslige mindreårige
asylsøkere bare en tredjedel av hva det var i 2009.
Det er flere forhold som kan ha forårsaket den store nedgangen i antall søkere etter
2009. I Norge ble det på denne tiden innført endringer i asylpolitikken for å
stramme inn overfor enslige mindreårige asylsøkere. Det ene tiltaket var at det ble
åpnet for at enslige mindreårige kunne bli returnert til andre land som er med i
Dublinsamarbeidet2. Det andre tiltaket var å gi enslige mindreårige asylsøkere en
begrenset oppholdstillatelse dersom eneste grunnlag for å gi beskyttelse er at
søkeren ikke har forsvarlig omsorg i hjemlandet. Enslige mindreårige asylsøkere
som får en slik begrenset oppholdstillatelse, må forlate Norge når de fyller 18 år.
Disse to innstrammingstiltakene kan ha påvirket søkertallet
(Utlendingsdirektoratet, 2010).
Figur 2.1.

Antall enslige mindreårige asylsøkere. 1996-2011
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Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

2.2. Populasjonen «enslige mindreårige flyktninger»
I denne delen av rapporten vil vi vise hvordan vi identifiserer de som har fått
innvilget opphold og deretter blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger (se
figur 2.2). Ikke alle som søker asyl vil få opphold i Norge, videre vil heller ikke
alle som søker asyl som enslige mindreårige bli bosatt som dette med de rettigheter
det innebærer. Statistikken som viser hvor mange enslige mindreårige asylsøkere
som ankommer Norge gir derfor ikke en oversikt over hvor mange enslige
mindreårige asylsøkere som faktisk blir bosatt som enslige mindreårige flyktninger
i Norge.
For å finne frem til populasjonen av enslige mindreårige flyktninger, tar vi først
utgangspunkt i UDIs register over alle de personer som har søkt asyl i Norge som
enslige mindreårige asylsøkere fra 1996 til og med 2011. Her er alle inkludert,
uavhengig av hva slags vedtak de senere har fått av norske utlendingsmyndigheter.
I alt inneholder den gruppen omlag 11 400 personer. Alle i dette registeret har ikke
fått opphold i Norge, noen nyankomne har ennå ikke fått saken sin endelig
behandlet, mens andre igjen har fått et positiv vedtak om opphold av utlendingsmyndighetene, men har ikke blitt bosatt som enslig mindreårig flyktning.
2

Dublinsamarbeidet er en avtale mellom EU-landene, Island og Norge om at det første trygge landet
asylsøkeren kommer til, har ansvaret for å behandle søknaden om beskyttelse (Utlendingsdirektoratet:
http://www.udi.no/Sentrale-tema/beskyttelse/Asylsokere-og-flyktninger/Dublin-samarbeidet/)
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I 1996 ble det innført et eget integreringstilskudd for enslige mindreårige
flyktninger som ble bosatt i kommunene. Med dette har det dermed blitt registrert
om en person er bosatt i kommunen som enslig mindreårig flyktning, og det er
mulig å skille ut denne gruppen fra andre flyktninger i statistikken. I alt er det
snakk om 5 790 personer. Siden dette tilskuddet først ble innført i 1996, er det fra
dette året vi har informasjon om enslige mindreårige flyktninger. Ved å benytte
informasjonen om integreringstilskuddet får vi en bedre indikasjon på hvem som
faktisk er blitt bosatt i landet som enslig mindreårig flyktning, sammenlignet med
om vi bare skulle bruke informasjon om søknad og bosettingstillatelse. Vi unngår
de saker hvor en enslig mindreårig asylsøker har fått opphold, men ikke har blitt
bosatt som enslig mindreårig flyktning. En feilkilde kan imidlertid være i de
tilfeller hvor bosettingskommunen ikke har søkt om integreringstilskudd for
personen. Vi antar at denne feilkilden er liten.
Til slutt kobles dataene til SSBs befolkningsregistre, og vi står igjen med en gruppe
som har et gyldig fødselsnummer og som vi klarer å gjenfinne i SSBs befolkningsregistre, i alt 5 080 personer. Vi legger inn som kriterium at de skal være bosatt i
Norge pr 1.1.2012. Vi vil dermed ikke få med oss personer som for eksempel har
blitt bosatt og så har utvandret fra Norge. Av de 5 080 som har blitt bosatt som
enslige mindreårige flyktninger har 284 utvandret, ni er døde og ytterligere fire
personer er fjernet fra populasjonen på grunn av sannsynlig feilregistrering (høy
alder). Etter at disse avgrensningene er gjort, gjenstår 4 783 personer3. Disse er i
alderen 4-35 år pr 1.1.2012. Avgrensingen av målgruppen er illustrert i figur 2.2.
Denne gruppen på 4 783 personer vil vi følge videre i neste kapittel hvor vi viser
gruppens demografiske fordeling.
Figur 2.2.

Antall enslige mindreårige asylsøkere og personer bosatt som enslig mindreårige
flyktninger fra 1996-2011

Antall enslige mindreårige asylsøkere
ankommet 1996-2011
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI)

3. Enslige mindreårige flyktninger – hvem er de og
hvor kommer de fra?
3.1. Enslige mindreårige flyktninger har bakgrunn fra Asia
og Afrika
Blant dem som har blitt bosatt i Norge som enslige mindreårige flyktninger fra
midten av 1990- og utover 2000-tallet, har nær to av tre bakgrunn fra Asia, mens
nær en av tre har bakgrunn fra Afrika. I tillegg kommer et lite antall bosatte med
3

I Haugen og Dyrhaugs rapport om “Enslige mindreårige flyktninger i barnevernet 2011” (2014), er det
brukt registergrunnlag om flyktninger pr 1.1.2012, og ikke 1.1.2013 som i denne rapporten. På grunn av
dette er ikke populasjonstallene i disse to rapportene helt like. Det er en differanse på ca. 30 personer.
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bakgrunn fra Europa (i hovedsak Balkan og Russland). I årene 1996-2011 har det
blitt bosatt nær 5 000 enslig mindreårige flyktninger med bakgrunn fra 70 ulike
land. Det har kommet flest fra Afghanistan, fulgt av Somalia, Irak, Sri Lanka,
Etiopia og Eritrea (se tabell 3.1): hele 90 prosent av alle som har blitt bosatt som
enslige mindreårige flyktninger i Norge i denne perioden kommer fra disse seks
landene. Disse landene er også blant de største når vi ser på hele flyktningbefolkningen ankommet Norge etter 1996.
Det høye antallet som har kommet fra Afghanistan som enslige mindreårige
flyktninger er imidlertid spesielt. I flyktningbefolkningen generelt utgjør
flyktninger fra Afghanistan i underkant av åtte prosent, mens de utgjør hele 43
prosent av de som er blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger.
Tabell 3.1.

Antall personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger, etter landbakgrunn og
bosettingsår. Pr 1.1.2012
Antall
4 783
2 061
874
463
391
287
224
65
44
28
27
26
25
268

I alt ..................
Afghanistan ......
Somalia ...........
Irak ..................
Sri Lanka .........
Etiopia .............
Eritrea .............
Russland .........
Iran ..................
Kina .................
Burundi ............
Kosovo ............
Sudan ..............
Andre ..............

Prosent
100
43,1
18,3
9,7
8,2
6,0
4,7
1,4
0,9
0,6
0,6
0,5
0,5
5,6

1996-2001
1 000
47
371
191
180
95
24
8
8
:
:
22
:
49

2002-2006
1 057
264
227
143
86
101
38
29
11
15
18
:
:
120

2007-2011
2 726
1 750
276
129
125
91
162
28
25
:
:
:
19
99

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI)

Figur 3.1.

Antall personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger, etter bosettingsår og
landbakgrunn. Pr. 1.1.2012
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI).

Vi ser i tabell 3.1. og i figur 3.1, at det store flertallet av enslige mindreårige
flyktninger fra Afghanistan har kommet i løpet av de siste årene. Det er særlig 2009
og 2010 som skiller seg ut. Disse to årene ble det bosatt nær 1 300 enslige mindreårige flyktninger med bakgrunn fra Afghanistan. Enslige mindreårige flyktninger fra
Somalia har blitt bosatt noe mer jevnt over hele 16-årsperioden, men med en liten
nedgang fra 2004, før det øker igjen fra 2009. De seneste årene ser vi også en svak
økning i antall bosatte enslig mindreårige flyktninger fra Eritrea.
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De som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger fra Somalia, Sri Lanka,
Etiopia og Irak har i gjennomsnitt mye lenger botid i Norge enn de som har blitt
bosatt som enslige mindreårige flyktninger fra Afghanistan og Eritrea, se tabell 3.2.
Tabell 3.2.

Botid pr 1.1.2012 og gjennomsnittlig botid, i alt og etter landbakgrunn. Personer
bosatt som enslige mindreårige flyktninger i perioden 1996-2011. Prosent

I alt Afghanistan
I alt ...................................4 783
2 061
Sum .................................. 100
100
Botid 0-3 år ....................... 53,3
82,9
Botid 4-7 år ....................... 14,0
8,5
Botid over 7 år ................... 32,7
8,6
Gjennomsnittlig botid, år ..... 5,4
2,9

Somalia
874
100
26,8
14,9
58,4
7,8

Irak Sri Lanka
463
391
100
100
21,2
26,1
20,5
15,1
58,3
58,8
7,6
8,1

Etiopia
287
100
27,9
16,4
55,7
7,4

Eritrea
224
100
71,4
9,4
19,2
3,7

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

3.2. Menn fra Afghanistan og Irak - flere kvinner fra Afrika
Det er en klar overvekt av menn blant de som har kommet som enslige mindreårige
flyktninger. I figur 3.2 ser vi hvordan kjønnsfordelingen varierer etter landbakgrunn.
Figur 3.2.

Andel kvinner og menn, i alt og etter landbakgrunn, pr 1.1.2012. Personer bosatt
som enslige mindreårige flyktninger i perioden 1996-2011. Prosent
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI).

Av de som ble bosatt som enslige mindreårige flyktninger i årene 1996-2011 er 80
prosent menn. Fra Afghanistan er 98 prosent menn, mens det er 96 prosent menn
fra Irak. Fra Sri Lanka er 80 prosent menn. Dette skiller de som er bosatt som
enslige mindreårige flyktninger fra den øvrige flyktningbefolkningen: fra
Afghanistan og Irak er det blant flyktninger generelt en likere kjønnsfordeling,
mens fra Sri Lanka er det en overvekt kvinner.
Blant dem som er blitt bosatt som enslig mindreårige flyktninger fra Afrika er
kjønnsfordelingen jevnere; fra Somalia er 60 prosent menn, fra Eritrea er det
omtrent like mange menn som kvinner, mens fra Etiopia er det en overvekt av
kvinner.
I tabell 3.3 ser vi at en høy andel av mennene som har blitt bosatt som enslige
mindreårige flyktninger har kort botid, sammenlignet med kvinnene. Over halvparten av mennene har botid på 0-3 år, mot bare 35 prosent av kvinnene. Mennene
har i gjennomsnitt kortere botid enn kvinnene i populasjonen.
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Tabell 3.3.

Personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger i perioden 1996-2011, etter
botid og kjønn. Prosent og gjennomsnittlig botid, år. Pr 1.1.2012
Mann
3 851
100
57,9
12,4
29,8
5,1

Antall ......................................................................
Total .......................................................................
Botid 0-3 år .............................................................
Botid 4-7 år .............................................................
Botid over 7 år .........................................................
Gjennomsnittlig botid, år ...........................................

Kvinne
932
100
34,3
20,9
44,7
6,8

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

3.3. Flertallet var 16 år eller yngre ved bosetting
Vel halvparten av de som har blitt bosatt i Norge som enslige mindreårige
flyktninger i perioden 1996-2011, var 16 år eller yngre da de ble bosatt. Figuren
under viser alder ved bosetting i Norge, etter landbakgrunn.
Figur 3.3.

Alder ved bosetting, i alt og etter landbakgrunn. Personer bosatt som enslige
mindreårige flyktninger i perioden 1996-2011. Prosent
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI).

Alder ved bosetting varierer etter landbakgrunn. Figur 3.3 viser at i gjennomsnitt
var halvparten 16 år eller yngre ved bosetting. Blant dem som har kommet som
enslig mindreårige flyktninger fra Sri Lanka var et stort flertall 16 år eller yngre
ved bosetting (70 prosent), og over halvparten fra Somalia var også 16 år eller
yngre ved bosetting. Sri Lanka og Somalia har også en relativt stor andel som var
under 12 år ved bosetting (omtrent 16 prosent). Blant dem som har kommet som
enslig mindreårige flyktninger fra Etiopia og spesielt Irak ser vi en høy andel som
var over 16 år ved bosetting. Aldersfordeling ved bosetting for de som har kommet
som enslige mindreårige flyktninger fra Eritrea er nær gjennomsnittet. Det samme
gjelder alder ved bosetting for de fra Afghanistan, bortsett fra at en veldig liten
andel var 12 år eller yngre.
I noen tilfeller fyller de enslige mindreårige flyktningene 18 år før de blir bosatt i
en kommune. Personer som har søkt asyl som enslig mindreårig og får tillatelse før
de fyller 18 år, utløser integreringstilskudd for enslige mindreårige flyktninger, selv
om de bosettes etter at de har fylt 18 år. Dette forklarer hvorfor 13 prosent av de
enslige mindreårige flyktningene var 18 år eller eldre da de ble bosatt i Norge.
I figur 3.4 viser vi alder ved inngangen til 2012 til de som har blitt bosatt som
enslige mindreårige flyktninger i perioden 1996-2011.
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Figur 3.4.

Aldersfordeling pr 1.1.2012, i alt og etter landbakgrunn. Personer bosatt som
enslige mindreårige flyktninger i perioden 1996-2011. Prosent
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI).

Her forskyves naturlig nok aldersstrukturen på grunn av variasjoner i botid for de
ulike landene. De landene som har mange nyankomne har flere i den yngste aldersgruppen. Vi ser av figuren at 20 prosent av alle personer som har blitt bosatt som
enslige mindreårige flyktninger var under 18 år ved inngangen til 2012. 80 prosent
var myndige. Det er stor forskjell mellom de vanligste opprinnelseslandene: Nesten
30 prosent av personer fra Afghanistan og Eritrea som har blitt bosatt som enslige
mindreårige flyktningene var under 18 år pr 1.1.2012, og en liten andel er 23 år og
over. Mens fra Irak finner vi den laveste andelen under 18 år (mindre enn 3
prosent) og en høy andel på 23 år og over.
Flertallet er i alderen 18-22 år per 1.1.2012. Til sammen er over 2 000 av de som
har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger i denne aldersgruppen.
Personer i denne aldersgruppen kan ifølge barnevernloven motta ettervernstiltak fra
barnevernet. I 2011 ble 50 prosent av personer bosatt som enslige mindreårige
flyktninger og som er mellom 18-22 år gitt slike ettervernstiltak, mot 12 prosent av
befolkningen totalt i den aldersgruppen (Haugen og Dyrhaug, 2014). Årsaken til at
barnevernstiltak blir brukt såpass mye overfor de som har kommet som enslige
mindreårige flyktninger, er nettopp fordi de kommer til Norge uten foreldre.

3.4. Gutter bor i større grad alene enn jenter
Ved å se på husholdningstilhørighet for de som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger i Norge, kan vi undersøke om de bor alene eller om de bor sammen
med andre. En slik oversikt er motivert ut fra antakelsen om at de aller fleste enslige
mindreårige i utgangspunktet er enslige, men at dette ikke nødvendigvis betyr at de
bor alene. De som kommer som enslige mindreårige flyktninger tilbys ulike bo- og
omsorgsløsninger i det de bosettes i kommunene. Etter hvert som botiden i Norge
øker og barnet blir myndig, vil det være naturlig å finne nye boløsninger.
Vi skiller mellom privathusholdninger og andre typer husholdninger (dvs. ikkeprivate husholdninger, for eksempel institusjoner). Blant private husholdninger,
skiller vi mellom de som bor alene, de som bor med ektefelle/samboer/partner og
med/uten barn, og de som bor i det vi kaller flerfamiliehusholdninger. Alle
personer som er registret bosatt i samme bolig, regnes å tilhøre samme husholdning. Flerfamiliehusholdninger består av to eller flere familier bosatt i samme
bolig. En flerfamiliehusholdning kan bestå av flere familier bestående av kun én
person, f.eks. slik som i et bofelleskap (Pettersen, 2007). Det omfatter også familier
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med fosterbarn, da fosterbarn ikke regnes som barn ved koding av familie- og husholdningstype i BEREG, men som enpersonfamilie.
Vi har ikke kunnet følge husholdningstilhørighet over tid, men vi gir et tverrsnittbilde av husholdningstilhørigheten for ulike husholdningstyper etter alder, botid og
kjønn hver for seg. For 198 av dem som har blitt bosatt som enslige mindreårige
flyktninger, mangler vi informasjon om husholdningstype. Dette er i hovedsak
personer med kort botid i landet. I figur 3.5 ser vi husholdningstyper for de ulike
aldersgruppene, og for alle som har kommet som enslige mindreårige flyktninger.
Figur 3.5.

