
Rapporter 30/2011 

Even Høydahl 

Monitor for sekundærflytting 

Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 
2000-2009 
 

Statistisk sentralbyrå • Statistics Norway
Oslo–Kongsvinger



 
I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. 
Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser. 
 
 
 

Rapporter 

Standardtegn i tabeller Symbol
Tall kan ikke forekomme .
Oppgave mangler ..
Oppgave mangler foreløpig …
Tall kan ikke offentliggjøres :
Null -
Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0
Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0
Foreløpig tall *
Brudd i den loddrette serien —
Brudd i den vannrette serien |

© Statistisk sentralbyrå, september 2011 
Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen 
skal Statistisk sentralbyrå oppgis som kilde. 
 
ISBN 978-82-537-8175-4 (trykt) 
ISBN 978-82-537-8176-1 (elektronisk) 
ISSN 0806-2056 
Emne: 02.02.20/02  
 
Trykk: Statistisk sentralbyrå 

Desimaltegn ,

 



 

 

Rapporter 30/2011 Monitor for sekundærflytting

Statistisk sentralbyrå 3

Forord 
Denne rapporten er nummer sju i rekken av Monitor for sekundærflytting. De 
forrige var SSB-rapporter 41/2010, SSB-notat 2009/50, 2008/43, 2007/35, 2006/31 
og 2005/13. Tidligere hadde også Lars Østby beskrevet og analysert sekundær-
flyttinger på 90-tallet i SSB-notat 2001/22. Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
(AID) var opprinnelig oppdragsgiver og har finansiert prosjektet. Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi) har imidlertid overtatt oppdragsgiveransvaret i løpet 
av prosjektperioden. Målgruppene er foruten IMDi, Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet (BLD), Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting av 
flyktninger (Bosettingsutvalget), Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorgani-
sasjon (KS), de enkelte kommuner og andre som har interesse i sekundærflytting 
blant flyktninger. 
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Sammendrag 
Trenden med mindre sekundærflytting kohort for kohort fortsetter. Spesielt 
flyttingen det første året har avtatt. Året etter bosetting flytter faktisk flyktningene 
mindre enn befolkningen for øvrig. Det kan neppe være andre forklaringer enn 
Introduksjonsordningen på dette. De påfølgende årene øker flyttingene, men ingen-
ting tyder på at flyktningene bosatt etter at Introduksjonsordningen ble innført, 
noen gang vil ta igjen flyktningene bosatt før Intro i utflytting. Likevel er det 
fremdeles mange flyktninger som flytter ut av den kommunen de først ble bosatt i, 
og de fortsetter å flytte i mange år.  
 
Av de vel 4 700 flyktningene som ble bosatt i 2005, bodde 73 prosent fremdeles i 
første bostedskommune fem år etter, 1.1.2010. Dette er den høyeste andelen i noen 
kohort av flyktningene som er registrert (tall tilbake til 1995-kohorten). Som før 
ligger de fleste kommunene som har beholdt flest flyktninger ikke langt fra Oslo.  
 
I andel som har blitt boende i samme fylke i fem år, ligger Oslo som alltid på topp, 
men i 2005-kohorten hadde Aust-Agder like høy andel. Færrest var blitt boende i 
Sogn og Fjordane og Nordland. Finnmark hadde imidlertid beholdt over 70 prosent. 
Aldri før har fylket beholdt så mange fra noen kohort, og lå med dette på nivå med 
Østfold. Den store forskjellen mellom disse to fylkene er at mens nesten ingen 
flyktninger flytter til Finnmark fra andre fylker, er det mange som flytter til Østfold.  
 
Sammenhengen mellom flytting og kommunestørrelse er veldig klar. Flest flytter 
fra de minste og minst sentrale kommunene og flest blir boende i de største og mest 
sentrale, og flyktningenes flyttinger er langt mer sentraliserende enn flyttingene til 
befolkningen for øvrig. 
 
Sekundærflytting er ikke bare utflytting. Innflytting er like viktig. Oslo er fylket 
med desidert størst innflytting av flyktninger. Færre flyttinger har likevel gitt færre 
flyttinger også til Oslo, spesielt bosettingsåret. De påfølgende årene har stort sett 
25-30 prosent av flyttingene ut av første bostedskommune vært flyttinger til Oslo.  
 
Selv om sekundærflyttingene har avtatt, er retningen på flyttestrømmene stort sett 
som før. Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud og Rogaland har hatt netto innflytting, 
mens Nordland, Troms, Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane har hatt størst netto 
utflytting. 
 
Unge voksne flyktninger flytter mest, men det er de mellom 18 og 24 år som har 
hatt størst nedgang i mobiliteten fra 2004- til 2005-kohorten, og de flytter nå ikke 
mer enn tilsvarende aldersgruppe i befolkningen som helhet. Flyktninger som var 
barn eller 35 år og eldre ved bosetting (barnefamilier) flytter minst av flyktningene. 
Likevel er det de som skiller seg mest fra befolkningen som helhet, da de flytter 
mye mer enn tilsvarende grupper i den øvrige befolkningen. 
 
Enslige menn flytter fremdeles mest, men 2005-kohorten av denne gruppen har flyttet 
betraktelig mindre enn 2004-kohorten hadde. I den største gruppen etter familietype, 
som er ektepar med barn, holdt mobiliteten seg uforandret fra 2004- til 2005-kohorten.  
 
Overføringsflyktninger er de mest bofaste og flyktninger med asylsøkerbakgrunn 
har flyttet mest, menn mye mer enn kvinner. Forholdsvis mange familiegjenforente 
menn har flyttet ut av landet igjen. 
 
Også flyttingene mellom bydelene i Oslo har avtatt. Sekundærflyttingen mellom 
bydelene er likevel langt større enn mellom kommunene i landet. Forskjellen i 
bofasthet og innflytting er imidlertid svært stor mellom bydelene. Til forskjell fra 
flyttinger mellom kommuner, er flyttinger mellom bydelene i Oslo størst den første 
tiden etter bosetting, for så å avta. 
 