Husholdningstype, i alt og etter alder, pr 1.1.2012. Personer bosatt som enslige
mindreårige flyktninger i perioden 1996-2011. Prosent

Mor/far med barn
Par med barn
Par uten barn
Aleneboende
Flerfamiliehusholdninger
Andre husholdninger (ikke privathush)
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI)

Ikke uventet bor mer enn halvparten av dem som er bosatt som enslige mindreårige
flyktninger alene. 18 prosent bor i flerfamiliehusholdninger, og omtrent like stor
andel bor i husholdninger som består av par med eller uten barn. Et lite fåtall bor i
husholdning som består av “mor/far med barn” (dvs. enslig forsørger) eller i “andre
husholdninger” (f.eks. institusjon).
Figur 3.5 viser også at blant de aller yngste bor over 60 prosent i flerfamiliehusholdninger. Mange av de yngste finner vi også i kategorien «Andre husholdninger». Enslige mindreårige flyktninger under 15 år blir oftest bosatt hos slekt
eller i fosterhjem. De over 15 år blir gjerne bosatt i bofellesskap eller i bolig med
oppfølging. Enslige mindreårige flyktninger med særskilte behov kan bli bosatt i
institusjon. Ordningene kan variere fra kommune til kommune, og det varierer også
mellom kommunene hvorvidt de tar i mot enslige mindreårige flyktninger (IMDi).
Fra de enslige mindreårige flyktningene er 16-17 år ser vi en økende andel aleneboende, og andel som bor i flerfamiliehusholdninger og andre husholdninger
minker. Blant dem som har blitt 18-22 år er det et stort flertall som er aleneboende.
Blant dem som er 23 år og eldre, som jo også er de som har bodd lengst i Norge, er
det flere som etablerer seg i parforhold, enten med eller uten barn. Vi ser også en
liten økning i andel som er enslige forsørgere (mor/far med barn).
I figur 3.6 vil vi se at husholdningsmønsteret er noe forskjellig for menn og
kvinner, og etter alder.
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Husholdningstype, ette kjønn og alder, pr 1.1.2012. Personer bosatt som enslige
mindreårige flyktninger i perioden 1996-2011. Prosent
Mor/far med barn
Par med barn
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vi ser i figur 3.6 at menn i langt større grad enn kvinner er aleneboende, og at
forskjellen mellom kjønnene øker for de eldste. Blant kvinnene over 22 år bor i
underkant av 30 prosent alene, mens blant mennene i samme aldersgruppe er
andelen aleneboere nesten dobbelt så høy (55 prosent). Andelen aleneboere er
høyest i aldersgruppen 18-22 år, for begge kjønn. Halvparten av de som har
kommet som enslige mindreårige flyktninger og som er i alderen 18-22 år, mottok
ettervernstiltak fra barnevernet pr 31.12.2011, og i hovedsak dreier det seg om
plasseringstiltak. Det er en større andel kvinner som har fosterhjem som tiltak
sammenlignet med mennene, mens det for mennene er vanligere med hybel
(Haugen og Dyrhaug, 2014).
Andelen som bor i husholdningstype ”par med eller uten barn” øker med alderen,
både for kvinner og menn, men kvinnene ser ut til å etablere seg i parforhold
tidligere enn mennene. Blant kvinnene i alderen 23 år og over, er 25 prosent
registrert med husholdningstype «mor med barn», det vil si enslige forsørgere. Til
sammenligning gjelder det for under én prosent av mennene i samme aldersgruppe.

4. Bosettings- og flyttemønster
I dette kapitlet vil vi gå videre inn på flyttemønsteret til de som har blitt bosatt som
enslige mindreårige flyktninger i 1996-2011. Vi vil se på hvor de opprinnelig ble
bosatt, hvor de bor pr 1.1.2012, i hvilken utstrekning de blir boende eller flytter fra
den opprinnelige bosettingskommunen, og hvilke kommuner de flytter til. Vi vil
også spesielt se på sammensetningen av enslige mindreårige flyktninger som bor i
Oslo.
Når en flyktning flytter fra den første kommunen han eller hun ble bosatt i etter å
ha fått opphold i Norge (bosettingskommunen), kalles det sekundærflytting.
Andreassen (2013) har sett på flyktningers sekundærflyttinger i Norge. Innføringen
av introduksjonsordningen har sammenfalt med en nedgang i sekundærflyttingen
blant flyktninger, og spesielt sekundærflyttingen de første par årene etter bosetting
har stanset opp. Men samtidig har retningen på sekundærflyttingen vært stabil, ved
at de minste kommunene har høyest andel som flytter, mens de største kommunene
har høyest andel som ikke har flyttet videre (Andreassen, 2013).
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I dette kapittelet vil vi se på hvorvidt de som kom som enslige mindreårige
flyktninger i perioden 1996-2011, fortsatt er bosatt i opprinnelig bosettingskommune ved inngangen til 2012. Det kan være tilfeller hvor noen har flyttet ut av
bosettingskommunen og så flyttet tilbake igjen, men dette vil i så fall ikke bli
fanget opp i analysen. Vi ser ikke på hvor mange flyttinger den enkelte har hatt,
eller når de flyttet, men kun hvorvidt man ved inngangen til 2012 fortsatt er bosatt i
opprinnelig bosettingskommune eller ikke.
Det var til sammen 5 080 som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger i
perioden 1996-2011, og av disse har 284 utvandret, det vil si nesten 6 prosent (se
kapittel 2.2).

4.1. Bosetting av de enslige mindreårige flyktningene
Til sammen har 236 kommuner i Norge bosatt enslige mindreårige flyktninger i
perioden 1996-2011. I figuren nedenfor ser vi de kommunene som har bosatt minst
50 enslige mindreårige flyktninger i denne perioden.
Figur 4.1.

Bosettingskommuner som har bosatt minst 50 enslige mindreårige flyktninger.
Antall enslige mindreårige flyktninger som er blitt bosatt 1996-2011, og antall som
har kommunen som bostedskommune pr 1.1.2012
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI)

Oslo kommune har bosatt 421 enslige mindreårige flyktninger i perioden 19962011, dvs. at ni prosent av alle som har blitt bosatt hadde Oslo som opprinnelig
bosettingskommune. Sammen med Oslo er Kristiansand, Bergen, Vadsø og
Trondheim de kommunene som har bosatt flest antall enslige mindreårige
flyktninger i perioden. Til sammen har disse fem kommunene bosatt 25 prosent av
de enslige mindreårige flyktningene, mens pr 1.1.2012 er det til sammen 35 prosent
av de enslige mindreårige flyktningene som bor der. Figur 4.1 viser også hvor de
som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktningene har bosted pr 1.1.2012,
og vi ser at det har skjedd en forskyvning mellom kommunene. I mange av
kommunene bor det færre enslige mindreårige flyktninger i 2012 enn det totale
antallet de har tatt imot i perioden 1996-2011. Av kommunene i tabellen over har
Bø, Vadsø og Salangen hatt den største fraflyttingen (prosentvis). Syv av 18
kommuner har hatt en tilflytting av enslige mindreårige flyktninger, hvorav Oslo
har hatt den desidert største økningen. Omtrent 22 prosent av de som er bosatt som
enslige mindreårige flyktninger, bor i Oslo pr 1.1.2012.
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4.2. Mange bor i de største byene
Pr. 1.1.2012 bor det enslige mindreårige flyktninger i tilsammen 232 kommuner,
og de fleste bor i Oslo. Ved inngangen til 2012 bodde 1 034 av de enslige mindreårige flyktningene i Oslo, deretter fulgte Bergen med 210 og Trondheim med 179.
Til sammen bodde 30 prosent av alle de enslige mindreårige flyktningene i disse
tre byene. Tabell 4.1 viser hvor mange enslige mindreårige flyktninger det pr
1.1.2012 bor i de kommunene som har flere enn 50 enslige mindreårige flyktninger
bosatt.
Tabell 4.1.

Antall innbyggere og enslige mindreårige flyktninger, i kommuner med mer enn 50
enslige mindreårige flyktninger pr. 1.1.2012

Antall
Antall enslige
innbyggere
mindreårige flyktninger
Kommune
Oslo ...........................
613 204
1 034
Bergen .......................
263 769
210
Trondheim ..................
176 352
179
Kristiansand ...............
83 248
162
Bærum .......................
114 494
141
Drammen ...................
64 602
116
Stavanger ..................
127 506
114
Vadsø ........................
6 125
86
Skien .........................
52 507
81
Tromsø ......................
69 116
75
Asker .........................
56 448
74
Sandnes ....................
67 816
73
Salangen ....................
2 214
63
Grimstad ....................
21 301
51
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI)

Andel enslige
mindreårige flyktninger
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
1,4
0,2
0,1
0,1
0,1
2,8
0,2

De største bostedskommunene er tilnærmet de samme for både flyktningbefolkningen og for den øvrige innvandrerbefolkningen, slik at bostedskommunene
for de som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger skiller seg lite fra
disse to gruppene, med unntak av at en noe større andel blant de enslige mindreårige flyktningene bor i de nordligste fylkene. Motsatt er det en større andel
flyktninger og innvandrere generelt som bor i Fredrikstad, mens det er få av de som
kom som enslige mindreårige flyktninger som bor der (Fredrikstad er ikke med i
tabellen da det bor færre enn 50 enslige mindreårige flyktninger der).
Tabell 4.2.

Personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger, etter landbakgrunn og
kommune. Kommuner med minst 50 enslige mindreårige flyktninger pr 1.1.2012.
Prosent
Landbakgrunn

Kommune
Antall
Hele landet ...............
4 783
Oslo ..........................
1 034
Bergen ......................
210
Trondheim .................
179
Kristiansand ..............
162
Bærum ......................
141
Drammen ..................
116
Stavanger .................
114
Vadsø .......................86
Skien ........................81
Tromsø .....................75
Asker ........................74
Sandnes ...................73
Salangen ..................63
Grimstad ...................51

Andel
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Afghanistan Somalia
43,1
18,3
19,0
32,3
29,5
18,6
31,3
15,6
48,8
15,4
31,9
19,2
39,7
18,1
24,6
21,9
74,4
3,5
48,2
19,8
33,3
20,0
32,4
32,4
31,5
9,6
66,7
15,9
58,8
13,7

Irak
9,7
10,2
13,8
16,8
14,2
14,2
16,4
9,7
2,3
6,2
9,3
8,1
12,3
0,0
2,0

Sri
Lanka
8,2
18,6
10,0
5,6
0,0
9,2
8,6
3,5
3,5
1,2
0,0
1,4
6,9
0,0
7,8

Etiopia
6,0
9,2
6,7
6,7
6,8
9,2
0,9
16,7
7,0
3,7
18,7
6,8
9,6
3,2
2,0

Eritrea
4,7
3,3
4,8
5,0
4,3
4,3
0,9
7,9
2,3
11,1
6,7
4,1
4,1
9,5
9,8

Andre
land
10,1
7,5
16,7
19,0
10,5
12,1
15,5
15,8
7,0
9,9
12,0
14,9
26,0
4,8
5,9

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI)

I tabell 4.1 ser vi hvor stor andel de enslige mindreårige flyktningene utgjør av
antall innbyggere totalt pr kommune. Vi ser da at de utgjør størst andel i Salangen
(2,8 prosent) og Vadsø (1,4 prosent). I de resterende kommunene utgjør de mellom
0,1-0,2 prosent.
Det varierer hva slags landbakgrunn de enslige mindreårige flyktningene i de ulike
kommunene har, se tabell 4.2. Siden de som har kommet som enslige mindreårige
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flyktninger fra Afghanistan utgjør et stort flertall finner vi en høy andel i hver
kommune, men spesielt finner vi det i Vadsø, Salangen, Grimstad, Skien og
Kristiansand. I Asker og Oslo er de som har kommet som enslige mindreårige
flyktninger fra Somalia den største gruppen.

4.3. Halvparten av de med fem års botid eller mer har
flyttet fra opprinnelig bosettingskommune
Tabell 4.3 viser hvordan flytting fra bosettingskommunen varierer etter botid i
landet. Resultatene for botid kan også være påvirket av de ulike kohortenes
sammensetning etter kjønn, landbakgrunn og alder ved innvandring, men det har vi
ikke hatt mulighet til å gå inn på i denne analysen.
Informasjon om bosettingskommune hentes fra Utlendingsdirektoratets registre. Av
de 4 783 som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger i perioden 19962011, er det 92 personer det ikke er informasjon om bosettingskommune for. Dette
er i hovedsak enslige mindreårige flyktninger som ble bosatt i 2001/2002. Årsaken
til at det mangler informasjon om bosettingskommune for disse er ikke kjent.
Tabell 4.3.

Forekomst av sekundærflytting, i alt og etter botid pr. 1.1.2012. Personer bosatt
som enslige mindreårige flyktninger. Prosent
Totalt

Botid

Antall Prosent
Fortsatt bosatt i opprinnelig
bosettingskommune ....................................
Flyttet fra opprinnelig bosettingskommune ....
Sum ...........................................................

3 046
1 645
4 691

65
35
100

0-2 år

3-4 år

5-8 år

9 år
eller mer

86
14
100

76
24
100

45
55
100

34
66
100

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI)

Tabell 4.3 viser at i alt 35 prosent, det vil si over en tredjedel av alle som har blitt
bosatt som enslige mindreårige flyktninger, har flyttet fra opprinnelig bosettingskommune pr 1.1.2012. De som har inntil tre års botid, er i stor grad fortsatt bosatt i
opprinnelig bosettingskommunen. Dette er i tråd med funn gjort blant flyktninger
generelt. Flyktninger som nylig er blitt bosatt flytter mindre enn befolkningen
generelt, men etter tre års botid eller mer flytter flyktninger mer enn befolkningen
generelt (Andreassen, 2013).
Blant de enslige mindreårige flyktningene med fem til åtte års botid i Norge, er det
en høyere andel som har flyttet fra bosettingskommunen, til sammen 55 prosent.
For flyktninger generelt er over 70 prosent av de som ankom i 2006 fortsatt bosatt i
opprinnelig bosettingskommune fem år etter (Andreassen, 2013). Tilsvarende er
det 57 prosent av de enslige mindreårige flyktningene med fem års botid som
fortsatt er bosatt i opprinnelig bosettingskommune.
De som var i målgruppen for introduksjonsprogrammet da de kom til Norge, har
etter fem til åtte års botid hatt anledning til å bli ferdige med introduksjonsprogrammet. Formålet med introduksjonsprogrammet er å styrke muligheten for å
komme i jobb og sikre økonomisk selvstendighet. Tilbudet er knyttet til bosettingskommunen, og dersom man på eget initiativ flytter fra bosettingskommunen før
man er ferdig med introduksjonsprogrammet, mister man retten til både
kvalifisering og den økonomiske støtten. Introduksjonsprogrammet gir dermed
flyktningene en ekstra motivasjon til å bli boende i opprinnelig bosettingskommune, om ikke permanent, så i alle fall lenger enn tidligere (Andreassen,
2013). Introduksjonsordningen ble innført i 2003/2004, og har for flyktningbefolkningen generelt bidratt til at sekundærflytting har avtatt (Andreassen, 2013).
Denne tendensen kan også gjelde for de som kom som enslige mindreårige
flyktninger. Omtrent to tredjedeler av de enslige mindreårige flyktningene med ni
års botid eller mer har flyttet fra bosettingskommunen. Disse ankom Norge før
introduksjonsordningen ble innført. Flyttemønsteret kan likevel avhenge av mange
andre faktorer enn introduksjonsordningen, som for eksempel kjønn, alder, hvor
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gammel man var ved innvandring, og hvilke boløsninger man har. I 2007 var det
også en omlegging, hvor ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år
ble overført fra UDI til barnevernet. I denne analysen har vi ikke hatt mulighet til å
gå nærmere inn på hvilke faktorer som har mest betydning for flyttemønsteret til de
som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger.

4.4. Stor tilflytting til Oslo
En enkel indikator på bosettings- og flyttemønster er andelen som bor i Oslo. 1 034
enslige mindreårige bor i Oslo pr 1.1.2012 (figur 4.1), og dette utgjør 22 prosent av
dem som kom til landet som enslige mindreårige flyktninger i perioden 1996-2011.
Dette er omtrent samme andel i Oslo som vi finner blant flyktninger og innvandrere
generelt (25 prosent), men mye høyere enn det vi finner i befolkningen generelt (12
prosent). Andelen av de enslige mindreårige flyktningene som bor i Oslo har sunket
noe fra 2010 – da var det rundt 27 prosent (Aalandslid og Enes, 2012).
I underkant av ni prosent av alle som ble bosatt som enslige mindreårige
flyktninger fra 1996 -2011 hadde Oslo som opprinnelig bosettingskommune (se
kapittel 4.1). Mange av de enslige mindreårige flyktningene som opprinnelig ble
bosatt andre steder, flytter altså til Oslo etter hvert. I tabell 4.4 ser vi bosted pr
1.1.2012 for de som har flyttet fra den opprinnelige bosettingskommunen sin.
Tabell 4.4.

De ti vanligste bostedskommunene for enslige mindreårige flyktninger som har
flyttet fra opprinnelig bosettingskommune, pr. 1.1.2012

Oslo ................................................................................................
Bærum ............................................................................................
Drammen ........................................................................................
Bergen ............................................................................................
Trondheim .......................................................................................
Stavanger .......................................................................................
Sandnes .........................................................................................
Skedsmo .........................................................................................
Grimstad .........................................................................................
Lørenskog .......................................................................................
Totalt antall som har flyttet ...............................................................

Antall
635
51
44
42
41
36
35
29
28
26
1 645

Prosent
38,6
3,1
2,7
2,6
2,5
2,2
2,1
1,8
1,7
1,6
100,0

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI)

Hele 39 prosent av dem som har flyttet fra opprinnelig bosettingskommune, bor i
Oslo pr 1.1.2012. De fleste flytter til de store byene og omegn. Foruten Oslo er det
kommuner i Akershus det er vanligst å flytte til, deretter Buskerud. I disse tre
fylkene bor til sammen over to tredjedeler av alle enslige mindreårige flyktninger
pr. 1.1.2012.
I noen tilfeller hender det at de enslige mindreårige flyktningene som opprinnelig
har blitt bosatt i Oslo, flytter ut av Oslo. Det gjelder bare 55 personer, dvs. 13
prosent av dem som ble bosatt i Oslo. De fleste flytter da til Akershus eller
Buskerud. De som flytter til Oslo kommer oftest fra Akershus, Telemark eller fra
de tre nordligste fylkene, se tabell 4.5.
Tabell 4.5.

De fem vanligste opprinnelige bosettingsfylkene for enslige mindreårige
flyktninger som har flyttet til Oslo. 1.1.2012, antall og prosent

Akershus ............................................................................................
Telemark ............................................................................................
Nordland ............................................................................................
Troms ................................................................................................
Finnmark ............................................................................................
Antall som har flyttet til Oslo i alt ..........................................................

Antall
70
60
59
58
50
635

Prosent
11,0
9,4
9,3
9,1
7,9
100,0

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI)

Tabellen nedenfor viser en oversikt over hvor stor andel som har flyttet fra
opprinnelig bosettingskommune totalt og hvor stor andel som har flyttet til Oslo.
Kommuner som har bosatt over 50 enslige mindreårige flyktninger er tatt med i
tabellen.
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Tabell 4.6.

Opprinnelig bosettingskommune, fraflytting fra opprinnelig bosettingskommunene
og flytting til Oslo. Personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger, og
kommuner som har bosatt minst 50 enslige mindreårige flyktninger. 1.1.2012, antall
og prosent

Bosettingskommune
Hele landet ................
Salangen ..................
Bø ............................
Vadsø .......................
Sandnes ...................
Horten .......................
Hamarøy ...................
Larvik ........................
Tromsø .....................
Asker ........................
Kristiansand ..............
Stavanger .................
Levanger ...................
Bærum ......................
Skien ........................
Drammen ..................
Trondheim .................
Bergen ......................
Oslo ..........................

Antall
bosatt totalt
4 691
116
64
170
61
51
54
55
95
86
221
106
52
119
90
86
166
204
421

Flyttet fra bosettingskommunen
Antall
1 645
63
34
84
27
21
21
21
36
32
81
32
15
33
24
18
34
38
55

Andel
35
54
53
49
44
41
39
38
38
37
37
30
29
28
27
21
20
19
13

Flyttet til Oslo
Antall
635
30
19
34
7
:
:
7
17
12
32
10
9
25
11
8
8
17
-

Andel
14
26
30
20
11
:
:
13
18
14
14
9
17
21
12
9
5
8
-

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI)

4.5. Høy andel av de enslige mindreårige flyktningene fra
Sri Lanka bor i Oslo
Vi har tidligere sett at de enslige mindreårige flyktningene blir i bosettingskommunen sin de første årene, og at andel som flytter øker med botid. Det er kun
ni prosent som opprinnelig har blitt bosatt i Oslo, mens det pr 1.1.2012 er 22
prosent av de enslige mindreårige flyktningene som bor i Oslo. 39 prosent av dem
som har flyttet fra den opprinnelige bosettingskommunen sin, bodde i Oslo pr.
1.1.2012. I figur 4.2 vises hvor stor andel av de som ble bosatt i Norge som enslige
mindreårige flyktningen som bor i Oslo pr 1.1.2012, gruppert etter botid i landet.
Figur 4.2.

Andel bosatt i Oslo, etter botid. Personer bosatt som enslige mindreårige
flyktninger i perioden 1996-2011. Pr 1.1.2012. Prosent
Andel som bor i resten av landet
Andel som bor Oslo
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI)

Andelen av de enslig mindreårige flyktningene som bor i Oslo øker fra litt over syv
prosent for dem som har inntil tre års botid i Norge, til omtrent 43 prosent for de
med lengst botid. Flere flytter til Oslo etter hvert som de har bodd lenger i landet.
Dersom vi ser på hvor stor andel av de enslige mindreårige flyktningene fra de
ulike opprinnelseslandene som bor i Oslo, finner vi at det også varierer mye.
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Andel bosatt i Oslo, etter landbakgrunn. Personer bosatt som enslige mindreårige
flyktninger i perioden 1996-2011. Pr 1.1.2012. Prosent
Andel som bor i resten av landet
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI)

Figuren viser at av alle som har kommet som enslige mindreårige flyktninger fra
Afghanistan, bor omtrent 10 prosent i Oslo. Eritrea følger deretter med omtrent 15
prosent. Litt over 20 prosent av enslige mindreårige flyktninger fra Irak, over 30
prosent fra Etiopia, og omtrent 40 prosent av de fra Somalia bor i Oslo. Hele 50
prosent av de fra Sri Lanka bor i Oslo. Dette er nær identisk med tilsvarende
andeler for alle innvandrere fra disse landene, eneste forskjell er at andelen av de
enslige mindreårige flyktningene fra Afghanistan som er bosatt i Oslo er halvparten
av hva som er tilfelle for alle innvandrere fra Afghanistan. De som har kommet
som enslige mindreårige flyktningene fra Afghanistan har i gjennomsnitt mye
kortere botid i Norge sammenlignet med innvandrere fra Afghanistan generelt.
Figur 4.4.

Andel som bor i Oslo, etter landbakgrunn og botid. Personer bosatt som enslige
mindreårige flyktninger i 1996-2011. 1.1.2012. Prosent
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vi kan anta at noe av variasjonen vi ser for landbakgrunn har sammenheng med
botid i Norge, men det forklarer ikke hele bildet. Blant de som har kommet som
enslige mindreårige flyktninger fra både Sri Lanka, Irak, Somalia og Etiopia har
nærmere 60 prosent bodd her i mer enn 7 år. Likevel skiller Sri Lanka seg ut som
det opprinnelseslandet hvor størst andel har bosatt seg i Oslo. I figuren nedenfor ser
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vi andel som bor i Oslo totalt for de ulike opprinnelseslandene sammenlignet med
andel som bor i Oslo blant de med fire års botid eller mer. Når vi kun ser på de med
fire års botid eller mer, blir forskjellen mellom opprinnelseslandene mindre. Det er
fortsatt størst andel blant de fra Sri Lanka som bor i Oslo, og lavest andel blant de
fra Irak eller Afghanistan. Bosatte enslige mindreårige flyktninger fra Afghanistan
og Eritrea er de med gjennomsnittlig kortest botid. Det er en stor andel nyankomne
fra disse landene, slik at når vi tar bort de med 0-3 års botid, øker andelen som bor i
Oslo til over det dobbelte.

5. Tilknytning til arbeidsmarked og utdanning
Arbeidsmarkedet er trolig den viktigste arenaen for å skape gode levekår og for å
kunne gjennomføre god integrering av innvandrere i Norge (Østby 2004). Vi har
derfor valgt å se spesielt på arbeidsmarkedstilknytning for de enslige mindreårige
flyktningene. Arbeidsmarkedet har stor betydning utover det rent økonomiske:
Dette vil ofte være den viktigste arenaen for å lære både språk og samfunn å
kjenne. Vi vet at innvandrere som er i arbeid behersker norsk bedre, har bedre
psykisk helse, flere norske venner og de føler seg mindre ensomme enn dem som
ikke er arbeid (Henriksen 2010).
Motsatt kan en svakere tilknytning til arbeidsmarkedet være en indikator på at man
er mindre integrert i det norske samfunnet. Samtidig er det viktig å huske på at
overgangen fra hjemlandet er brå for mange av de som har kommet som enslige
mindreårige flyktninger til Norge. Mange har flyktet fra krig og kaos og skal så tre
inn i det norske arbeidsmarkedet som er regulert og ordnet. Hvor lenge man har
bodd i Norge kan derfor ha betydning for tilknytningen til arbeidslivet.
I dette kapitlet ser vi nærmere på tilknytning til arbeidsmarked og utdanning for de
som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger i perioden 1996-2011. Vi
vil se hvorvidt de pr. november 2011 var sysselsatt, på sysselsettingstiltak,
registrert som ledige, under utdanning, i introduksjonsprogrammet eller mottakere
av ulike stønader. For de som er sysselsatt, vil vi også se innen hvilke næringer de
arbeider. Dette er viktige faktorer for å forstå levekårene til en gruppe. For å
undersøke dette, bruker vi data fra System for persondata (SFP, se kapittel 1.4 for
informasjon om datagrunnlaget). SFP inneholder opplysninger om hvorvidt en
person er sysselsatt, registrert arbeidsledig, på sysselsettingstiltak, under utdanning,
er i introduksjonsprogrammet eller mottar ulike typer offentlige ytelser etc. En
person kan på tellingstidspunktet være i flere av disse statusene samtidig, for
eksempel både sysselsatt og mottaker av en ytelse.
Vi har i denne analysen valgt å se spesielt på de som er sysselsatt, under utdanning,
både sysselsatt og under utdanning, eller i introduksjonsprogrammet. Disse kaller
vi aktive. Ved å slå sammen andelen som har disse statusene, får vi det vi kaller en
aktivitetsrate for populasjonen. De som regnes som sysselsatt, er både de som
arbeider heltid, deltid og selvstendig næringsdrivende. Vi har ikke informasjon om
stillingsprosent. Definisjon på sysselsatt er: “Personer som utførte inntektsgivende
arbeid av minst én times varighet i referanseuka, samt personer som har et slikt
arbeid, men som var midlertidig fraværende på grunn av sykdom, ferie, lønnet
permisjon eller lignende. Personer som er inne til førstegangs militærtjeneste
regnes som sysselsatte. Sysselsatte er summen av lønnstakere og selvstendig
næringsdrivende.” (Arbeidsmarkedsstatistikk).

5.1. Om bruk av System for persondata (SFP)
I kapittel 1.4 om datagrunnlaget, er SFP beskrevet. Tallene som blir presentert i de
neste kapitlene kan avvike noe fra regulær sysselsettingsstatistikk hvor man tar
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utgangspunkt i tilknytning til arbeidsstyrken4, i motsetning til denne rapporten hvor
vi tar utgangspunkt i aktivitet. Det er spesielt tallene for arbeidsledighet som kan
bli avvikende. I regulær sysselsettingsstatistikk regnes arbeidsledige som en del av
arbeidsstyrken, mens de som er under utdanning eller i introduksjonsprogrammet
regnes som utenfor arbeidsstyrken. I denne rapporten har vi regnet de som er under
utdanning eller i introduksjonsprogrammet som aktive.
Siden én person kan ha flere statuser i SFP samtidig er det gjort noen prioriteringer:
 Dersom en person er registrert arbeidsledig, men også er under utdanning eller
deltar i introduksjonsprogrammet, regnes vedkommende som under utdanning/ i
introduksjonsprogrammet, og ikke som arbeidsledig. Dette gjelder 21 av de som
er bosatt som enslige mindreårige flyktninger.
 Dersom en person er registrert som sysselsatt og deltaker i introduksjonsprogrammet, eller sysselsatt, under utdanning og deltaker i introduksjonsprogrammet, vil vedkommende regnes som sysselsatt eller sysselsatt/under
utdanning. Dette gjelder 150 av de som er bosatt som enslige mindreårige
flyktninger.
 Dersom en person er under utdanning og samtidig deltar i introduksjonsprogrammet, blir vedkommende regnet som deltaker i introduksjonsprogrammet
og ikke under utdanning. Dette gjelder 29 av de som er bosatt som enslige
mindreårige flyktninger.
Når det gjelder de andre statusene, f.eks. helserelaterte ytelser, kontantstøtte/enslig
forsørger og sosialhjelp, er det mange som har disse i kombinasjon med blant annet
arbeid, utdanning, introduksjonsprogram eller registrert arbeidsledige. I slike
tilfeller er arbeid og annen aktivitet, samt registrert arbeidsledige, prioritert.

5.2. Sammenligning med andre grupper
For å få et perspektiv på hvordan det går med de enslige mindreårige flyktningene
når det gjelder arbeid og utdanning, vil vi sammenligne med andre relevante
grupper. Vi vil se på hovedtendensene sammenlignet med befolkningen generelt,
og vi vil også se spesielt på hvordan de som kom som enslige mindreårige
flyktninger klarer seg sammenlignet med andre flyktninger som også kom som
barn, men med foreldre. Sistnevnte gruppe vil vi i heretter kalle «andre mindreårige
flyktninger». Dette er altså personer med flyktningbakgrunn som innvandret fra
1996-2011, som var under 18 år da de innvandret, og som enten kom sammen med
foreldrene sine eller som hadde foreldre i Norge fra før. De kom altså i samme
periode som de enslige mindreårige flyktningene, de var også mindreårige
flyktninger da de kom, men forskjellen var at de ikke var enslige i og med at de har
hatt foreldrene sine her i landet sammen med seg.
Når vi skal sammenligne med andre grupper, er det nødvendig å se på sammensetningen av gruppene etter bakgrunnsvariabler som kjønn, alder ved innvandring,
alder pr 1.1.2012, landbakgrunn og botid. Disse bakgrunnsvariablene kan ha
betydning for hvorvidt man er i arbeid eller utdanning.
Vi har valgt å avgrense gruppene til kun å gjelde de som er i alderen 18-29 år pr
1.1.2012. Dette er de unge voksne som er i ferd med å etablere seg på arbeidsmarkedet. De som kom som enslige mindreårige flyktninger og som er over 18 år
pr 1.1.2012, er myndige og ikke lenger under barnevernet, annet enn evt. ettervernstiltak. Øvre aldersgrense er satt til 29 år, da det ikke er så mange av dem som
kom som enslige mindreårige flyktninger som nå er over 29 år. De som har blitt 29
år har bodd i Norge i minst ti år, og har dermed hatt god tid til å etablere seg her.

4

Arbeidsstyrken er summen av de som er registrert som sysselsatte og helt arbeidsledige – altså
personer som tilbyr arbeidskraften sin på arbeidsmarkedet.
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Gjennomsnittlig botid, alder ved innvandring og alder pr 1.1.2012. Befolkningen, personer bosatt som enslige
mindreårige flyktninger, og andre mindreårige flyktninger1. 18-29 år pr. 1.1.2012, totalt og etter kjønn
18-29 år

Menn 18-29 år

Enslige
Andre
Befolkmindremindreårige
årige
ningen
flyktninger flyktninger
Gjennomsnittsalder, år .................................................................
24
22
22
24
Gjennomsnittsalder ved
16
12
innvandring, år ..............................................................................
Gjennomsnittlig botid, år ...............................................................
5
9
Antall ..........................................................................................
783 105
3 637
13 605
400 150
Befolkningen

Kvinner 18-29 år

Enslige
mindreårige
flyktninger
22

Andre
mindreårige
flyktninger
22

16

12

5
2 933

9
7 338

24

Enslige
mindreårige
flyktninger
23

Andre
mindreårige
flyktninger
22

-

16

12

382 955

7
704

9
6 267

Befolkningen

1

For definisjon, se også kapittel 1.3.
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI).