Av flyktningene som kom til Oslo fra andre kommuner var enslige i solid flertall 
blant de som bosatte seg i Frogner, Ullern, Sagene, Nordre Aker, St.Hanshaugen, 
Grünerløkka og Nordstrand. Spesielt mange i barnefamilier flyttet til Søndre 
Nordstrand, Stovner, Alna og Østensjø. 
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Abstract 
The falling trend of secondary migration cohort for cohort continues. Migration in 
the first year after settlement has seen a particular decline. During this time, 
refugees are actually less likely to move than the rest of the population. The 
introduction programme is the most likely reason for this. Migration increases in 
subsequent years, but there is no indication that the level of out-migration among 
refugees domiciled after the introduction programme was introduced will ever 
reach the same level as for the refugees domiciled before its introduction. Never-
heless, a large number of refugees still leave the municipality they were first 
domiciled in, and continue to move around for many years to follow.  
 
Of the 4 700 refugees who were domiciled in 2005, 73 per cent were still living in 
their first municipality of residence five years later, as of 1 January 2010. This is 
the highest share in any cohort of refugees who are registered (figures date back to 
the 1995 cohort). As previously, the majority of municipalities that have retained 
most refugees are in close proximity to Oslo.  
 
Oslo has, as always, the largest share of refugees that have remained in the same 
county for five years, but Aust-Agder had an equally high share in the 2005 cohort. 
Sogn og Fjordane and Nordland had the smallest shares, while Finnmark retained 
more than 70 per cent of its refugees. Never before has the county retained so many 
from any cohort, which puts it on a par with Østfold. The major difference between 
these two counties is that whilst almost no refugees migrate to Finnmark from 
other counties, many move to Østfold.  
 
The correlation between migration and size of municipality is very clear. Most 
migrate from the smallest and least central municipalities and most remain in the 
largest and most central municipalities, and the refugees’ migration pattern is far 
more centralised than among the rest of the population. 
 
Secondary migration does not only mean out-migration; in-migration is just as 
important. Oslo is the county with the decidedly largest in-migration of refugees. 
The lower rate of migration has, however, also resulted in fewer migrations to 
Oslo, particularly in the year of domicile. In the subsequent years, around 25-30 
per cent of migration from the first municipality of residence has been to Oslo.  
 
Although secondary migration has declined, the direction of the migration flow is 
more or less as before. Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud and Rogaland have had 
a net in-migration, while Nordland, Troms, Nord-Trøndelag and Sogn og Fjordane 
have had the largest net out-migration. 
 
Young adult refugees are most likely to migrate, but those aged between 18 and 24 
have seen the largest drop in mobility from the 2004 to the 2005 cohort, and they no 
longer migrate more often than the corresponding age group in the population as a 
whole. Refugees who were either children or aged 35 years or older at the time of 
domicile (families with children) are the least likely refugees to migrate. Nevertheless, 
it is these groups who are most distinct from the population as a whole since they 
migrate much more often than corresponding groups in the rest of the population. 
 
Single men are still the most likely to migrate, but the 2005 cohort of this group 
migrated substantially less than the 2004 cohort. In the largest group by family 
type, which is married couples with children, the mobility remained unchanged 
from the 2004 to the 2005 cohort.  
 
Resettlement refugees are the most settled, and refugees with an asylum 
background have migrated the most, with men having a much higher tendency to 
migrate than women. A relatively large share of men who immigrated to Norway 
through family reunification have left the country again. 
 
Migration between the districts in Oslo has also declined. Secondary migration 
between the districts is nevertheless far more extensive than between the 
municipalities. The difference in settlement and in-migration is, however, 
substantial between the districts. 
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1. Innledning 

1.1. En monitor 
Mange av flyktningene som blir bosatt rundt om i landet flytter, enten til en annen 
kommune, eller ut av landet. Monitor for sekundærflyttinger kommer hvert år, og 
gir en oppdatering med de nyeste data for hvordan de bosatte flyktningene flytter 
(og ikke flytter). 
 
Flyttinger skjer over tid. I en beskrivelse av flyttemønsteret må en derfor ta 
utgangspunkt i flyktninger som ble bosatt for noen år siden, som har hatt noe tid på 
seg til å flytte. 
 
I årets monitor beskrives og analyseres flytteatferden til flyktninger bosatt i 10-
årsperioden 2000-2009. Siden forrige utgave av monitoren har 1999-kohorten falt 
ut og 2009-kohorten kommet til. Og observasjonsperioden er forskjøvet med ett år. 
De fleste av flyttingene som var med i forrige monitor er altså med i også denne. I 
analysen har vi lagt vekt på de nyeste hendelser, det som har skjedd siden sist. 
Dette er imidlertid en balansegang, da de mer langsiktige trender kan være av 
større interesse enn kanskje "tilfeldige" variasjoner i løpet av et enkelt år. Slike 
tilfeldigheter, i form av tall for enkeltfylker og kommuner for det enkelte år, blir 
likevel til en viss grad kommentert for å beskrive mønstre og variasjoner. 
 
For å lette lesingen er de fleste avsnitt innledet med en oppsummering av de 
viktigste poengene. 

1.2. Datagrunnlag og datakvalitet 
Data som er brukt er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. Våre kilder er hoved-
sakelig Det sentrale folkeregisteret (DSF), komplettert med data fra Flyreg og 
Datasystem for UtlendingsForvaltningen (DUF). Datamaterialet om flyktningene er 
altså satt sammen ved bruk av flere kilder, noe som kan gi en viss grad av inkonsi-
stens i datamaterialet. For eksempel er det en del flyktninger som i følge DUF er 
bosatt et år, mens de i følge DSF fremdeles ikke var registrert bosatt 1.1. året etter. 
I noen tilfeller kan det altså gå noe tid før flyktninger får tildelt fødselsnummer og 
blir registret som bosatt i Folkeregisteret. De aller fleste av disse har imidlertid fått 
bosted i DSF det påfølgende året. Og omvendt er det en del flyktninger som i følge 
DSF har vært bosatt og har flyttet rundt i landet mange år før de er blitt bosatt i 
følge DUF. Slike forhold skaper en del smårusk, men omfanget er likevel ikke 
større enn at det er håndterbart. 
 