I tabell 5.1 viser vi en hovedoversikt over totalt antall personer i hver av de tre
populasjonene, samt gjennomsnittsalder pr 1.1.2012, og gjennomsnittsalder ved
innvandring og gjennomsnittlig botid for flyktninggruppene.
Det er noen personer vi ikke har informasjon om i SFP: for de enslige mindreårige
flyktningene som pr 1.1.2012 er i alderen 18-29 år, gjelder dette tre personer. For
den andre flyktninggruppen som er i alderen 18-29 år pr 1.1.2012, gjelder det åtte
personer. For befolkningen som er i alderen 18-29 år gjelder det 2 116 personer.
Disse vil derfor ikke være med i tallene for aktivitet senere i kapittelet.
Vi ser at de som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger og de andre
flyktningene som også var mindreårige da de kom til Norge, har noenlunde lik
gjennomsnittsalder totalt, men noe lavere enn befolkningen generelt i samme
aldersgruppe. Hvis vi ser på menn og kvinner hver for seg, ser vi at kvinnene blant
de enslige mindreårige flyktningene har en noe høyere gjennomsnittsalder enn
kvinner i den andre flyktninggruppen. Når det gjelder botid, har de som har blitt
bosatt som enslige mindreårige flyktninger i gjennomsnitt mye kortere botid enn
den andre flyktninggruppen. Den andre flyktninggruppen var i gjennomsnitt mye
yngre enn de enslige mindreårige flyktningene ved innvandring. Da antall år i
landet og alder ved innvandring kan ha stor betydning for om man har etablert seg
på arbeidsmarkedet eller er under utdanning, vil det være viktig å ta høyde for dette
i sammenligningene senere i dette kapittelet.
De to flyktninggruppene har også ulike sammensetning når det gjelder landbakgrunn og gjennomsnittlig botid for de ulike landene, se tabell 5.2. Det er spesielt de
fra Irak, Afghanistan og Sri Lanka som skiller seg ut. I den andre flyktninggruppen
utgjør de med Irak som opprinnelsesland en større andel enn de fra Irak som har
kommet som enslige mindreårige flyktninger. Når det gjelder Afghanistan og Sri
Lanka er det motsatt: det er en mye større andel blant de enslige mindreårige
flyktningene som har Afghanistan og Sri Lanka som opprinnelsesland enn hva vi
finner i den andre flyktninggruppen. De enslige mindreårige flyktningene har totalt
sett gjennomsnittlig mye kortere botid i Norge enn den andre flyktninggruppen, og
forskjellen er også her størst for de med Irak, Afghanistan og Sri Lanka som
opprinnelsesland.
Tabell 5.2.

Gjennomsnittlig botid, etter landbakgrunn. Personer bosatt som enslige
mindreårige flyktninger, og andre mindreårige flyktninger1. 18-29 år pr. 1.1.2012
Enslige mindreårige flyktninger

Somalia .................
Irak .......................
Afghanistan ...........
Sri Lanka ..............
Etiopia ..................
Eritrea ...................

Andel
18,3
9,7
43,1
8,2
6,0
4,7

Andre mindreårige flyktninger

Gjennomsnittlig
botid, år
7,8
7,6
2,9
8,1
7,4
3,7

Andel
16,3
18,7
9,2
1,1
3,0
4,1

Gjennomsnittlig
botid, år
9,0
10,0
8,1
12,1
8,6
4,9

1

For definisjon, se også kapittel 1.3.
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI).
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I sammenligningene vil vi også se noe på skillet mellom menn og kvinner. Årsaken
til dette er at de enslige mindreårige flyktningene som gruppe består av 80 prosent
menn og 20 prosent kvinner. Både i befolkningen, blant flyktninger generelt og
blant de andre mindreårige flyktningene er kjønnsfordelingen jevn, det vil si
omtrent halvparten menn og halvparten kvinner, se tabell 5.3. Senere i analysen vil
vi se at tilknytning til arbeid og utdanning er forskjellig for kvinner og menn.
Tabell 5.3

Andel kvinner og menn. Befolkningen, flyktninger generelt, personer bosatt som
enslige mindreårige flyktninger, og andre mindreårige flyktninger1. 18-29 år. Pr
1.12012. I prosent

Kjønn
Befolkning
Menn ............................
50,1
Kvinner .........................
49,9
Antall ............................
783 105

Flyktninger
generelt
51,4
48,6
37 767

Enslige mindreårige
flyktninger
80,5
19,5
3 637

Andre mindreårige
flyktninger
52,5
47,5
13 605

1

For definisjon, se også kapittel 1.3.
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI).

5.3. Over to av tre enslige mindreårige flyktninger er aktive
I tabell 5.4 ser vi en oversikt over aktivitetsstatus for de tre populasjonene i alderen
18-29 år, fordelt på kjønn.
Tabell 5.4 viser at 71 prosent, eller over to av tre av de som har blitt bosatt som
enslige mindreårige flyktninger var aktive, dvs. i arbeid, utdanning eller i introduksjonsprogrammet, pr november 2011. Dette er en del lavere enn det vi finner i
befolkningen i alt (86 prosent). I den andre flyktninggruppen er andelen aktive 77
prosent, og de har dermed en høyere andel aktive enn de som har blitt bosatt som
enslige mindreårige flyktninger.
Det som skiller seg ut hos de enslige mindreårige flyktningene spesielt, er at
andelen i introduksjonsprogram og med ukjent arbeidsmarkedsstatus er mye høyere
sammenlignet med de andre populasjonene (se kapittel 5.11 for informasjon om de
med ukjent status). Dette henger mye sammen med at de som har blitt bosatt som
enslige mindreårige flyktninger i gjennomsnitt har kortere botid enn den andre
flyktninggruppen, se kapittel 5.2.
Tabell 5.4.

Aktivitetsstatus pr. november 2011. Befolkningen, personer bosatt som enslige
mindreårige flyktninger, og andre mindreårige flyktninger1. 18-29 år pr 1.1.2012,
totalt og etter kjønn. I prosent
Befolkningen
Menn Kvinner

Enslige mindreårige
flyktninger
I alt Menn Kvinner

Antall ........................... 399 194 381 795 780 989 2 931
Total ............................. 100,0
100,0
100,0 100,0
Sysselsatt ......................
50,7
43,9
47,4 38,9
Sysselsatt og under
utdanning ......................
21,9
26,1
24,0 11,4
Under utdanning ............
13,7
15,0
14,3
9,0
Introduksjonsprogram ....
0,4
0,5
0,5 11,9
Registrert helt
arbeidsledig ...................
2,1
1,6
1,8
4,1
Andre arbeidssøkende ...
0,7
0,5
0,6
1,4
Helserelaterte ytelser
(AAP, sykepenger,
uføretrygd) ....................
3,2
3,4
3,3
2,7
Sosialhjelp .....................
0,8
0,5
0,6
3,4
Kontantstøtte, enslig
forsørger .......................
0,0
1,3
0,7
:
Andre grupper ...............
0,2
0,2
0,2
:
Ukjent status .................
6,4
7,0
6,7 16,6

I alt

Andre mindreårige
flyktninger
Menn Kvinner

I alt

703
100,0
30,2

3 634
100,0
37,2

7 333
100,0
35,4

6 264 13 597
100,0 100,0
28,9
32,4

17,9
14,5
5,4

12,7
10,0
10,6

19,0
21,0
1,6

23,4
23,1
1,4

21,0
22,0
1,5

3,7
1,3

4,0
1,4

5,3
2,3

3,9
1,4

4,7
1,9

2,6
3,4

2,7
3,4

3,4
3,0

2,6
2,2

3,1
2,7

6,5
0,9
13,7

1,3
0,5
16,1

0,1
0,4
8,5

3,5
0,3
9,1

1,7
0,3
8,8

1

For definisjon, se kapittel 1.3.
Kilde: System for persondata, Statistisk sentralbyrå.

Til sammen er halvparten av de som har blitt bosatt som enslige mindreårige
flyktninger sysselsatt, og det er tilsvarende som for den andre flyktninggruppen.
Forskjellen er at blant de enslige mindreårige flyktningene finner vi en større andel
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som kun er sysselsatt, mens i den andre flyktninggruppen er det vanligere å
kombinere jobb og utdanning. Den andre flyktninggruppen har en mye større andel
som er under utdanning enn hva vi finner hos de enslige mindreårige flyktningene,
og da gjerne i kombinasjon med jobb.
Kvinnene i alderen 18-29 år som har blitt bosatt som enslige mindreårige
flyktninger er få i antall, men de skiller seg ut med en betydelig høy andel som
mottar kontantstøtte eller ytelse som enslig forsørger, nesten syv prosent. Hos
kvinner i befolkningen generelt i alderen 18-29 år er andelen litt over én prosent.
Hos den andre flyktninggruppen har under fire prosent av kvinnene denne statusen.
Som vi så i figur 3.6 bor kvinner som har blitt bosatt som enslige mindreårige
flyktninger ofte i husholdning med barn – enten som par med barn eller som enslig
forsørger. Hele 25 prosent i alderen 23 år og eldre bor i husholdningstype
bestående av mor og barn.
Det er en høyere andel som er registrert helt arbeidsledige i de to flyktninggruppene sammenlignet med befolkningen generelt. I kapittel 5.9 ser vi nærmere
på de som er registrert arbeidsledige.
Andel som mottar helserelaterte ytelser er noenlunde lik for de tre gruppene, og
ligger på rundt tre prosent. I denne kategorien finner vi i hovedsak mottakere av
arbeidsavklaringspenger, sykepenger og uføretrygd. Dette er personer som ikke har
helserelaterte ytelser i kombinasjon med f.eks. arbeid eller utdanning. De som har
det, har fått status som henholdsvis sysselsatt eller under utdanning.
Når det gjelder mottakere av sosialhjelp, finner vi en høyere andel blant de to
flyktninggruppene enn hva vi finner i befolkningen generelt. Andelen er noe
høyere blant de enslige mindreårige flyktningene enn i den andre flyktninggruppen.
Sosialhjelpsmottakere som gruppe har generelt dårligere levekår enn gjennomsnittsbefolkningen (Kaur, 2013). Det gjelder både helse, bolig, økonomi og
tilknytning til arbeidslivet. De som her har status «sosialhjelp», er personer som
ikke har dette i kombinasjon med for eksempel sysselsatt, introduksjonsprogram
eller registrert arbeidsledig. Totalt er det 14 prosent av de enslige mindreårige
flyktningene som mottar sosialhjelp, hvorav en fjerdedel av disse har kun sosialhjelp. Til sammenligning er det i samme aldersgruppe i befolkningen omtrent to
prosent som mottar sosialhjelp totalt (hvorav litt under en tredjedel har kun sosialhjelp). Blant de andre mindreårige flyktningene er det litt over åtte prosent som
mottar sosialhjelp (hvorav en tredjedel har kun sosialhjelp). De statusene det er
vanligst å ha i kombinasjon med sosialhjelp, er sysselsatt, registrert arbeidsledig,
introduksjonsprogram og helserelaterte ytelser.
I tabell 5.5 har vi skilt ut de som kom som enslige mindreårige flyktninger og som
pr 1.1.2012 har botid på fire år og over, og sammenlignet med de med fire års botid
eller mer i den andre flyktninggruppen som også kom til Norge som barn, men som
ikke var enslige. Siden de enslige mindreårige flyktningene i gjennomsnitt har mye
kortere botid enn den andre flyktninggruppen, vil det å kun ta med de med fire års
botid eller mer gi et bedre sammenligningsgrunnlag. Da er det ikke lenger noen
som deltar i introduksjonsordningen, og flyktningene har fått tid til å starte i jobb
eller utdanning.
Andel aktive blant de som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger er
høyere for dem med botid på fire år eller mer, sammenlignet med aktivitetsraten for
alle enslige mindreårige flyktninger. Aktivitetsraten for den andre flyktninggruppen med botid på fire år eller mer er lik aktivitetsraten for denne gruppen
totalt. Det kan forklares med at de i gjennomsnitt har lenger botid, slik at det å
fjerne de med kortest botid vil ikke gi like store utslag for denne gruppen.
Sammenlignet med alle de enslige mindreårige flyktningene, er det en høyere andel
ikke-aktive blant de med botid på fire år eller mer. Det kommer av en økning i
andel som er registrert helt arbeidsledige, andel på helserelaterte ytelser og på
Statistisk sentralbyrå

29

Enslige mindreårige flyktninger, 2012

Rapporter 2014/9

sosialhjelp. Det er også en høyere andel registrert på disse statusene enn hva vi
finner i den andre flyktninggruppen med tilsvarende botid og befolkningen
generelt.
Tabell 5.5.

Aktivitetsstatus pr. november 2011. Personer bosatt som enslige mindreårige
flyktninger, og andre mindreårige flyktninger*. Botid på fire år eller mer. 18-29 år. Pr
1.1.2012. Totalt og etter kjønn. I prosent
Enslige mindreårige flyktninger
18-29 år

Antall .........................................
Total ...........................................
Sysselsatt ....................................
Sysselsatt og under utdanning ......
Under utdanning ..........................
Introduksjonsprogram ..................
Registrert helt arbeidsledig ...........
Andre arbeidssøkende .................
Helserelaterte ytelser (AAP,
sykepenger, uføretrygd) ...............
Sosialhjelp ...................................
Kontantstøtte, enslig forsørger ......
Andre grupper .............................
Ukjent status ...............................

Andre mindreårige flyktninger
18-29 år

Menn

Kvinner

I alt

Menn

Kvinner

I alt

1 445
100,0
52,7
12,9
7,8
7,3
1,7

523
100,0
36,5
20,1
13,0
5,0
1,7

1 968
100,0
48,4
14,8
9,1
6,7
1,7

6 819
100,0
37,4
19,3
20,0
:
5,7
2,4

5 846
100,0
30,3
24,3
22,5
:
4,1
1,4

12 665
100,0
34,1
21,6
21,2
:
4,9
1,9

5,3
4,2
:
:
7,2

3,4
3,6
7,5
1,1
8,0

4,8
4,0
2,1
0,9
7,4

3,7
2,9
0,1
:
8,1

2,8
2,0
3,7
:
8,4

3,3
2,5
1,8
:
8,2

1

For definisjon, se kapittel 1.3.
Kilde: System for persondata, Statistisk sentralbyrå

Vi ser også at det er en lavere andel med ukjent tilknytning til arbeidsmarkedet
blant de enslige mindreårige flyktningene med fire års botid eller mer. Nivået her
er tilsvarende som vi finner i den andre flyktninggruppen og i befolkningen
generelt. Vi skal se nærmere på de med ukjent status i kapittel 5.11.
Vi vil i det følgende se litt nærmere på de to flyktninggruppene og se på grad av
sysselsetting etter kjønn, alder, ulik botid og landbakgrunn.

5.4. Kvinnene oftere under utdanning eller hjemme med
barn
Tabell 5.4 viser at det er kun ett prosentpoeng forskjell mellom kvinner og menn i
hele befolkningen når det gjelder andelene som er aktive (86 prosent for kvinner og
87 prosent for menn), mens forskjellene er noe større for de som har blitt bosatt
som enslige mindreårige flyktninger: 71 prosent av mennene er aktive mot 68
prosent av kvinnene, altså en forskjell på tre prosentpoeng.
En høyere andel av mennene som kom som enslige mindreårige flyktninger er i
introduksjonsprogrammet, sammenlignet med kvinnene. Dette kan ha sammenheng
med at mennene har i gjennomsnitt kortere botid enn kvinnene (se tabell 5.1). Det
er mange enslige mindreårige flyktninger fra Afghanistan som har blitt bosatt de
siste årene, og disse er i hovedsak menn.
I tabell 5.5 ser vi forskjeller mellom menn og kvinner for de med botid på fire år og
over. Sammenlignet med tabell 5.4 ser vi en stor endring i andel sysselsatte blant
mennene. Mennene med botid på fire år eller mer har en mye høyere andel sysselsatte enn mennene blant de enslige mindreårige flyktningene totalt. For kvinnene
derimot, ser vi ikke samme endringen i andel aktive: andelen aktive er bortimot
uendret for de med fire års botid eller mer, sammenlignet med kvinnene totalt.
Kvinnene som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger og som har
botid på fire år og over, tar i større grad utdanning enn mennene. En høyere andel
av kvinnene tar også utdanning i kombinasjon med jobb. Det er en mye større
andel av kvinnene bosatt som enslige mindreårige flyktninger som jobber deltid,
sammenlignet med mennene: 25 prosent av kvinnene mot 16 prosent av mennene
er registrert med deltidsjobb.
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Figur 5.1.

Aktivitetsstatus pr. november 2011, etter kjønn og botid. Personer bosatt som
enslige mindreårige flyktninger fra 1996-2011. 18-29 år pr 1.1.2012. Prosent
Ukjent status
Sosialhjelp

Kvinner

Helserelaterte ytelser

I alt

Introduksjonsprogram

Botid 4 år og over

Kontantstøtte, enslig forsørger
Under utdanning
Sysselsatt og under utdanning
Sysselsatt
Ukjent status

Menn

Sosialhjelp
Helserelaterte ytelser
Introduksjonsprogram
Under utdanning
Sysselsatt og under utdanning
Sysselsatt
0

10

20

30

40

50

60

Prosent
Kilde: System for persondata, Statistisk sentralbyrå

De kvinnene som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger har også en
høyere andel som mottar kontantstøtte eller er enslige forsørgere, sammenlignet
med kvinnene i den andre flyktninggruppen og i befolkningen generelt. Av de 7,5
prosent som er registrert med denne statusen, er omtrent halvparten mottakere av
kontantstøtte og halvparten enslige forsørgere. Andelen med status enslig
forsørger/kontantstøtte er høyere for de med botid på fire år og over, enn for
kvinnene blant de enslige mindreårige flyktningene totalt. Ved å se nærmere på hva
slags landbakgrunn de med denne statusen har, finner vi at to tredjedeler er fra
Somalia, resten er fordelt på de andre opprinnelseslandene. Som vi så i figur 3.6,
bor kvinnene som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger ofte i husholdning med barn – enten som par med barn eller som enslig forsørger. Det er
ikke så mange i antall, men de skiller seg ut sammenlignet med kvinnene blant de
andre mindreårige flyktninger, hvor omtrent 3,5 prosent har status kontantstøtte/
enslig forsørger.
I den andre flyktninggruppen er det ingen forskjell mellom kjønnene når det gjelder
andel aktive, men vi kan se samme tendensen her til at kvinnene i høyere grad enn
mennene tar utdanning. Det er likevel ikke så store forskjeller mellom kjønnene i
denne gruppen som blant de som har blitt bosatt som enslige mindreårige
flyktninger.
Figur 5.1 illustrerer forskjellen mellom andelen aktive kvinner og menn blant de
som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger, i alt og de som har bodd i
landet i fire år eller mer.

5.5. Høyere sysselsetting blant de eldste
Figur 5.2 viser aktivitetsstatus for ulike aldersgrupper i de ulike populasjonene. For
de to flyktninggruppene har vi her bare tatt med de som har botid på fire år eller
mer. På den måten får vi et mer relevant sammenligningsgrunnlag, da flyktningene
etter fire års botid er ferdige med introduksjonsprogrammet. De med 0-3 år botid
befinner seg i all hovedsak i aldersgruppen 18-22 år. Blant de som er bosatt som
enslige mindreårige flyktninger og som pr 1.1.2012 er 18-22 år, er det hele 17
prosent som deltar i introduksjonsprogrammet, mot bare to prosent i den andre
flyktninggruppen. Det er også mer interessant å sammenligne flyktningene som har
hatt noen år i landet, og som har fått tid til å etablere seg på arbeidsmarkedet eller
starte med utdanning.
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Figur 5.2.

Andel sysselsatte/i utdanning pr. november 2011, etter alder. Befolkningen,
personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger med botid på fire år eller mer,
og andre mindreårige flyktninger med botid fire år eller mer1. 18-29 år pr 1.1.2012.
Prosent
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For definisjon, se kapittel 1.3.
Kilde: System for persondata, Statistisk sentralbyrå.

Rundt 400 av dem som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger og som
har botid på fire år eller mer, er i alderen 18-22 år. Litt over halvparten av disse er
registrert som sysselsatte, og det er omtrent tilsvarende som i den andre flyktninggruppen. Andelen sysselsatte i flyktninggruppene ligger noe lavere enn hva vi
finner i befolkningen generelt i samme aldersgruppe.
Som vi også har sett tidligere, er en høyere andel i den andre flyktninggruppen
under utdanning, sammenlignet med de som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger.
Omtrent 600 av de enslige mindreårige flyktningene er 23-25 år pr 1.1.2012. I
denne aldersgruppen er det en høyere andel sysselsatte i begge flyktninggruppene.
Andelen sysselsatte nærmer seg nivået vi finner i befolkningen generelt i samme
aldersgruppe.
Nesten 1 000 av dem som har kommet til landet som enslige mindreårige
flyktninger er i den eldste aldersgruppen, 26-29 år. Andelen sysselsatte er ikke
betydelig høyere blant de enslige mindreårige flyktningene i denne aldersgruppen,
men vi ser at det er en økt andel som er kun sysselsatt, og færre som er sysselsatt i
kombinasjon med utdanning. Dette gjelder den andre flyktninggruppen også.
Hovedbildet er at andelen sysselsatte blant dem som har blitt bosatt som enslige
mindreårige flyktningene øker med alderen, som for resten av befolkningen.
Likevel ser vi ikke en like stor økning i andel sysselsatte for den eldste aldersgruppen blant de enslige mindreårige flyktningene, som vi ser i samme aldersgruppe i befolkningen generelt. Det kan være viktig å merke seg at de enslige
mindreårige flyktningene som er 26-29 år pr 1.1.2012 ankom Norge før etablering
av introduksjonsordningen. I tillegg vil det være en del kvinner som faller fra, i
forbindelse med at de får barn. Vi har i tabell 5.4 og 5.5 sett at det er en høyere
andel av kvinnene som mottar kontantstøtte og støtte som enslig forsørger. Etter å
ha sett dette i sammenheng med husholdningstype (kapittel 3.4) ser vi at det i stor
grad er de som er fra 23 år og over som bor i husholdning med barn. Vi har også i
kapittel om flytting sett at flere flytter med økt botid, og dermed også med økt
alder. Det kan være mulig at i det man flytter fra opprinnelig bosettingskommune
mister man tilknytningen til arbeidslivet og må etablere seg på nytt på nytt bosted.
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Det som også kommer tydelig frem er at det i den andre flyktninggruppen jevnt
over er en høyere andel som er i utdanning enn blant de som er bosatt som enslige
mindreårige flyktninger. Når det gjelder sysselsetting derimot, har de enslige
mindreårige flyktningene en noe høyere andel sysselsatte enn den andre flyktninggruppen i alle aldersgrupper.
De enslige mindreårige flyktningene har i gjennomsnitt kortere botid i Norge enn
den andre flyktninggruppen, slik at det er viktig å se sysselsetting og aktivitet opp
mot botid. Det vil vi komme nærmere inn på i kapittel 5.7. Vi vil også senere i
rapporten se på registrert arbeidsledighet i de tre populasjonene, se kapittel 5.9.

5.6. Svært høy sysselsetting blant de fra Sri Lanka
For de to flyktninggruppene skal vi se spesielt på de som er fra Asia og Afrika. I
tabell 5.6 ser vi på andel aktive i befolkningen, i de to flyktninggruppene, og
fordelt på Asia og Afrika.
Tabell 5.6.

Andel sysselsatt, under utdanning, og i introduksjonsprogrammet pr. november
2011. Befolkningen, personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger, og andre
mindreårige flyktninger1. 18-29 år pr. 1.1.2012. I prosent
Andel aktive

Befolkningen 18-29 år ...............
Enslige mindreårige flyktninger ..
- fra Afrika ................................
- fra Asia ..................................
Andre mindreårige flyktninger ....
- fra Afrika ................................
- fra Asia ..................................

Antall
780 989
3 634
1 203
2 337
13 597
3 612
7 338

Andel
aktive
totalt
86,1
70,6
64,6
73,6
77,0
70,8
79,0

Sysselsatte
47,4
37,2
32,3
39,6
32,4
24,5
33,8

Sysselsatt/
under
utdanning
24,0
12,7
13,4
12,4
21,0
17,7
22,5

Under
utdanning
14,3
10,0
11,9
8,8
22,0
26,1
21,2

Introduksjonsprogram
0,5
10,6
7,0
12,9
1,5
2,5
1,4

1

For definisjon, se kapittel 1.3.
Kilde: System for persondata, Statistisk sentralbyrå.

Figur 5.3.

Andel sysselsatte/i utdanning/introduksjonsprogram pr. november 2011. Personer
bosatt som enslige mindreårige flyktninger fra 1996-2011. 18-29 år pr. 1.1.2012.
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Kilde: System for persondata, Statistisk sentralbyrå.

I begge flyktninggruppene ser vi en tendens til at det blant de fra Afrika er en
lavere andel aktive enn blant de fra Asia, og de enslige mindreårige flyktningene
fra Afrika har lavest andel aktive av alle gruppene. Vi vet allerede at blant de
enslige mindreårige flyktningene fra Asia er en høy andel i introduksjonsprogrammet på grunn av gjennomsnittlig kortere botid. Sammenlignet med den
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andre flyktninggruppen er det generelt en høyere andel kun sysselsatt blant de som
har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger, men mye lavere andel under
utdanning – og dette gjelder spesielt for de med bakgrunn fra Afrika. Vi skal se litt
nærmere på forskjellen mellom de ulike opprinnelseslandene. Figur 5.3 viser
aktivitetsstatus etter landbakgrunn for de som har blitt bosatt som enslige
mindreårige flyktninger.
Det er store forskjeller i aktivitetsnivået etter landbakgrunn. De som har kommet
som enslige mindreårige flyktninger fra Sri Lanka har en høyere andel sysselsatte,
og en aktivitetsrate på samme nivå som det vi finner i befolkningen i alt i alderen
18-29 år (se tabell 5.4). Omtrent 75 prosent av de fra Sri Lanka er sysselsatt. De
som har kommet som enslige mindreårige flyktninger fra Etiopia har også en høy
aktivitetsrate, på til sammen 78 prosent, hvor nesten 70 prosent er sysselsatt.
Det er tallmessig flest fra Afhanistan blant de som har kommet som enslige
mindreårige flyktninger, og 45 prosent av disse er sysselsatt, mens rundt 20 prosent
er under utdanning. Flertallet av de enslige mindreårige flyktningene fra
Afghanistan har kort botid, og vi skal senere vise at det er store forskjeller i
aktivitetsraten etter botid. På grunn av kort botid er mange av de fra Afghanistan i
introduksjonsprogrammet.
Lavest sysselsetting finner vi blant de som har kommet som enslige mindreårige
flyktninger fra Somalia, hvor under 40 prosent er sysselsatt. Nær halvparten fra
Somalia er utenfor arbeid, utdanning eller introduksjonsprogram. Vi viste i tabell
5.6 at enslige mindreårige flyktninger fra Afrika har en lavere aktivitetsrate enn
enslige mindreårige flyktninger fra Asia. Om vi ser kun på Eritrea og Etiopia, ser vi
derimot en aktivitetsrate på henholdsvis 72 og 78, som er på nivå med (eller bedre
enn) enslige mindreårige flyktninger med bakgrunn fra Asia totalt (73 prosent). Det
ser dermed ut til at det er de som har kommet som enslige mindreårige flyktninger
fra Somalia som skiller seg ut.
Til sammenligning er aktivitetsraten blant de andre flyktningene som kom som
barn i samme periode, men som ikke var enslige, jevnt over noe høyere på grunn
av at de har en høyere andel som er under utdanning (tabell 5.6). De har en lavere
andel som er kun sysselsatt, men andelen sysselsatt/under utdanning, og kun under
utdanning, er høyere. Det samme mønsteret som vi ser i tabell 5.6 gjenspeiler seg
også når vi bryter ned på de ulike landene. I denne flyktninggruppen er det de fra
Sri Lanka, Eritrea og Afghanistan som skiller seg ut med en høy aktivitetsrate. De
som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger fra Afghanistan har en
gjennomsnittlig botid på tre år i Norge, mens de andre mindreårige flyktningene fra
Afghanistan har en gjennomsnittlig botid på åtte år. Dette kan være en forklaring
på forskjeller på de to flyktninggruppene fra Afghanistan.

5.7. Sysselsetting øker med botid
Generelt vet vi at innvandreres og flyktningers tilknytning til arbeidsmarkedet øker
med lenger botid (Olsen 2012). Det tar tid å bli kjent med et nytt samfunn og et
nytt språk, og nyankomne flyktninger har dessuten siden 2004 ofte gått gjennom
det toårige introduksjonsprogrammet når de bosettes i Norge (Enes og Henriksen
2012). Dette gjør at sysselsettingsandelene naturlig nok er lave de første årene etter
bosetting. Dette kan også se ut til å gjelde for de som har blitt bosatt som enslige
mindreårige flyktninger.
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Figur 5.4.

Andel sysselsatte/i utdanning/introduksjonsprogram pr. november 2011, etter
botid. Personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger fra 1996-2011. 18-29 år
pr 1.1.2012. Prosent
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Kilde: System for persondata, Statistisk sentralbyrå

Vi ser av figur 5.4 at andelen sysselsatte er lavest for de med kort botid, og stiger
gradvis før det stabiliserer seg for de med åtte års botid eller mer i Norge. Andelen
som tar utdanning er høyest for dem med fire til syv års botid, dvs. gruppen som
nylig har avsluttet introduksjonsprogrammet. Etter fire års botid er det ingen av de
som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet.
Figur 5.5 – 5.7 viser forskjeller i aktivitetsnivå etter botid og landbakgrunn. Vi
viste i den første delen av rapporten at det er store forskjeller i når de ulike landgruppene ble bosatt i Norge (se tabell 3.2). Det er bare for de seks landene med
flest enslige mindreårige flyktninger (Afghanistan, Irak, Somalia, Sri Lanka,
Etiopia og Eritrea) vi har mange nok bosatte til å fordele på botid i figurene 5.5 –
5.7.
Figur 5.5.

Andel sysselsatte/i utdanning/introduksjonsprogram pr. november 2011, etter
landbakgrunn. Personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger med botid 0-3
år. 18-29 år. Pr 1.1.2012. Prosent
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Kilde: System for persondata, Statistisk sentralbyrå
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Figur 5.6.

Andel sysselsatte/i utdanning/introduksjonsprogram pr. november 2011, etter
landbakgrunn. Personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger med botid 4-7
år. 18-29 år. Pr 1.1.2012. Prosent
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Kilde: System for persondata, Statistisk sentralbyrå

Blant de som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger og som har botid
på 0-3 år, er det en stor andel som deltar i introduksjonsprogrammet, og høyest
andel finner vi blant de fra Somalia. Irak skiller seg ut med veldig høy andel
sysselsatte, mens andelen sysselsatte blant de fra Somalia er lav.
For alle landene ser vi at sysselsettingen er høyere blant dem med lengre botid.
Blant de som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger og som har botid
på 4-7 år, er det høyest sysselsetting hos de fra Eritrea og Afghanistan, med Etiopia
og Sri Lanka tett etter. Høyest aktivitetsrate totalt finner vi blant de fra Sri Lanka.
Det som gjør aktivitetsraten høyest for disse, er at det er en høyere andel som er
under utdanning sammenlignet med de fra de andre landene. Andel sysselsatte
blant de fra Irak med botid på 4-7 år er på samme nivå som for de fra Irak med
mindre botid, slik at de ikke lenger har høyest andel sysselsatte. Andel sysselsatte
er fortsatt lavest blant de enslige mindreårige flyktningene fra Somalia.
Figur 5.7.

Andel sysselsatte/i utdanning/introduksjonsprogram pr. november 2011, etter
landbakgrunn. Personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger med mer enn 7
års botid. 18-29 år. Pr 1.1.2012. Prosent
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Totalt sett er aktivitetsraten lavere for de med mer enn syv års botid, sammenlignet
med de med botid på 4-7 år. Det er en noe høyere andel sysselsatte, men vi ser at
mønsteret er noe endret: Det er flere som er kun sysselsatt og færre under
utdanning. Det er en meget høy andel aktive blant de enslige mindreårige
flyktningene fra Afghanistan og Sri Lanka. Det er høyest andel sysselsatte blant de
fra Sri Lanka, med Afghanistan og Etiopia like etter. Når det gjelder de som er fra
Somalia er andel sysselsatte høyere hos de med mer enn syv års botid, sammenlignet med med kortere botid.
Enslige mindreårige flyktninger fra Afghanistan utgjør pr 1.1.2012 over 40 prosent
av alle enslige mindreårige flyktninger som har blitt bosatt i Norge i perioden
1996-2011. På grunn av det store antallet som har ankommet de siste årene er det
særlig interessant å se på sysselsettingsutviklingen for de fra Afghanistan og
hvordan det utvikler seg med botid. Vi ser at andelen sysselsatte, naturlig nok, er
lav for dem med kortest botid, men at andelen sysselsatte øker til 75 prosent for
dem med fire års botid eller mer. Hvis vi legger til andelen som kun er registrert
med utdanning, kommer andelen aktive opp i 83-84 prosent. Dette er en andel
aktive som ligger nær andelen aktive i hele befolkningen i samme aldersgruppe (86
prosent). Det må legges til at nær alle de enslige mindreårige flyktninger fra
Afghanistan er menn, og at mennene generelt har en noe høyere aktivitetsrate enn
kvinnene, se kapittel 5.4.