SSBs ordinære statistikk over flyktninger som har innvandret til landet er basert på 
tildeling av fødselsnummer i Folkeregisteret. Dette kan som nevnt skje helt uav-
hengig av når flyktningene får tildelt en bostedskommune. Og hvem som er en 
flyktning og hvem som ikke er en flyktning kan variere alt etter hvor man henter 
data. I SSBs ordinære statistikk er det flere som er definert som flyktninger enn de 
som er bosatt av IMDi. Om man sammenligner antall bosatte det enkelte år med 
antall innvandrede flyktninger de samme årene, vil man derfor få til dels store 
avvik. Monitor for sekundærflytting er basert på data fra DUF over bosatte 
flykninger, og tar ikke hensyn til eventuelle avvik til data fra Folkeregisteret. Det 
er ikke noe stort poeng i monitoren hvor mange som ble bosatt det enkelte år. Data 
fra DUF regnes som den sikreste kilden i forhold til hvem som faktisk er 
flyktninger. Disse personene, som vi med stor grad av sikkerhet kan fastslå er 
flyktninger, blir fulgt i årene etter bosetting, med fokus på flyttinger og bofasthet. 
Om det også finnes andre innvandrere som er flyktninger har ingen betydning i 
forhold til analysen av flyttingene til DUF-flyktningene. 
 
Bearbeidingen og bruken av datamaterialet gir stadig bedre data med tiden. Noen 
forbedringer i datamaterialet kan gi endringer som vises igjen ved at det kan oppstå 
avvik i tabeller og figurer mellom de ulike årgangene av monitoren, der to tabeller i 
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utgangspunktet skulle gi identiske tall begge år. De nyeste tallene er da riktigere 
enn de eldre. 

1.3. Begrep og definisjoner 
Personer bosatt i Norge, som har fått innvilget oppholdstillatelse etter søknad om 
beskyttelse (asyl), og personer som er familiegjenforente med disse, uten hensyn til 
om personen har fått flyktningstatus etter Genève-konvensjonen. Både primær-
flyktninger og familiegjenforente flyktninger er med. Barn som flyktningene har 
fått etter at de kom til Norge er ikke regnet med. 
 
Som begrepene brukes i utlendingsforvaltningen blir en flyktning bosatt, enten 
etter særskilt avtale mellom IMDi og en kommune, eller som ”selvbosatt”. I den 
betydningen kan en person bli bosatt bare én gang, i én kommune og på ett tids-
punkt. Bosetting viser til flyktningens første bosettingskommune og tidspunktet da 
flyktningen ble bosatt. I de aller fleste tilfellene er dette en annen kommune enn 
der flyktningene har bodd i mottak. Men noen blir også bosatt i kommunen der de 
har bodd i mottak. Det er ikke uvanlig at asylsøkere bor privat (mange i Oslo) mens 
de venter på svar på søknaden. Disse flyktningene må ta kontakt med IMDi innen 
tre måneder etter vedtak om oppholdstillatelse hvis de skal ha rettigheter i forhold 
til Introduksjonsordningen. Hvis de tar kontakt, blir de utplassert etter en tid, de 
aller fleste i en bydel i Oslo. De som ikke tar kontakt med IMDi faller utenfor 
Intro, men registreres som bosatt der de bor. 
 
Videreflytting fra den første kommunen en flyktning er bosatt i etter at han eller 
hun fikk opphold i Norge. Flytting ut av landet hører ikke med under definisjonen. 
Gjenutvandring er likevel tatt med i beskrivelsen, som en viktig del av bildet. Alle 
flyttinger (innenfor landet) er benevnt som sekundærflyttinger, selv om det kan 
være flytting nummer to, tre, eller lenger ut i rekken.  
 
En flyktning som flytter ut av Norge igjen. 
 
Differansen mellom antallet som flytter til en kommune eller region og antallet 
som flytter ut. Er innflyttingen større enn utflyttingen snakker man om nettoinn-
flytting, mens det motsatte refereres til som netto utflytting eller negativ nettoinn-
flytting. For å skille mellom positiv og negativ nettoinnflytting blir også av og til 
netto innflytting brukt sammen med netto utflytting. 
 
Alle flyktningene som ble bosatt i et og samme kalenderår. 
 
Opprinnelseslandet flyktningene kommer fra. 
 
Etter SSBs definisjon består en familie i prinsippet av personer som er fast bosatt i 
samme bolig, og som er knyttet til hverandre som ektefeller, samboere, registrerte 
partnere, og/eller som foreldre og ugifte barn (uansett det ugifte barnets alder). En 
familie kan i høyden bestå av to påfølgende generasjoner og kun et ektepar/partner-
skap/samboerpar. Som familie regnes også enkeltpersoner, slik at alle personer er 
med i en familie, enten sammen med andre eller alene. 
 
En flyktning kan tilhøre en av to hovedkategorier. Han kan være hovedperson 
(primærflyktning), som er en person som er gitt oppholdstillatelse som flyktning 
etter UDIs kriterier. Eller han kan være en familiegjenforent flyktning (sekundær-
flyktning), en person som er innvilget familiegjenforening med en primær-
flyktning. Primærflyktningene er delt videre inn i overføringsflyktninger og 
personer som har fremmet asylsøknad i Norge. 
 
Flyktningtype har imidlertid ikke vært regnet som en av de viktigste variablene i 
statistikken over flyktningbefolkningen. Derfor er det ikke lagt ned like mye inn-
sats i arbeidet med å kvalitetssikre denne variabelen som med mer sentrale 
variabler. Statistikken over flyktninger etter flyktningtype må derfor tolkes med en 

Flyktning  

Bosetting/bosatt 

Sekundærflytting 

Gjenutvandring 

Nettoflytting  

Kohort/ankomstkohort 

Landbakgrunn 

Familietype 

Flyktningtype 
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viss forsiktighet. I den grad det er unøyaktigheter her, er det imidlertid ikke store 
avvik. Men om det er bare marginale forskjeller mellom primærflyktninger og 
sekundærflyktninger, bør man ikke legge for stor vekt på de forskjellene som 
finnes. 
 
Introduksjonsordningen skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyan-
komne flyktninger til det norske samfunnet. Alle kommuner som bosetter 
flyktninger har plikt til å tilby introduksjonsprogrammet. Deltakelse i kommunale 
introduksjonsprogram er obligatorisk for flyktninger mellom 18 og 55 år.  
 
Det kommunale introduksjonsprogrammene tar sikte på å gi grunnleggende 
ferdigheter i norsk samt innsikt i norsk samfunnsliv. Det er også viktig å forberede 
deltakerene på et aktivt arbeidsliv eller motivere til utdanning. 
 
Personer som deltar i programmet har krav på en introduksjonsstønad. Det er lagt 
opp til et nært samarbeid mellom kommune og NAV i arbeidet med programmet. 
 
Som nyankommet regnes den som har vært bosatt i en kommune i mindre enn to år 
når vedtak om deltakelse i introduksjonsordning skal treffes.  
 
Programmet kan vare inntil to år, men når særlige grunner taler for det kan det vare 
i inntil tre år. Programmet skal være helårlig og på full tid, og det skal utarbeides 
en individuell plan for hver deltaker. (Hentet fra 
http://www.imdi.no/no/Kvalifisering/Introduksjonsordning/) 
 
Introduksjonsloven trådte i kraft 1. september 2003. I det første året var dette en 
frivillig ordning for kommunene. F.o.m. 1. september 2004 har det vært 
obligatorisk for alle kommuner som bosetter flyktninger å tilby et individuelt 
tilrettelagt introduksjonsprogram. 
 
Siden ”nyankommen” defineres som bosatt mindre enn to år, kan noen flyktninger 
bosatt så tidlig som i 2001 ha deltatt i Intro, og en stadig større andel av kohortene 
bosatt fra 2002 og utover. 
 

Introduksjonsordningen 
(INTRO) 
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2. Flyktninger bosatt i perioden 2000-2009 
I årene 2000-2009 ble det bosatt 61 200 flyktninger fra 132 forskjellige land i 
Norge. Figur 2.1 og tabell 2.1 viser utviklingen i antall bosatt etter landbakgrunn 
for de landene som har avgitt flest flyktninger.  
 
Det har vært store variasjoner både i totalt antall bosatte per år og i hvilke land som 
har avgitt flest flyktninger. Hvert år har det blitt bosatt mange flyktninger fra de tre 
landene Irak, Somalia og Afghanistan. Fram til og med 2002 var det spesielt mange 
fra Irak, så de fleste derfra har forholdsvis lang botid. Strømmen av somaliere har 
vært ganske jevn, med en viss nedgang fra 2008 til 2009. I 2000 ble det bosatt få 
fra Afghanistan, mens antallet økte fram mot 2004, for å så avta. I 2009 ble det 
igjen bosatt nesten 1000 afghanere.  
 
På begynnelsen av tiåret ble det bosatt mange fra tidligere Jugoslavia, men etter 
2002 har det ikke blitt bosatt mange, og i 2009 ble det i alt bosatt færre enn 30 fra 
disse landene. Fra 2003 og utover ble det bosatt forholdsvis mange tsjetsjenere fra 
Russland. Også denne strømmen har avtatt, og i 2009 var det færre enn 100 som 
ble bosatt.  
 
Den største endringen de senere år er at det er blitt bosatt stadig flere fra Eritrea. I 
2009 var de faktisk den største gruppen, med nesten 1 300 bosettinger. I tillegg har 
det vært en markert øking i bosettinger av palestinere. En periode ble det også 
bosatt stadig flere fra Burma, men dette har avtatt igjen de siste to årene. 
 
Siden flyktningenes sekundærflyttinger varierer mye ut fra landbakgrunn og botid, 
kan det være på sin plass å ha variasjonene innen disse to forholdene i bakhodet når 
endringene over tid i sekundærflyttingene skal analyseres. 

Figur 2.1. Bosatte flyktninger i perioden 2000-2009 etter landbakgrunn 
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Figur 2.1 er basert på tabell 2.1, som har tall for langt flere land. Der ser vi blant 
annet nedgangen i bosatte fra tidligere Jugoslavia fordelt på land. Det er også verdt 
å legge merke til økningen i bosettingen av flyktninger fra Sudan. Hvis delingen av 
landet ikke går etter planen, kan det fort komme mange nye flyktninger fra Sør-
Sudan i årene som kommer. 
 
I 2000 sto de tre største landene, Irak, Somalia og Kosovo, for to tredjedeler av alle 
bosatte flyktninger. I 2009 sto de tre største landene for under halvparten av de som 
ble bosatt. Irak var blant de tre største begge år. 
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Tabell 2.1. Bosatte flyktninger i perioden 2000-2009 etter landbakgrunn 

Landbakgrunn    I alt 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009
I alt .................................. 61 171 6 519 6 994 8 169 6 722 5 705 4 736 5 097 4 889 5 817 6 523
     
Irak ................................. 11 707 2 610 2 150 2 237 1 020 422 483 483 546 951 805
Somalia .......................... 11 054 1 166 1 108 1 849 1 337 1 251 557 1 077 992 984 733
Afghanistan ..................... 6 764 262 870 964 855 992 523 562 356 471 909
     
Russland ......................... 3 903 17 102 205 801 691 845 411 476 272 83
Kosovo ........................... 2 886 546 609 669 226 233 185 123 159 127 9
Iran ................................. 2 687 244 737 406 446 227 131 59 82 170 185
     
Eritrea ............................. 2 656 18 36 34 63 47 116 268 241 560 1 273
Burma ............................. 2 571 1 37 8 137 291 333 530 541 394 299
Det palestinske området ... 2 235 4 16 68 124 155 87 129 235 685 732
     
Etiopia ............................ 1 933 237 227 164 129 107 154 122 169 235 389
Kongo ............................. 1 481 56 42 123 151 62 318 266 315 65 83
Liberia ............................ 852 2 - 27 371 341 27 32 18 22 12
     
Burundi ........................... 821 11 7 101 172 76 182 142 44 44 42
Bosnia-Hercegovina ......... 710 307 115 133 58 36 22 15 7 12 5
Kroatia ............................ 670 448 128 47 32 5 1 7 1 1 -
     
Sudan ............................. 558 40 40 97 59 51 54 30 27 41 119
Sri Lanka ........................ 507 66 69 71 30 25 32 20 60 83 51
Syria ............................... 489 25 57 103 41 56 40 41 31 50 45
     
Pakistan .......................... 382 24 49 126 61 18 12 42 23 17 10
Kina ................................ 359 - 8 17 47 62 61 50 56 38 20
Andre ............................. 5 946 435 587 720 562 557 573 688 510 595 719
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3. Årlige flyttinger. Bofaste og utflyttere, 
flyktninger bosatt 2000-2009 

Avsnitt 3 viser hvordan flyktninger bosatt i perioden 2000-2009 har flyttet og ikke 
flyttet. De som har lengst tid siden bosetting har vi 10 års flyttehistorie for, mens 
for de som ble bosatt i 2009 har vi fått med kun eventuelle flyttinger i løpet av 
bosettingsåret. Her vises forskjeller mellom bosettingskohortene godt og også 
endringer over tid for den enkelte kohort.  