5.8. Mange i arbeid i Asker, Oslo og Bergen
Sysselsettingsnivået blant flyktninger i en kommune kan avhenge av flere forhold,
blant annet sammensetningen av flyktninggruppen, kvaliteten på kommunens
integreringsarbeid, og egenskaper ved det lokale arbeidsmarkedet. I flere rapporter
har SSB vist at sysselsettingen blant flyktninger kan variere med landbakgrunn og
mellom kommuner/fylker (Olsen 2012, Pettersen 2009, Enes og Henriksen 2012,
Aalandslid 2007). F.eks. Akershus og Rogaland går stadig igjen som de fylkene
hvor sysselsettingen er høyest. I Enes og Henriksens rapport fra 2012 ser vi at blant
de som har deltatt i introduksjonsprogrammet er sysselsettingen høyest i Bærum og
Stavanger. I den andre enden av skalaen finner vi Tromsø og Fredrikstad, hvor
sysselsettingsnivået blant introduksjonsdeltakerne var lavest (Enes og Henriksen,
2012). I det følgende skal vi se på sysselsettingsnivået blant de som har blitt bosatt
som enslige mindreårige flyktninger. I figur 5.8 viser vi andel aktive etter
kommune, og vi har tatt med alle kommuner hvor det bor 50 eller flere enslige
mindreårige flyktninger i alderen 18-29 år pr. 1.1.2012.
Figur 5.8 viser at det er stor forskjell mellom kommunene når det gjelder sysselsetting og aktivitet. Noe av denne forskjellen kan forklares med forskjeller i
sammensetning i botid og landbakgrunn for de enslige mindreårige flyktningene
som bor i kommunen, for eksempel ved at noen kommuner mottar mange
flyktninger fra enkelte landgrupper. Vi har sett tidligere at botid og landbakgrunn
kan ha betydning for sysselsettingsnivået. Se tabell 4.2 for en oversikt over
fordeling av landbakgrunn i de kommunene hvor det bor flest enslige mindreårige
flyktninger pr. 1.1.2012.
Blant de som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger finner vi høyest
andel sysselsatte i Asker, hvor nesten 64 prosent er i jobb. Oslo og Bergen har også
en høy andel sysselsatte (rundt 60 prosent). Legger vi til andelen som er i
utdanning, er det i både Asker, Bergen og Bærum over 70 prosent av de som har
blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger som er sysselsatt eller under
utdanning. I Oslo ligger tilsvarende andel like under 70 prosent.
Kristiansand og Skien har en høy andel som er i introduksjonsprogrammet, og det
tyder på at de har mange enslige mindreårige flyktninger med kort botid. Oslo er
den av kommunene hvor de enslige mindreårige flyktningene har gjennomsnittlig
lengst botid. Gjennomsnittlig botid i Oslo er over åtte år. I andre enden har vi
Vadsø hvor gjennomsnittlig botid for de enslige mindreårige flyktningene er to år.
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Vadsø skiller seg ut med at omtrent halvparten av de enslige mindreårige
flyktningene har ukjent aktivitetsstatus. Dette er i hovedsak de nyankomne, som vi
kan anta deltar i introduksjonsprogrammet. I noen kommuner er kun halvparten
eller færre av de enslige mindreårige flyktningene sysselsatt, og det gjelder i
hovedsak de kommunene som har mange nyankomne enslige mindreårige
flyktninger (Vadsø, Skien, Tromsø og Kristiansand).
Figur 5.8.

Andel sysselsatte/ i utdanning/ i introduksjonsprogram pr. november 2011, etter
kommune. Personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger fra 1996-2011. 1829 år pr 1.1.2012. Prosent
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Når det gjelder de andre flyktningene som kom som mindreårige i samme periode,
men som ikke var enslige, ser sysselsettingstallene for disse litt annerledes ut på
kommunenivå (se vedleggsfigur A1). For denne flyktninggruppen er det høyest
andel sysselsatte blant dem som bor i Bærum, med nesten 70 prosent sysselsatte.
Stavanger ligger like etter med litt over 60 prosent sysselsatte. De kommunene med
flest i introduksjonsprogrammet har også her lavest andel sysselsatte. Mønsteret vi
ser for denne flyktninggruppen er mer i tråd med det vi kan se for enslige mindreårige flyktninger med botid på fire år eller mer (på grunn av for få observasjoner pr
kommune, viser vi ikke kun de med fire års botid eller mer her).

5.9. Arbeidsledighet
Lav arbeidsledighet indikerer ikke nødvendigvis sterk tilknytning til arbeidslivet.
Det kan også være slik at om en person er registrert som arbeidsledig så indikerer
dette en vilje til å komme innenfor arbeidslivet, mens de som har gitt opp eller ikke
er aktuelle for arbeidsmarkedet, ikke registrerer seg som ledige. Den gruppen som
er uten noen registrert status skal vi se nærmere på i neste kapittel.
Som nevnt i kapittel 1.4, og i introduksjonen til kapittel 5, har vi gjort noen
prioriteringer ved bruk av System for persondata, hvor vi har fokusert på aktivitet
fremfor deltakelse i arbeidsstyrken (se eget vedlegg om deltakelse i arbeidsstyrken). Personer som har registrert seg som arbeidsledige, men som også er
registrert under utdanning eller i introduksjonsprogrammet, blir i denne analysen
ikke regnet som arbeidsledige. Dette skiller seg fra andre sysselsettingstall. Med
disse forbeholdene presenterer vi tall for arbeidsledighet 5.

5

Arbeidsledigheten er her målt i prosent av alle i samme aldersgruppe. Det vil derfor avvike noe fra
andelen som brukes i den øvrige arbeidsmarkedsstatistikken da den ofte måler arbeidsledighet i
prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsstyrken er summen av sysselsatte og registrert arbeidsledige.
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I 4. kvartal 2011 var til sammen 168 av de enslige mindreårige flyktningene
registrert som helt arbeidsledige. Av disse var syv deltakere i introduksjonsprogrammet og 14 var under utdanning, slik at det var 147 som var registrert helt
ledige og utenfor arbeid, utdanning eller introduksjonsprogram. Disse utgjorde fire
prosent av alle enslige mindreårige flyktninger mellom 18 og 29 år (se tabell 5.4 ).
Dette er en ledighetsprosent som er det dobbelte av det vi finner i befolkningen i alt
i samme aldersgruppe.
Noen av de samme trendene vi har sett i sysselsettingstallene finner vi også igjen i
arbeidsledighetstallene for de som har blitt bosatt som enslige mindreårige
flyktninger. I tabell 5.5 så vi at andelen registrert helt arbeidsledige er høyere for de
med lengre botid, enn for alle som er bosatt som enslige mindreårige flyktninger
totalt (tabell 5.4). Dette henger sammen med at en stor andel av de nyankomne
deltar i introduksjonsprogrammet og har ennå ikke blitt klar for å melde seg
tilgjengelig for arbeidsmarkedet. Andel registrert arbeidsledig er høyere for de med
mer enn syv års botid, sammenlignet med de med 4-7 års botid.
Når vi skal se på andel registrert arbeidsledig, er det mest relevant å se på de som
har bodd i landet i fire år eller mer. Disse har hatt tid til å gjennomføre introduksjonsprogrammet, og å tilby sin arbeidskraft på arbeidsmarkedet. Figur 5.9 viser
andel registrert ledige blant enslige mindreårige flyktninger i alderen 18-29 år med
botid på fire år eller mer, fordelt på kjønn, landbakgrunn og alder, sammenlignet
med befolkningen generelt i samme aldersgruppe, og med andre flyktninger som
kom som mindreårige, men som ikke var enslige.
Totalt sett ser vi en høyere andel registrert arbeidsledige blant de som har blitt
bosatt som enslige mindreårige flyktninger, sammenlignet med den andre
flyktninggruppen. Vi har sett tidligere at den andre flyktninggruppen i større grad
er under utdanning (se tabell 5.5).Registrert arbeidsledighet i begge
flyktninggruppene ligger mye høyere enn for befolkningen generelt.
Andel registrert helt arbeidsledige pr. november 2011. Befolkningen, personer
bosatt som enslige mindreårige flyktninger med fire års botid og over, og andre
mindreårige flyktninger1 med fire års botid og over. 18-29 år pr 1.1.2012. Prosent
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Andelen som er registrert helt arbeidsledige blant de som har blitt bosatt som
enslige mindreårige flyktninger øker med alderen, og det gjør den også i
befolkningen generelt. For den andre flyktninggruppen er det imidlertid en liten
nedgang i registrert arbeidsledighet for de eldste.
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Lavest andel registrert arbeidsledige finner vi blant de som har kommet som
enslige mindreårige flyktninger fra Sri Lanka, hvor andel registrert arbeidsledige er
under fire prosent. Vi ser at i den andre flyktninggruppen er det lavest andel
registrert ledige blant de fra Afghanistan.
De som har kommet som enslige mindreårige flyktninger fra Somalia har høyest
andel registrerte arbeidsledige: Det er over dobbelt så høy andel som er registrert
helt arbeidsledige fra Somalia sammenlignet med enslige mindreårige flyktninger
fra Sri Lanka. I den andre flyktninggruppen er det til sammenligning en mye lavere
andel av de fra Somalia som er registrert helt arbeidsledige. Høyest andel registrert
arbeidsledige her finner vi blant de fra Irak, men med Somalia like etter. Andelen
registrert arbeidsledige blant de enslige mindreårige flyktningene fra Irak er
omtrent på samme nivå som for den andre flyktninggruppen.
Registrert arbeidsledighet for Etiopia og Eritrea er ikke med i figuren på grunn av
for små tall.
Det er en forskjell mellom menn og kvinner når det gjelder registrert arbeidsledighet: blant de som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger er det en
lavere andel av kvinnene som er registrert ledige. Det er også lavere andel registrert
ledige blant kvinner i befolkningen generelt og i den andre flyktninggruppen, men
forskjellen mellom kjønnene er ikke så stor her.

5.10. Detaljhandel og serveringsvirksomhet er de vanligste
næringene
I populasjonen av de som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger og
som er 18-29 år pr. 1.1.2012, er det 1 813 personer som er sysselsatt. Av disse er
det mest interessant å se på de som har bodd i landet i fire år eller mer når vi skal se
på i hvilke næringer6 de jobber. De med litt botid har hatt anledning til å etablere
seg mer på arbeidsmarkedet, og sammenligningsgrunnlaget med de andre
populasjonene blir bedre.
Figur 5.10.

Andel av sysselsatte etter de ti vanligste næringene pr november 2011.
Befolkningen, personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger med botid fire
år og over, og andre mindreårige flyktninger1 med botid fire år og over. 18-29 år pr
1.1.2012. Prosent
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Ved å sammenligne med sysselsatte i andre grupper, kan vi se om de som har blitt
bosatt som enslige mindreårige flyktninger arbeider i andre type næringer enn de
andre gruppene. Det kan være forskjeller for eksempel etter kjønn, og det er viktig
å ha i mente at det er en mye høyere andel menn blant de som har blitt bosatt som
enslige mindreårige flyktninger enn det er i de andre gruppene. Figur 5.10 viser
hvilke ti næringer som er de vanligste for de sysselsatte blant de enslige mindreårige flyktningene, og vi sammenligner andelen i samme næring blant de sysselsatte i befolkningen generelt i samme aldersgruppe og andre flyktninger som kom
som mindreårige, men som ikke var enslige. Vi har informasjon om tilknytning til
næring for 1 241 av de sysselsatte enslige mindreårige flyktningene mellom 18-29
år med botid på fire år eller mer, og for 7 050 av den andre flyktninggruppen i
samme alder og med samme botid.
Den største andelen av de sysselsatte som har blitt bosatt som enslige mindreårige
flyktninger, arbeider innenfor detaljhandel og serveringsvirksomhet. Vi finner også
en del innenfor pleie- og omsorgstjenester i institusjon og tjenester tilknyttet
eiendomsdrift. Til sammen er halvparten av alle sysselsatte enslige mindreårige
flyktninger tilknyttet disse næringene.
Andel av de sysselsatte enslige mindreårige flyktningene som jobber innen detaljhandel er omtrent på samme nivå som i befolkningen generelt i samme aldersgruppe. Den andre flyktninggruppen har derimot en mye høyere andel sysselsatte
innenfor denne næringen. De enslige mindreårige flyktningene som er sysselsatt i
denne næringen, arbeider f.eks. med butikkhandel (i hovedsak matvarer og kiosk),
på bensinstasjoner eller i ulike spesialforretninger (apotek, møbler, elektriske
apparater etc.).
Når det gjelder serveringsvirksomhet, ser det ut til at de som har blitt bosatt som
enslige mindreårige flyktninger i mye større grad er sysselsatt innen denne
næringen sammenlignet med de andre gruppene. Andelen enslige mindreårige
flyktninger som jobber med serveringsvirksomhet er tre ganger så høy som blant
befolkningen generelt, og dobbelt så høy som i den andre flyktninggruppen. De
enslige mindreårige flyktningene som er tilknyttet serveringsvirksomhet, jobber i
hovedsak med drift av restaurant, kafé eller gatekjøkken. Serveringsvirksomhet er
en næring hvor man generelt finner en høy andel av de sysselsatte flyktningene
sammenlignet med sysselsatte i befolkningen generelt (Olsen, 2012).
Begge flyktninggruppene har en dobbelt så høy andel tilknyttet pleie- og omsorgstjenester i institusjon, sammenlignet med befolkningen generelt i samme aldersgruppe. Av sysselsatte kvinner som har blitt bosatt som enslige mindreårige
flyktninger, er halvparten tilknyttet pleie-, omsorgs- og helsetjenester, mot rundt
åtte prosent av mennene. Siden kvinnene utgjør så liten andel i populasjonen av
enslige mindreårige flyktninger, ville andel tilknyttet denne næringen vært større
dersom populasjonen hadde hatt en større kvinneandel.
De enslige mindreårige flyktningene som jobber innen næringen “tjenester
tilknyttet eiendomsdrift”, arbeider i hovedsak med rengjøring av bygninger. Mens
bare én prosent av de sysselsatte i befolkningen i alderen 18-29 år er tilknyttet
denne næringen, er syv prosent av de sysselsatte enslige mindreårige flyktningene
det. Blant de sysselsatte i den andre flyktninggruppen, er fire prosent innen denne
næringen. Vi finner også en del av de sysselsatte enslige mindreårige flyktningene i
transportnæringen. Fem ganger så stor andel av de sysselsatte enslige mindreårige
flyktningene jobber i denne næringen sammenlignet med sysselsatte i befolkningen
generelt i samme alder, og over dobbelt så mange sammenlignet med den andre
flyktninggruppen. De enslige mindreårige flyktningene i denne næringen arbeider i
hovedsak med passasjertransport med sporvei, buss, drosje og tog. Noen er også
tilknyttet godstransport på vei. Det er generelt en atskillelig høyere andel
flyktninger som er sysselsatt i næringene «rengjøring» og «landtransport med
passasjerer» enn vi finner i befolkningen totalt (Olsen, 2012).
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5.11. Om de med ukjent tilknytning til arbeidsmarkedet
Ved utgangen av 2011 hadde 584, eller 16 prosent, av de som har blitt bosatt som
enslige mindreårige flyktninger og som var mellom 18-29 år pr. 1.1 2012, ukjent
status. Det betyr at de verken var registrert som sysselsatte, arbeidsledige, under
utdanning, som mottaker av ytelser, eller med noe annen arbeidsmarkedsstatus, se
tabell 5.4.
Dette kan f.eks. være nyankomne som ennå ikke har kommet med i registrene, det
kan være de som er hjemme med barn uten å motta ytelser for det, eller det kan
være personer som ikke er aktuelle for arbeidsmarkedet, som har gitt opp eller av
andre grunner ikke har registrert seg som arbeidsledige.
Av de 584 med ukjent status, har 75 prosent bodd i Norge i mindre enn fire år, og
over halvparten har bare 0-1 års botid. Dette kan være årsaken til at det deres
arbeidsmarkedsstatus er ukjent. De har bodd så kort tid i landet at deres arbeidsmarkedsstatus ikke er kommet med i registeret. De fleste med ukjent arbeidsmarkedsstatus er menn på 18-19 år fra Afghanistan. Det er derfor hensiktsmessig
bare å se på de med ukjent status som har fire års botid eller mer. Det er til sammen
146 personer. I figur 5.11 ser vi nærmere på fordeling mellom kjønn, alder og
landbakgrunn for de som har bodd i landet i fire år eller mer. Vi ser da på hvor stor
andel av totalen i hver gruppe som har ukjent status, for på den måten å se i hvilke
grupper det er høyest andel.

Kjønn

Figur 5.11.

Registrert med ukjent arbeidsmarkedsstatus pr november 2011, etter kjønn, botid,
alder og landbakgrunn. Personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger med
botid fire år og over. 18-29 år pr 1.1.2012. Prosent
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Vi ser at det er en litt høyere andel med ukjent status blant kvinnene enn blant
mennene. Åtte prosent av kvinnene i alderen 18-29 år med botid på fire år eller
mer, har ukjent arbeidsmarkedsstatus, mot syv prosent av mennene. Når det gjelder
alder, ser vi en noe høyere andel hos den yngste aldersgruppen, og også for den
eldste aldersgruppen. Somalia skiller seg ut med over 10 prosent som har ukjent
arbeidsmarkedsstatus, mens det er bare tre prosent blant de fra Afghanistan. Andel
med ukjent arbeidsmarkedsstatus øker også litt med botid.