3.1. Flyktninger som har gjenutvandret 
Mange flyktninger som ble bosatt rundt år 2000 gjenutvandret noen år etter. Dette 
gjelder spesielt flyktninger fra Irak (MUFere) og Kosovo, som ble stimulert til hjem-
reise. For senere kohorter har gjenutvandringen vært temmelig beskjeden, og blir 
ikke behandlet nærere her. Se Høydahl, 2010 for utviklingen fram til og med 2008. 

3.2. Flyktninger som har forlatt første bostedskommune 
Trenden fra tidligere monitorer fortsetter, med stadig mindre sekundærflytting, 
kohort for kohort. Den virkelig store nedgangen kom mellom 2001- og 2003-
kohorten, med betydelig nedgang, også når vi ser bort fra gjenutvandring. Men også 
kohortene etter har flyttet mindre, hver eneste kohort litt mindre enn kohorten før.  
 
Det er spesielt flyttingen det første året etter bosetting som har gått ned. Året etter 
bosetting flytter faktisk flyktningene sjeldnere enn befolkningen for øvrig. Det er 
vanskelig å se at det kan være andre forklaringer enn Introduksjonsordningen på 
dette. 
 
De påfølgende årene tiltar flyttingen igjen, men ingenting tyder på at flyktningene 
bosatt etter at Introduksjonsordningen ble innført, noen gang vil ta igjen flyktningene 
bosatt før Intro i utflytting. Introduksjonsordningen ble først innført for en del 
kommuner i 2003, og ble så heldekkende i 2004. Da introduksjonsordningen om-
fatter flyktninger som har vært bosatt inntil to år, har også flyktninger som ble bosatt 
før ordningen ble innført deltatt. Introduksjonsordningen har holdt igjen flere 
flyktninger lenge nok til at flere enn før har fått tilknytning til første bosteds-
kommune. 
 
Likevel er det fremdeles mange flyktninger som flytter ut av den kommunen de først 
ble bosatt i, og de fortsetter å flytte i mange år etter at de først ble bosatt. For 
eksempel flyttet nesten 300 av de som ble bosatt i 2005 ut av første bostedskom-
mune i løpet av 2009. Det er 6 prosent av kohorten. 

Tabell 3.1. Flyktninger som hadde forlatt første bostedskommune, etter botid. Kohorter. 
Prosent 

Prosent som hadde forlatt første bosettingskommune innen 
 utgangen av 

Kohort 

Flykt-
ninger 

i alt 

Prosent 
som hadde 

forlatt 1. 
bosteds 

kommune
1.1.2010

Bosett-
ingsåret År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

2000 ..... 6 519 62 7 19 30 40 47 52 55 58 61 62
2001 ..... 6 994 57 7 17 27 34 40 46 51 54 57
2002 ..... 8 169 49 6 13 22 29 36 42 46 49
2003 ..... 6 722 42 5 9 15 24 31 38 42 
2004 ..... 5 705 35 4 8 15 23 30 35  
2005 ..... 4 736 28 5 7 14 21 28   
2006 ..... 5 097 20 4 7 14 20   
2007 ..... 4 889 11 4 6 11   
2008 ..... 5 817 5 4 5   
2009 ..... 6 523 5 5            

 



 

 

Rapporter 30/2011 Monitor for sekundærflytting

Statistisk sentralbyrå 13

Sekundærflyttingene avtar fortsatt 
Tabell 3.1. viser hvordan trenden med stadig avtagende sekundærflytting har 
fortsatt. Flyktninger bosatt i 2001 har flyttet mye, 2002-kohorten mindre, og ved 
2003-kohorten er det et tydelig skille. Men også de som ble bosatt senere har flyttet 
mindre og mindre, kohort for kohort. Flyttingene bosettingsåret har stabilisert seg 
på 4-5 prosent av kohorten, mens flyttingene i løpet av året etter bosetting har 
minket ytterligere. Fra år tre og utover tar imidlertid de senest bosatte kohortene 
igjen noe av flyttingene, som er kommentert nærmere i forbindelse med figur 3.3.  
 
Utflyttingene fra første bostedskommune fortsetter i lang tid. For flyktninger bosatt 
i 2000 tok det seks år før mer enn halvparten var flyttet. For 2001-kohorten tok det 
sju år, mens 2002-kohorten var kommet opp i 49 prosent etter åtte år. Selv om de 
som ble bosatt i 2003 har flyttet mindre enn de tidligere bosatte, var likevel hele 42 
prosent flyttet ut av første bostedskommune etter sju år. 
 
Siden mange flyktninger kommer til Norge som barn, er det helt naturlig at 
sekundærflyttingene fortsetter i mange år. Selv om familien slår seg ned i 
utkantkommunen, vil barna, etter hvert som de blir voksne, flytte ut for å ta 
utdanning og finne jobb, på samme måte som vanlig ”norsk” utkantungdom.  

Figur 3.1. Flyktninger som har forlatt første bostedskommune, etter botid. Prosent 
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Figur 3.1 viser det samme som tabell 3.1. Altså at den samlede utflyttingen fra 
første bostedskommune har avtatt mye mellom 2000- og 2003-kohorten, og der-
etter i mindre grad for kohortene bosatt etterpå. Og forskjellen har vært spesielt stor 
år 2 og 3 etter bosetting. 
 
Om vi holder flytting ut av landet utenfor (figur 3.2), blir forskjellen mellom 
kohortene mindre. Grunnen er at det var forholdsvis mange av de som ble bosatt i 
2000, 2001 og 2002 som flyttet ut av landet, mens få av de som er bosatt senere har 
emigrert. Så når det gjelder innenlandske flyttinger har faktisk 2001-kohorten 
flyttet mer enn 2000-kohorten.  
 
Også i de innenlandske flyttingene ser vi at hovedtendensen er at utflyttingen har 
avtatt kohort for kohort, med størst nedgang i de tidlige flyttingene. Her var det en 
markert nedgang fra 2001- til 2002-kohorten, og en like markert nedgang fra 2002- 
til 2003-kohorten. Etter 2003-kohorten har nedgangen i flyttinger fortsatt, men i 
langt mindre grad enn tidligere. 
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Figur 3.2. Flyktninger som har forlatt første bostedskommune, eksklusive utvandring, etter 
botid. Prosent 
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Tabell 3.2. Andel av flyktningene bosatt i første bostedskommune 1.1. hvert år som forlot 
kommunen i løpet av året. Kohortene 2000-2009. Prosent 

Prosent som forlot første bostedskommune i løpet av året 

Kohort 

Flykt-
ninger i 

alt 

Prosent 
som hadde 

forlatt 1. 
bosteds 

kommune 
1.1.2010

Bosett-
ingsåret År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

2000 ..... 6 519 62 7 13 14 14 11 9 6 6 6 4
2001 ..... 6 994 57 7 11 11 10 9 10 8 7 4
2002 ..... 8 169 49 6 8 10 9 9 9 8 6
2003 ..... 6 722 42 4 5 6 8 9 9 7 
2004 ..... 5 705 35 4 3 6 8 8 6  
2005 ..... 4 736 28 5 1 7 9 8   
2006 ..... 5 097 20 4 3 7 7   
2007 ..... 4 889 11 4 2 5   
2008 ..... 5 817 5 4 1   
2009 ..... 6 523 4 4            

Figur 3.3. Mobiliteten i restbefolkningen av flyktninger. Årlig utflytting fra første 
bostedskommune som andel av de som bodde i kommunen ved inngangen av året. 
Prosent 
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Tabell 3.2 og figur 3.3 viser den samme informasjonen. Det er mobiliteten det 
enkelte året til de som fremdeles bodde i første bostedskommune ved inngangen av 
året. Det er dette som gir det virkelig interessante bildet. 
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Et nytt flyttemønster fra og med 2003-kohorten 
Figur 3.3. viser flyttetilbøyeligheten til de som til en hver tid var igjen i første 
bostedskommune, år for år etter bosetting. Også her går det et tydelig skille fra og 
med 2003-kohorten, som hadde betraktelig mindre flytting året etter bosetting enn 
kohortene før. Om lag 7 prosent av de som ble bosatt i 2000 og 2001 flyttet i løpet 
av bosettingsåret. Om vi går ut fra at disse i gjennomsnitt ble bosatt halvveis ut i 
året, betyr det at den faktiske mobiliteten kanskje var dobbelt så høy. Utflyttingen 
tiltok ytterligere både året etter bosetting og neste år igjen, mest for 2000-kohorten, 
som faktisk hadde aller høyest utflytting år fire etter bosetting. 
 
2002-kohorten hadde et flyttemønster som lignet på de to forrige kohortene, med 
tiltagende utflytting år to og tre etter bosetting, selv om det var betraktelig færre fra 
2002-kohorten som flyttet enn fra de to foregående. 
 
Med 2003-kohorten skjedde det store endringer. Enda færre flyttet ut bosettings-
året, og også året etter bosetting var det mye mindre utflytting enn det var i 2002-
kohorten. Men for denne kohorten skjedde det noe nytt; mobiliteten fortsatte å øke 
opp til en topp 4-6 år etter bosetting, selv om mobiliteten heller ikke da kom opp på 
et høyere nivå enn kohortene før.  

Svært få flytter første året etter bosetting 
Med 2004-kohorten inntraff et helt nytt fenomen. Da lå mobiliteten bosettingsåret 
på 4 prosent, som egentlig er ganske høyt, tatt i betraktning at flyktningene i snitt 
har hatt ca et halvt år på seg til å flytte.  Men året etter bosetting sank mobiliteten 
til om lag 3 prosent (i løpet av et helt år), som er under nivået for befolkningen som 
helhet. Og dette mønsteret, med svært lite flytting året etter bosetting har holdt seg 
for kohortene etter. At nyinnflyttede flyktninger, en gruppe som ”normalt” skulle 
flytte mye, på grunn av liten tilknytning til bostedet og en stor andel unge, flytter 
mye mindre enn gjennomsnittet for befolkningen, kan neppe ha noen annen 
forklaring enn at Introduksjonsordningen binder flyktningene til første bosteds-
kommune. 
 
Nybosatte flyktninger flytter altså mindre enn den øvrige befolkningen. Men fra år tre 
og utover flytter også flyktningene bosatt etter 2003 langt mer enn befolkningen som 
helhet gjør. Likevel ser det ikke ut som om kohortene bosatt etter Intro noen gang vil 
”ta igjen” kohortene før i andel utflyttere. Intro holder altså både igjen flyktningene i 
lengre tid i første bosettingskommune og bidrar til at flere blir boende permanent.  

3.3. Flyktninger flyttet til en annen kommune i samme 
fylke 

Sammenlignet med befolkningen for øvrig er det få flyktninger som flytter innenfor 
fylkene, i hvert fall når vi ser på flyttinger ut av første bostedskommune. De fleste 
flytter langt når de først flytter. Fra og med 2003-kohorten har det imidlertid vært 
en viss dreining i flyttemønsteret. Mens sekundærflyttingene generelt har avtatt, 
har ikke de fylkesinterne sekundærflyttingene avtatt i samme grad. Altså har 
flyttingene innenfor fylkene, selv om de er få, blitt relativt vanligere. 
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Tabell 3.3. Flyttet til annen kommune i fylket, etter år siden bosetting. Kohortene 2000-2009. 
Prosent 