6. Inntekt
I dette kapittelet skal vi se på inntekten til de som har blitt bosatt som enslige
mindreårige flyktninger og som pr 1.1.2012 var mellom 18-29 år, og også
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sammenligne med gjennomsnittlig husholdningsinntekt i befolkningen og blant
andre mindreårige flyktninger. Vi ser på inntektenes sammensetning og nivå, i
tillegg til å belyse forekomsten av lavinntekt.
Inntektsdataene er gjennomsnittlig husholdningsinntekt. Som “husholdning” regnes
alle personer som er fast bosatt i boligen. Enheten er personer, men det er den
samlede husholdningsinntekten som danner grunnlaget for å belyse individenes
økonomiske ressurser. For eksempel, i en familie med to voksne og to barn, er det
husholdningens samlede inntekt som blir vist på den som er enslig mindreårig
flyktning. Dersom begge voksne i husholdningen kom til Norge som enslige
mindreårige flyktninger, er husholdningsinntektene telt to ganger. Statistikken
omfatter bare personer i privathusholdninger.
For å vurdere hvilke inntekter som er viktige for de ulike gruppene, ser vi på hvor
stor andel av samlet inntekt som kommer fra henholdsvis yrkesinntekter,
kapitalinntekter og overføringer. Kapitalinntekter utgjør en veldig liten andel av
samlet inntekt for de som kom som enslige mindreårige flyktninger, slik at det er
yrkesinntekter og overføringer vi fokuserer på i denne rapporten. Høy andel
yrkesinntekt indikerer sterk tilknytning til arbeidslivet og økonomisk selvstendighet. Andel yrkesinntekt sier likevel ikke noe om hvor høy inntekten er. For å kunne
sammenligne inntektsnivået, ser vi på inntekt etter skatt per forbruksenhet (se
kapittel 1.3 for definisjoner). Det er da tatt hensyn til gjennomsnittlig husholdningsstørrelse. Vi tar utgangspunkt i gjennomsnittlig inntekt etter skatt per
forbruksenhet i befolkningen generelt i alderen 18-29 år, og deretter ser vi på hvor
stor andel gjennomsnittsinntektene til de som har kommet som enslige mindreårige
flyktninger utgjør av dette.

6.1. Stor andel av inntekten kommer fra overføringer
Først skal vi se på hvordan den samlede inntekten fordeler seg på yrkesinntekt,
kapitalinntekt og overføringer etter hva slags husholdningstype man tilhører. Vi
sammenligner de som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger med
befolkningen og de andre mindreårige flyktningene, i samme aldersgruppe.
Samlet sett ligger andel yrkesinntekter mye lavere for de to flyktninggruppene
sammenlignet med befolkningen, og generelt er det liten forskjell mellom de ulike
husholdningstypene. Rundt 60 prosent av inntektene til de to flyktninggruppene
kommer fra yrkesinntekter, sammenlignet med 80 prosent for befolkningen
generelt i samme alder. Unntaket er aleneboende i den andre flyktninggruppen,
hvor yrkesinntektene utgjør omlag 70 prosent av samlet inntekt.
De som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger har en stor andel av
sine inntekter fra overføringer – tilnærmet 40 prosent, mot 15 prosent i befolkningen generelt. For denne gruppen er overføringene hovedsakelig introduksjonsstønad, sosialhjelp og ytelser fra folketrygden (se tabell A9). I den andre flyktninggruppen er det en like stor andel av samlet inntekt som kommer fra overføringer,
men her er det i hovedsak ytelser fra folketrygden og deretter sosialhjelp.
Inntektsnivået for de som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger er
mye lavere enn gjennomsnittlig inntekt i befolkningen generelt. Samlet inntekt
etter skatt per forbruksenhet7 hos de som har blitt bosatt som enslige mindreårige
flyktninger utgjør kun 60 prosent av inntektsnivået i befolkningen. Hvis vi ser på
kun aleneboende, er andelen noe høyere: samlet inntekt etter skatt per forbruksenhet for enslige mindreårige flyktninger som bor alene utgjør 84 prosent av
tilsvarende for befolkningen. Når det gjelder den andre flyktninggruppen er
inntektsnivået noe høyere enn hos dem som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger, og det utgjør i gjennomsnitt 72 prosent av inntektsnivået i

7
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befolkningen. Ser vi på kun aleneboende i den andre flyktninggruppen, utgjør
inntekten deres i gjennomsnitt 80 prosent av nivået i befolkningen (se tabell A9).
Figur 6.1.

Andel yrkesinntekt, kapitalinntekt og overføringer, etter husholdningstype.
Befolkningen, personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger, og andre
mindreårige flyktninger1. 18-29 år. Pr. 1.1.2012. I prosent
Overføringer

Kapitalinntekter

Yrkesinntekter

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Alle hus- Aleneholdninger boende

Andre Alle hus- Alenehushold- holdninger boende
ningstyper

Befolkningen

Andre Alle hus- Alenehushold- holdninger boende
ningstyper

Enslige mindreårige
flyktninger

Andre
husholdningstyper

Andre mindreårige
flyktninger

1

For definisjon, se kapittel 1.3.
Kilde: Inntektsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

6.2. Høy andel yrkesinntekter hos de fra Sri Lanka og
Etiopia
I kapittel 5.6 har vi sett at andel sysselsatte varierer med landbakgrunn. Vi kan anta
at dette mønsteret vil gjenspeile seg når vi ser på hvor stor andel av den samlede
inntekten som kommer fra yrkesinntekt for de ulike landbakgrunnene.
For de som kom som enslige mindreårige flyktninger fra Sri Lanka utgjør yrkesinntektene 80 prosent av samlet inntekt. Dette er langt over snittet for de som har
blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger i alt, og er omtrent tilsvarende som
vi finner i befolkningen generelt. Dette henger sammen med funnene i kapittel 5.6,
om at det var høy sysselsetting blant de som har kommet som enslige mindreårige
flyktninger fra Sri Lanka. Inntektsnivået til de enslige mindreårige flyktningene fra
Sri Lanka er på over 90 prosent av inntektsnivået i befolkningen generelt i samme
aldersgruppe.
Enslige mindreårige flyktninger som kom fra Etiopia har også en høy andel yrkesinntekt. Deres inntektsnivå er på over 80 prosent av inntektsnivået i befolkningen
generelt i samme aldersgruppe. I kapittel 5.6 så vi også at de som har kommet som
enslige mindreårige flyktninger fra Etiopia har høy sysselsetting.
Enslige mindreårige flyktninger som kom fra Afghanistan, Eritrea og Somalia har
lavest andel yrkesinntekt blant landene vi ser på i figur 6.2. For disse utgjør
omtrent halvparten av inntektene overføringer, dvs. trygder og stønader. For de fra
Afghanistan og Eritrea er overføringene i hovedsak introduksjonsstønad, og dette
henger sammen med at et flertall fra disse landene har kort botid. For de fra
Somalia er det i størst grad sosialhjelp og ytelser fra folketrygden. I kapittel 5.6 og
5.7 så vi at de som har kommet som enslige mindreårige flyktninger fra Somalia
har lavere aktivitetsrate enn de andre landene vi sammenlignet med.
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Figur 6.2.

Andel yrkesinntekt, kapitalinntekt og overføringer, etter landbakgrunn.
Befolkningen og personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger. 18-29 år. Pr.
1.1.2012. I prosent
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Kilde: Inntektsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

6.3. Andel yrkesinntekt øker med botid
I kapittel 5.7 så vi at sysselsettingen øker med botiden, slik at jo lenger botid jo
høyere andel er sysselsatt. Tilsvarende ser vi i figuren nedenfor, at de med lenger
botid har en høyere andel yrkesinntekt av samlet inntekt.
Figur 6.3.

Andel yrkesinntekt, kapitalinntekt og overføringer, etter botid. Personer bosatt som
enslige mindreårige flyktninger og andre mindreårige flyktninger1. 18-29 år. Pr.
1.1.2012. I prosent
Overføringer
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Yrkesinntekter
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Enslige mindreårige flyktninger
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Botid 0-3 årBotid 4-7 år Botid 8 år+
Andre mindreårige flyktninger

1

For definisjon, se kapittel 1.3.
Kilde: Inntektsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

Andel yrkesinntekt av samlet inntekt øker med botid og overføringer reduseres
tilsvarende. Enslige mindreårige flyktninger med botid over tre år har en høyere
andel yrkesinntekt sammenlignet med den andre flyktninggruppen, men snittet for
begge gruppene i alt er likt på grunn av at det er mange enslige mindreårige
flyktninger med kort botid (noe som trekker snittet ned for denne gruppen). Vi vet
fra kapittel 5 at den andre flyktninggruppen i stor grad er under utdanning, og ofte i
kombinasjon med jobb, mens de som har blitt bosatt som enslige mindreårige
flyktninger oftere er kun sysselsatt og vil dermed ha en høyere andel yrkesinntekt.
Statistisk sentralbyrå
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Dette gjenspeiles også i inntektsnivået: Inntektsnivået er i snitt høyere for den
andre flyktninggruppen, men dersom vi sammenligner med de med tilsvarende
botid, har de enslige mindreårige flyktningene med botid på fire år eller mer et
høyere inntektsnivå enn de med tilsvarende botid i den andre flyktninggruppen.

6.4. Vedvarende lavinntekt forekommer oftere
Noen grupper vil ha lav inntekt for en kort periode, for eksempel ved å være
midlertidig uten arbeid, mens andre grupper vil ha større vansker med å forbedre
sin økonomiske situasjon. I dette kapitlet skal vi se på de med vedvarende
lavinntekt, det vil si at de har hatt en gjennomsnittsinntekt over en periode på tre år
som er under den gjennomsnittlige lavinntektsgrensen i samme treårsperiode, i
dette tilfellet fra 2009-2011. Vi ser på hvor stor andel som har hatt en vedvarende
inntekt på mindre enn henholdsvis 50 og 60 prosent av medianinntekten til
befolkningen (heretter kalt EU-50 og EU-60). Se også kapittel 1.3 for beskrivelse
av begrepet vedvarende lavinntekt og de to beregningsmetodene.
Vi har holdt studenter utenfor her, da studielån ikke regnes som inntekt. Dersom vi
hadde inkludert studenter, ville en høyere andel kommet under grensen for
lavinntekt.
Figur 6.4.

Andel med vedvarende lavinntekt etter lavinntektsgrensen EU-50 og EU-60.
Befolkningen, personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger og andre
mindreårige flyktninger1. 18-29 år. Pr. 1.1.2012. I prosent
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20%
10%
0%
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1

For definisjon, se kapittel 1.3.
Kilde: Inntektsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Begge flyktninggruppene har en mye høyere andel med vedvarende lavinntekt
sammenlignet med befolkningen generelt. Sammenlignet med den andre flyktninggruppen, er det en høyere andel blant de som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger som har vedvarende lavinntekt etter lavinntektsgrensen EU-50.
For lavinntektsgrensen EU-60 er andelen derimot lik for de to flyktninggruppene,
men andelen er fortsatt mye høyere enn hva vi finner i befolkningen. Dette
indikerer at en del av de andre mindreårige flyktningene altså har hatt et lavt
inntektsnivå gjennom treårsperioden, men at inntektene likevel kommer over
lavinntektsgrensen for EU-50.
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Figur 6.5.

Andel med vedvarende lavinntekt etter lavinntektsgrensen EU-50 og EU-60, etter
landbakgrunn. Personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger. 18-29 år. Pr.
1.1.2012. Prosent
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Kilde: Inntektsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

I figur 6.5 ser vi nærmere på vedvarende lavinntekt blant de som har blitt bosatt
som enslige mindreårige flyktninger. Vi ser da at det er store forskjeller etter
landbakgrunn.
Vi finner høyest andel med vedvarende lavinntekt blant enslige mindreårige
flyktninger fra Afghanistan og Eritrea, men de har også gjennomsnittlig kortere
botid og mange får introduksjonsstønad. Full utbetaling av introduksjonsstønaden
utgjør to ganger folketrygdens grunnbeløp, og i årene 2009-2011 tilsvarte dette
144 000 - 156 000 kroner. Stønaden er imidlertid bare to tredjedeler for deltakere
under 25 år. Satsen er lik for alle uavhengig av forsørgeransvar, og det trekkes skatt
av stønaden. Gjennomsnittlig lavinntektsgrense for treårsperioden var på 181 000
kroner for EU-60 og 151 000 kroner for EU-50. Alle personer som i gjennomsnitt
hadde en årlig inntekt per forbruksenhet som var lavere enn dette i årene 20092011, vil etter denne definisjonen ha vedvarende lavinntekt. Dette innebærer at
mange som deltok i introduksjonsprogrammet og ikke hadde andre inntektskilder,
vil komme under grensene for lavinntekt.
Andelen med vedvarende lavinntekt etter lavinntektsgrensen EU-60 blant enslige
mindreårige flyktninger fra Somalia er også en del høyere enn gjennomsnittet, og
de fra Somalia har i gjennomsnitt lenger botid enn de fra Afghanistan og Eritrea.
Andel med vedvarende lavinntekt blant enslige mindreårige flyktninger fra Irak
ligger litt under gjennomsnittet for de enslige mindreårige flyktningene totalt. Vi
ser at den laveste andelen med vedvarende lavinntekt blant landene i figur 6.5
finner vi blant enslige mindreårige flyktninger fra Sri Lanka og Etiopia. Fra
tidligere kapitler har vi sett at enslige mindreårige flyktninger fra disse landene har
en sterkere tilknytning til arbeidslivet og en høy andel yrkesinntekt.
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Vedlegg A: Tabeller
Tabell A1.

Antall personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger, etter kommune og
botid. 40 kommuner med flest antall enslige mindreårige flyktninger pr. 1.1.2012

Kommune
Hele landet .................................................
Oslo ...........................................................
Bergen .......................................................
Trondheim ..................................................
Kristiansand ...............................................
Bærum .......................................................
Drammen ...................................................
Stavanger ..................................................
Vadsø ........................................................
Skien .........................................................
Tromsø ......................................................
Asker .........................................................
Sandnes ....................................................
Salangen ...................................................
Grimstad ....................................................
Lørenskog ..................................................
Arendal ......................................................
Levanger ....................................................
Skedsmo ....................................................
Tønsberg ...................................................
Fredrikstad .................................................
Hamar ........................................................
Horten ........................................................
Ullensaker ..................................................
Bodø ..........................................................
Larvik .........................................................
Vestvågøy ..................................................
Gjøvik ........................................................
Hamarøy ....................................................
Sunndal .....................................................
Bø .............................................................
Molde ........................................................
Sarpsborg ..................................................
Ringerike ...................................................
Flora ..........................................................
Vefsn .........................................................
Moss ..........................................................
Porsgrunn ..................................................
Elverum .....................................................
Hammerfest ...............................................
Stjørdal ......................................................

0-3 års botid
2 548
192
100
68
87
47
55
39
78
46
41
36
30
56
45
16
37
38
12
18
7
22
20
13
33
23
35
23
26
31
29
26
8
18
18
24
18
12
16
19
23

4 års botid eller mer
2 235
842
110
111
75
94
61
75
8
35
34
38
43
7
6
33
11
8
31
25
35
20
22
27
:
14
:
11
8
:
:
:
22
11
9
:
7
13
8
:
:

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI)

Tabell A2.

Innbyggere etter fylke, antall og prosent. Befolkningen, innvandrere, flyktninger og
personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger. Pr. 1.1.2012.

Hele landet .........
Østfold ...............
Akershus ............
Oslo ...................
Hedmark ............
Oppland .............
Buskerud ............
Vestfold ..............
Telemark ............
Aust-Agder .........
Vest-Agder .........
Rogaland ...........
Hordaland ..........
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag ....
Nord-Trøndelag ..
Nordland ............
Troms ................
Finnmark ............