Prosent som hadde flyttet til annen kommune i fylket innen utgangen 
av året 

Kohort 

Flykt-
ninger i 

alt 

Prosent 
som hadde 

flyttet til 
annen 

kommune 
i fylket 

1.1.2010
Bosett-

ingsåret År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
2000 ..... 6 519 8 2 3 4 5 6 7 7 7 8 8
2001 ..... 6 994 9 3 4 4 5 6 8 9 9 9
2002 ..... 8 169 8 2 3 4 5 6 7 8 8
2003 ..... 6 722 8 2 2 3 4 6 7 8 
2004 ..... 5 705 5 1 2 3 4 5 5  
2005 ..... 4 736 6 2 2 3 5 6   
2006 ..... 5 097 4 2 2 3 4   
2007 ..... 4 889 2 2 1 2   
2008 ..... 5 817 1 2 1   
2009 ..... 6 523 1 1            

Flyktninger flytter lite innenfor fylkene sammenlignet med andre 
Flyktninger som flyttet, flytter bare i liten grad innenfor samme fylke. Dette er en 
stor forskjell i forhold til flyttemønsteret i befolkningen som helhet, der nesten 
halvparten av flyttingene over kommunegrenser er flyttinger innenfor fylkene. 
Andelen av flyttinger som går innenfor fylker er størst bosettingsåret. Ellers har de 
senest bosatte flyktningene flyttet mer innenfor fylkene (en større andel av 
flyttingene) enn de som ble bosatt før 2003.  

Tabell 3.4. Flyttet til annen kommune i fylket som andel av flyttet innenfor Norge. Kohortene 
2000-2009. Prosent 

Flyttet innen første bostedsfylke som andel av flyttet innenfor landet 

Kohort 

Flykt-
ninger i 

alt
Bosett-

ingsåret År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

2000 6 519 37 22 17 18 17 16 16 16 16 17
2001 ..... 6 994 39 23 19 19 19 19 20 19 19
2002 ..... 8 169 43 24 19 20 19 19 18 18 
2003 ..... 6 722 47 27 24 23 22 21 21  
2004 ..... 5 705 32 27 23 22 20 18   
2005 ..... 4 736 43 28 27 25 24    
2006 ..... 5 097 55 39 26 23    
2007 ..... 4 889 49 22 22    
2008 ..... 5 817 46 31    
2009 ..... 6 523 30             

 
Mellom 2002- og 2003-kohorten kom det en endring i andel av flyttingene som var 
flyttinger innen første bostedsfylke. Fra og med 2003-kohorten har andelen fylkes-
interne flyttinger stort sett vært høyere enn før. Samtidig har endringene vært små 
for kohortene etter 2003. Det ble altså etablert et nytt mønster, som har holdt seg. 
Forskjellen mellom før og etter 2003-kohorten er uansett ikke stor. 

3.4. Flyktninger som har flyttet til Oslo 
Oslo er fylket med desidert størst innflytting av flyktninger. Færre flyttinger har 
likevel gitt færre flyttinger også til Oslo. Spesielt bosettingsåret er det etter hvert 
svært få flyktninger som har flyttet dit. De påfølgende årene har stort sett 25-30 
prosent av flyttingene ut av første bostedskommune vært flyttinger til Oslo. Andelen 
av flyttingene som går til Oslo har altså holdt seg, unntatt for flyttinger i løpet av 
bosettingsåret. 
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Tabell 3.5. Flyttet til Oslo, etter år siden bosetting. Kohortene 2000-2009. Prosent 

Flyttet til Oslo. Opprinnelig bosatt i annet fylke 

Kohort 

Flykt-
ninger i 

alt 

Prosent 
som hadde 

flyttet 
til Oslo 

1.1.2010
Bosett-

ingsåret År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
2000 ..... 6 519 14 1 5 8 9 10 12 13 14 14 14
2001 ..... 6 994 14 1 4 7 8 10 11 13 14 14
2002 ..... 8 169 12 1 3 5 6 8 10 12 12
2003 ..... 6 722 9 1 2 3 5 7 8 9 
2004 ..... 5 705 9 0 1 3 5 8 9  
2005 ..... 4 736 7 1 1 3 5 7   
2006 ..... 5 097 5 0 1 3 5   
2007 ..... 4 889 3 0 1 3   
2008 ..... 5 817 1 0 1   
2009 ..... 6 523 0 0            

 
Minkende sekundærflytting har også gitt minkende flytting til Oslo. Også her er det 
et markert skille mellom 2002- og 2003-kohorten. Fra og med 2003-kohorten har 
mønsteret vært temmelig likt i flytting til Oslo etter botid. Hvis trenden fortsetter, 
vil 10 prosent av de som opprinnelig ble bosatt andre steder enn i Oslo bo i Oslo 
etter 7-8 år.  

Tabell 3.6. Flyttet til Oslo som andel av flyttet innen landet. Kohortene 2000-2009. Prosent 

Flyttet til Oslo som andel av flyttet innenfor landet 

Kohort 
Status 

1.1.2010
Bosett-

ingsåret År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

2000 30 22 33 32 30 31 30 30 30 30 30
2001 ..... 29 19 28 31 29 29 29 29 29 29
2002 ..... 28 11 23 24 25 26 28 28 28 
2003 ..... 25 15 25 28 25 25 25 25  
2004 ..... 32 13 22 27 29 31 32   
2005 ..... 26 12 26 26 25 26    
2006 ..... 29 11 21 27 29    
2007 ..... 26 4 28 26    
2008 ..... 23 8 23    
2009 ..... 6 6             

 
Om vi ser på flytting til Oslo som andel av all innenlands flytting er den største 
endringen at med tiden har en betraktelig mindre andel av flyttingene 
bosettingsåret gått til Oslo: Kun 4 prosent av 2007-kohorten og 6 prosent av 2009-
kohorten. Ellers er det ikke svært store endringer. Stort sett har 25-30 prosent av 
flyttingene gått til Oslo de fleste år for de fleste kohortene. 
 
Flyttingene til de enkelte bydelene i Oslo og mellom bydelene beskrives mer 
detaljert i kapittel 10. 
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4. Flyktninger bosatt i 2005, bosted etter fem år 
Avsnitt 4 beskriver flyktninger som ble bosatt i 2005 og hvor de bodde etter fem år, 
1.1.2010. Hvor mange som hadde flyttet, og hvor de hadde flyttet fra og til. 2005-
kohorten er valgt da dette er flyktninger som har bodd en stund i landet og per 
1.1.2010 hadde hatt fem år på seg til å flytte. 
 