BefolkInnningen vandrere
4 985 870 546 732
278 353
29 537
556 273
69 481
613 204 139 080
192 792
12 569
187 150
12 500
265 169
31 739
236 423
22 083
170 025
14 282
111 500
9 727
174 330
17 336
443 117
51 782
490 581
45 626
108 205
7 894
256 633
20 246
297 954
24 265
133 391
6 920
238 326
13 897
158 654
10 995
73 790
6 773

Flyktninger
136 537
10 545
15 184
33 267
3 881
4 215
8 360
5 984
5 152
3 056
6 065
10 095
9 485
1 482
3 562
5 707
2 171
4 286
2 589
1 451

Enslige
mindreårige
4 783
180
505
1 034
142
128
239
208
200
136
231
280
274
60
163
224
136
266
219
158

BefolkInnningen vandrere
100
100
5,6
5,4
11,2
12,7
12,3
25,4
3,9
2,3
3,8
2,3
5,3
5,8
4,7
4,0
3,4
2,6
2,2
1,8
3,5
3,2
8,9
9,5
9,8
8,3
2,2
1,4
5,1
3,7
6,0
4,4
2,7
1,3
4,8
2,5
3,2
2,0
1,5
1,2

Flyktninger
100
7,7
11,1
24,4
2,8
3,1
6,1
4,4
3,8
2,2
4,4
7,4
6,9
1,1
2,6
4,2
1,6
3,1
1,9
1,1

Enslige
mindreårige
100
3,8
10,6
21,6
3,0
2,7
5,0
4,3
4,2
2,8
4,8
5,9
5,7
1,3
3,4
4,7
2,8
5,6
4,6
3,3

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI)
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Innbyggere etter kommune, antall og prosent. Kommuner med mer enn 50 enslige
mindreårige flyktninger. Befolkningen, innvandrere, flyktninger og personer bosatt
som enslige mindreårige flyktninger. Pr. 1.1.2012
Antall

Befolkningen
Kommune
Hele landet ...... 4 985 870
Oslo ................
613 204
Bergen ............
263 769
Trondheim .......
176 352
Kristiansand ....
83 248
Bærum ............
114 494
Drammen ........
64 602
Stavanger ........
127 506
Vadsø .............
6 125
Skien ..............
52 507
Tromsø ...........
69 116
Asker ..............
56 448
Sandnes ..........
67 816
Salangen .........
2 214
Grimstad .........
21 301

Andel

InnFlyktvandrere
ninger
546 732 136 537
139 080 33 267
30 183
6 762
17 569
4 588
9 947
3 825
16 414
3 325
11 434
3 763
20 407
3 534
818
528
5 421
2 348
6 084
1 057
7 794
1 577
9 150
2 211
164
96
2 040
525

Enslige
mindreårige
flyktninger
4 783
1 034
210
179
162
141
116
114
86
81
75
74
73
63
51

BefolkInnningen vandrere
100,0
100,0
12,3
25,4
5,3
5,5
3,5
3,2
1,7
1,8
2,3
3,0
1,3
2,1
2,6
3,7
0,1
0,1
1,1
1,0
1,4
1,1
1,1
1,4
1,4
1,7
0,0
0,0
0,4
0,4

Enslige
mindreårige
flyktninger
100,0
21,6
4,4
3,7
3,4
2,9
2,4
2,4
1,8
1,7
1,6
1,5
1,5
1,3
1,1

Flyktninger
100,0
24,4
5,0
3,4
2,8
2,4
2,8
2,6
0,4
1,7
0,8
1,2
1,6
0,1
0,4

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI)

Tabell A4.

Antall personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger, etter landbakgrunn,
botid og kjønn. Pr. 1.1.2012
Landbakgrunn

I alt ............

I alt
4 783

Afghanistan
2 061

Somalia
874

Irak
463

Sri Lanka
391

Etiopia
287

Eritrea
224

Andre land
483

Botid
0-3 år .........
4-7 år .........
Over 7 år ....

2 548
672
1 563

1 709
175
177

234
130
510

98
95
270

102
59
230

80
47
160

160
21
43

165
145
173

Kjønn
Menn .........
Kvinner ......

3 851
932

2 026
35

526
348

446
17

309
82

104
183

116
108

324
159

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI)

Tabell A5.

Husholdningstype, etter kjønn og alder. Personer bosatt som enslige mindreårige
flyktninger. Antall. Pr. 1.1.2012
Menn
I alt

Andre husholdninger
(ikke privathush) ...........
317
Aleneboende ................ 2 480
Par uten barn ................
247
Par med barn ................
546
Mor/far med barn ..........
191
Flerfamiliehusholdninger
804
Total ............................ 4 585

Kvinner

Under 16 - 17 18 - 22 23 år og
16 år
år
år
over
84
:
:
:
:
110
197

131
229
:
:
:
162
528

48
1 209
34
25
11
323
1 650

17
711
167
342
10
46
1 293

Under 16 - 17 18 - 22 23 år og
16 år
år
år
over
13
:
:
:
:
51
67

14
30
:
:
:
42
97

4
172
17
14
38
48
293

6
129
29
157
117
22
460

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Tabell A6.

Aktivitetsstatus pr. november 2011, etter alder og kjønn. Befolkningen, personer
bosatt som enslige mindreårige flyktninger, og andre mindreårige flyktninger. 1829 år pr 1.1.2012. Antall
Befolkningen

Enslig mindreårige
flyktninger

Andre mindreårige
flyktninger

18 - 22 23 - 25 26 - 29 18 - 22 23 - 25 26 - 29 18 - 22 23 - 25 26 - 29
år
år
år
år
år
år
år
år
år
Menn
Sysselsatt ......................
Sysselsatt og under
utdanning ......................
Under utdanning ............
Introduksjonsordning ......
Registrert helt
arbeidsledig ...................
Andre arbeidssøkende ...
Helserelaterte ytelser .....
Sosialhjelp .....................
Kontantstøtte, enslig
forsørger .......................
Andre grupper
Ukjent status

53 139 55 263 94 068

459

225

457

1 039

854

704

55 339 18 519 13 394
38 358 10 796 5 611
764
354
671

219
206
348

60
31
:

55
26
:

1 000
1 321
114

270
159
:

123
63
:

2 888
1 578
3 647
1 274

2 277
571
3 663
810

3 022
539
5 384
950

29
24
10
51

34
8
15
29

58
9
55
20

164
103
80
124

140
47
87
54

86
15
85
44

9
309
12 532

24
188
5 710

35
259
7 249

:
:
407

:
:
25

:
10
56

:
13
414

:
11
114

:
:
96

39

65

108

741

607

462

59
72
37

37
14
:

30
16
:

1 045
1 201
90

284
161
:

139
87
:

:
:
:
8

8
:
:
8

16
:
13
8

107
56
42
94

79
17
62
31

58
15
61
15

14
:
65

18
:
11

14
:
20

78
14
371

84
:
115

60
:
81

498

290

565

1 780

1 461

1 166

278
278
385

97
45
:

85
42
:

2 045
2 522
204

554
320
:

262
150
:

31
27
13
59

42
11
17
37

74
12
68
28

271
159
122
218

219
64
149
85

144
30
146
59

14
:
472
2 056

20
:
36
600

14
13
76
978

78
27
785
8 211

87
13
229
3 181

64
:
177
2 205

Kvinner
Sysselsatt ...................... 40 880 45 850 80 887
Sysselsatt og under
utdanning ...................... 62 563 22 209 15 066
Under utdanning ............ 38 631 11 559 7 088
Introduksjonsordning ......
488
471
817
Registrert helt
arbeidsledig ................... 1 747 1 669 2 640
Andre arbeidssøkende ...
984
439
645
Helserelaterte ytelser ..... 3 467 3 724 5 678
Sosialhjelp .....................
969
491
578
Kontantstøtte, enslig
forsørger ....................... 1 349 1 506 2 186
Andre grupper ...............
200
161
261
Ukjent status ................. 9 340 6 984 10 268
I alt
Sysselsatt ...................... 94 019 101 113 174 955
Sysselsatt og under
utdanning ...................... 117 902 40 728 28 460
Under utdanning ............ 76 989 22 355 12 699
Introduksjonsordning ...... 1 252
825 1 488
Registrert helt
arbeidsledig ................... 4 635 3 946 5 662
Andre arbeidssøkende ... 2 562 1 010 1 184
Helserelaterte ytelser ..... 7 114 7 387 11 062
Sosialhjelp ..................... 2 243 1 301 1 528
Kontantstøtte, enslig
forsørger ....................... 1 358 1 530 2 221
Andre grupper ...............
509
349
520
Ukjent status ................. 21 872 12 694 17 517
Antall i populasjonen ...... 330 455 193 238 257 296
1

For definisjon, se kapittel 1.3.
Kilde: System for persondata, Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå

51

Enslige mindreårige flyktninger, 2012
Tabell A7.

Rapporter 2014/9
Aktivitetsstatus pr. november 2011, etter alder og kjønn. Personer bosatt som
enslige mindreårige flyktninger og andre mindreårige flyktninger1. Botid 4 år eller
mer. 18-29 år pr 1.1.2012. Antall
Enslig mindreårige flyktninger

Andre mindreårige flyktninger

18 - 22 år

23 - 25 år

26 - 29 år

18 - 22 år

23 - 25 år

26 - 29 år

Menn
Sysselsatt .............................................
80
Sysselsatt og under utdanning ................
71
Under utdanning ....................................
55
Introduksjonsordning ..............................:
Registrert helt arbeidsledig .....................
14
Andre arbeidssøkende ...........................7
Helserelaterte ytelser .............................7
Sosialhjelp ............................................
11
Kontantstøtte, enslig forsørger ................:
Andre grupper .......................................:
Ukjent status .........................................
23

225
60
31
:
34
8
15
29
:
:
25

457
55
26
:
58
9
55
20
:
10
56

992
924
1 143
:
160
100
78
103
:
13
344

854
270
159
:
140
47
87
54
:
11
114

704
123
63
:
86
15
85
44
:
:
96

Kvinner
Sysselsatt .............................................
19
Sysselsatt og under utdanning ................
38
Under utdanning ....................................
39
Introduksjonsordning ..............................:
Registrert helt arbeidsledig .....................:
Andre arbeidssøkende ...........................:
Helserelaterte ytelser .............................:
Sosialhjelp ............................................:
Kontantstøtte, enslig forsørger ................7
Andre grupper ......................................:
Ukjent status ........................................
11

64
37
13
:
8
:
:
8
18
:
11

108
30
16
:
16
:
13
8
14
:
20

702
999
1 070
:
102
51
42
71
75
13
293

607
284
161
:
79
17
62
31
84
:
115

462
139
87
:
58
15
61
15
60
:
81

I alt
Sysselsatt ............................................
99
Sysselsatt og under utdanning ...............
109
Under utdanning ...................................
94
Introduksjonsordning .............................:
Registrert helt arbeidsledig ....................
16
Andre arbeidssøkende ..........................
10
Helserelaterte ytelser ..............................
10
Sosialhjelp ...........................................
14
Kontantstøtte, enslig forsørger ...............7
Andre grupper ......................................:
Ukjent status ........................................
34
Antall i populasjonen .............................
393

289
97
44
:
42
11
17
37
20
:
36
598

565
85
42
:
74
12
68
28
14
13
76
977

1 694
1 923
2 213
:
262
151
120
174
75
26
637
7 275

1 461
554
320
:
219
64
149
85
87
13
229
3 181

1 166
262
150
:
144
30
146
59
64
:
177
2 205

1

For definisjon, se kapittel 1.3.
Kilde: System for persondata, Statistisk sentralbyrå

Tabell A8.

Aktivitetsstatus pr. november 2011, etter botid. Personer bosatt som enslige
mindreårige flyktninger og andre mindreårige flyktninger1. 18-29 år pr 1.1.2012.
Antall

Sysselsatt ............................
Sysselsatt og under utdanning
Under utdanning ....................
Introduksjonsordning ..............
Registrert helt arbeidsledig .....
Andre arbeidssøkende ...........
Helserelaterte ytelser .............
Sosialhjelp ............................
Kontantstøtte, enslig forsørger
Andre grupper .......................
Ukjent status .........................
I alt ......................................

Enslige mindreårige flyktninger

Andre mindreårige flyktninger

0-3 år
400
169
185
386
15
17
:
45
:
:
438
1 666

0-3 år
86
122
309
200
9
8
:
44
:
:
148
932

4-7 år
222
151
95
:
32
13
13
36
14
:
42
620

Over 7 år
731
140
85
:
100
20
82
43
27
:
104
1 348

4-7 år
548
652
937
:
90
49
42
90
56
:
183
2 666

Over 7 år
3 773
2 087
1 746
:
535
196
373
228
170
31
860
9 999

1

For definisjon, se kapittel 1.3.
Kilde: System for persondata, Statistisk sentralbyrå
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Tabell A9.

Enslige mindreårige flyktninger, 2012

Inntekt pr. 1.1.2012, etter husholdningstype. Befolkningen, personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger, og
andre mindreårige flyktninger*. 18-29 år pr. I prosent og kroner
Befolkningen

Samlet inntekt - andel ...................
Yrkesinntekter ...............................
Kapitalinntekter .............................
Overføringer .................................
- Herav: ........................................
Ytelser fra folketrygden ...............
Dagpenger ved arbeidsledighet ..
Sykepenger ................................
Introduksjonsstønad ...................
Barnetrygd .................................
Kontantstøtte ..............................
Bostøtte .....................................
Sosialhjelp .................................
Studiestipend .............................
Samlet inntekt - kroner ..................
Inntekt etter skatt per forb.enh. EU .
Antall personer .............................
Gjennomsnittlig
husholdningsstørrelse ...................
Andel av samlet inntekt etter skatt
pr forbruksenhet i befolkningen ......

Enslige mindreårige flyktninger

Andre mindreårige flyktninger

Alle
husholdninger
100
81
3
15

Alene- Andre hus- Alle husbo-ende holdnings- holdninger
typer
100
100
100
82
81
60
2
4
0
16
15
39

Alene- Andre hus- Alle husboende holdnings- holdninger
typer
100
100
100
63
59
61
0
1
1
37
41
39

Aleneboende
100
71
0
29

Andre
husholdningstyper
100
60
1
40

5
1
2
0
1
0
0
0
2
657 400
273 500
780 564

4
1
1
0
0
0
1
1
6
215 100
171 000
266 896

6
1
3
0
1
0
0
0
1
887 200
326 800
513 668

5
4
3
7
2
1
3
6
3
271 200
165 000
3 566

3
3
2
10
1
:
4
7
4
174 900
144 000
2 280

6
4
4
6
3
1
3
4
2
442 000
202 300
1 286

11
3
3
2
2
0
2
6
3
503 000
197 100
13 514

4
3
2
1
0
:
2
6
7
163 700
136 600
3 911

12
3
3
2
3
1
2
6
3
641 200
221 700
9 603

2,5

1,0

3,3

1,7

1,0

2,9

3,4

1,0

4,3

100

100

100

60

84

62

72

80

68

1

For definisjon, se kapittel 1.3
Kilde: Inntektsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Figur A1.

Andel sysselsatte/ i utdanning/ i introduksjonsprogram pr. november 2011, etter
kommune. Andre mindreårige flyktninger1. 18-29 år pr 1.1.2012. Prosent
Sysselsatt
Sysselsatt og under utdanning
Under utdanning
Introduksjonsprogram

Bærum (N:353)
Vadsø (N:31)
Tromsø (N:110)
Stavanger (N:357)
Asker (N:182)
Kristiansand (N:400)
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Bergen (N:687)
Skien (N:275)

Trondheim (N:511)
Drammen (N:484)
Oslo (N:3199)
0

20

40

60

80

100

Prosent
1

For definisjon, se kapittel 1.3.
Kilde: System for persondata, Statistisk sentralbyrå
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Vedlegg B: Enslige mindreårige flyktninger utenfor
arbeidsstyrken
Med arbeidsstyrken menes summen av de sysselsatte og de arbeidsledige – altså
personer som tilbyr arbeidskraften sin på arbeidsmarkedet (Arbeidsmarkedsstatistikk). I tabell B1 viser vi andel som er i eller utenfor arbeidsstyrken. De som
er lønnstakere, selvstendig næringsdrivende eller registrert helt arbeidsledig, regnes
som del av arbeidsstyrken. Alle andre regnes som utenfor arbeidsstyrken. Her er
det tatt utgangspunkt i hovedstatus i SFP, og det innebærer at tallene blir noe
annerledes enn som presentert kapittel 5 og i vedleggstabellene med aktivitetsstatus. De enslige mindreårige flyktningene som deltar i introprogrammet eller er
under utdanning, og i tillegg er registrert arbeidsledige, blir i tabell B1 regnet med
som arbeidsledige. Deres arbeidskraft er tilgjengelig for arbeidsmarkedet, og de
regnes da som en del av arbeidsstyrken.
Tabell B1.

Deltakelse i arbeidsstyrken etter hovedstatus i SFP. Befolkningen, personer bosatt
som enslige mindreårige flyktninger, og andre mindreårige *. 18-29 år. November
2011. Prosent

Lønnstaker
Selvstendig næringsdrivende
Registrert helt arbeidsledig
Andel i arbeidsstyrken
Andel utenfor arbeidsstyrken
Antall

Befolkningen
69,7
1,7
2,0
73,3
26,7
780 989

Enslige mindreårige
flyktninger
48,2
1,7
4,6
54,5
45,4
3 634

Andre mindreårige
flyktninger
52,2
1,3
5,4
58,8
41,1
13 597

1

For definisjon, se kapittel 1.3.
Kilde: System for persondata, Statistisk sentralbyrå.

Omtrent tre av fire i befolkningen mellom 18-29 år er i det vi kaller arbeidsstyrken.
Tilsvarende er litt over halvparten av de to andre gruppene i arbeidsstyrken. Det er
verdt å merke seg at andelen selvstendig næringsdrivende er like høy blant de som
har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger som i befolkningen i alt. Det
må legges til at i absolutte tall er det ikke så mange, til sammen er 61 av de enslige
mindreårige flyktningene registrert som selvstendig næringsdrivende. De som er
registrert helt arbeidsledige regnes som en del av arbeidsstyrken. Det er over
dobbelt så stor andel som er registrert helt arbeidsledige blant de to flyktninggruppene sammenlignet med befolkningen generelt i alderen 18-29 år.
Andelen som er utenfor arbeidsstyrken er mye høyere for de som har blitt bosatt
som enslige mindreårige flyktninger, sammenlignet med befolkningen. Mens 45
prosent av de som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger er utenfor
arbeidsstyrken gjelder dette for 27 prosent av befolkningen i samme aldersgruppe.
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