I 2005 ble det bosatt 4 700 flyktninger. Flyktninger fra Russland (850) var den 
største gruppen, fulgt av Somalia (560), Afghanistan (520), Irak (500), Burma 
(330), Kongo (320) og Kosovo (190). Se tabell 2.1. for flere detaljer. 
 
Det ble bosatt flyktninger i 239 kommuner. Oslo bosatte 490, Bergen og 
Trondheim over 200 og Kristiansand, Stavanger og Skien mellom 100 og 200. 136 
kommuner bosatte 10 eller flere flyktninger, mens det var 19 kommuner som 
bosatte kun én flyktning hver. 

Figur 4.1. Antall flyktninger bosatt i 2004 og 2005. Fylker 

  0   100   200   300   400   500   600

Oslo

Hordaland

Akershus

Rogaland

Nordland

Sør-Trøndelag

Telemark

Vest-Agder

Buskerud

Oppland

Hedmark

Østfold

Troms

Møre og Romsdal

Nord-Trøndelag

Vestfold

Aust-Agder

Sogn og Fjordane

Finnmark

Antall bosatte

2005
2004

 

 
Figur 4.1. viser antall flyktninger bosatt i fylkene i 2005 og 2004. Da det ble bosatt 
nesten 1 000 færre flyktninger i 2005 enn året før, ble det bosatt færre flyktninger i 
2005 også i samtlige fylker unntatt Møre og Romsdal. Oslo, Hordaland og Sør-
Trøndelag bosatte imidlertid nesten like mange i 2005 som i 2004. På den annen 
side var forskjellen spesielt stor i Finnmark, Vestfold, Troms, Sogn og Fjordane og 
Hedmark. 

4.1. Flyktninger fem år etter bosetting 
Av de vel 4 700 flyktningene som ble bosatt i 2005, bodde 73 prosent fremdeles i 
første bostedskommune fem år etter, 1.1.2010. Dette er den høyeste andelen i noen 
kohort av flyktningene som er registrert (tall tilbake til 1995-kohorten). Om de som 
har forlatt landet holdes utenfor, er andelen fremdeles bosatt i første bosteds-
kommune 75 prosent. 
 
I 2005 ble vel 10 prosent av flyktningene bosatt i Oslo og fem år etter bodde 16 
prosent i Oslo. Da hadde 7 prosent av de som opprinnelig ble bosatt andre steder 
enn i Oslo flyttet dit. Flyttingen til Oslo la da på det laveste nivået siden 1995-
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kohorten, der 5 prosent hadde flyttet til Oslo etter fem år. Nedgangen i flyttingen til 
Oslo skyldes den generelle nedgangen i sekundærflyttinger, ikke at flyktingene 
flytter andre steder enn til Oslo. 
 
Andelen sekundærflyttere fem år etter bosetting fortsetter å synke 
Figur 4.2. viser hvordan de 4 700 flyktningene som ble bosatt i løpet av 2005 
bodde i forhold til kommunen de først ble bosatt i fem år etter, 1.1.2010. 73 prosent 
bodde fremdeles i samme kommune (63,4 prosent eksklusive Oslo og 9,5 prosent i 
Oslo). 6,6 prosent hadde flyttet til Oslo, 5,4 prosent hadde flyttet innenfor fylket, 
mens 12,6 prosent hadde flyttet fra et fylke til et annet fylke enn Oslo. Dette er 
altså bildet etter fem års botid. Men som det kommer fram i avsnitt 3, er 
flyktningene langt fra ferdigflyttede etter fem år. 

Figur 4.2. Flyktninger bosatt i 2005 etter bosted 1.1.2010. Prosent av opprinnelig bosatte 

Annet fylke, 
utenom Oslo

12,6 %

Utvandret eller død
2,4 %

Annen kommune i 
første bostedsfylke

5,5 %

Flyttet til Oslo
6,6 %

Første 
bostedskommune 

ekskl Oslo
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Første 
bostedskommune 

Oslo
9,5 %

 

 
Sekundærflyttingen, som er flytting innenfor landet, lå på 25 prosent. En fjerdedel 
av de som ble bosatt i en norsk kommune i 2005 hadde altså flyttet til en annen 
norsk kommune innen 1.1.2010. 

Opprinnelig bodde 10 prosent i Oslo, etter fem år var det 16 prosent 
I alt 73 prosent bodde altså i første bostedskommune etter fem år. I 2005 ble det 
bosatt 487 flyktninger i Oslo, som er 10,4 prosent av kohorten. Den 1.1.2010 bodde 
fremdeles 449 av dem i Oslo (92 prosent). I tillegg hadde det flyttet inn 313 
flyktninger fra andre kommuner, slik at det da bodde 762 flyktninger der. Dette 
utgjorde 16 prosent av kohorten, og 16,5 prosent av de som fremdeles bodde i 
Norge. 
 
Tabell 4.1 kan ikke sammenlignes direkte med figur 4.2, da tabellen viser prosent 
av dem som fremdeles bodde i Norge, mens figuren viser prosent av dem som 
opprinnelig ble bosatt. Det har skjedd store endringer mellom kohortene. 1999-
kohorten flyttet aller mest i løpet av de fem første årene etter bosetting, med 59 
prosent av de som fremdeles bodde i Norge bosatt i første bosettingskommune. 
Andelen bofaste etter fem år har økt fra kohort til kohort, med tre prosentpoeng, 
unntatt mellom 2003- og 2004-kohorten, da økningen var kun 1 prosentpoeng. 
 
Andelen som hadde flyttet innenfor første bostedsfylke har ligget ganske stabilt på 
mellom 5 og 7 prosent fra og med 1999-kohorten. Mens altså sekundærflyttingene 
har avtatt mye. Altså har flyttingene innen første bostedsfylke blitt relativt viktigere 
med tiden. 
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Tabell 4.1. Kohortene bosatt 1995-2005 etter bosted fem år etter bosetting. Prosent av 
fremdeles bosatt i Norge 

 Bosatt i Norge fem år etter bosetting 

 
Opprinne-
lig kohort 

Utvandret 
og død I alt 

Første 
bosteds-

kommune 

Annen 
kommune 

i fylket 

Annet 
fylke 

utenom 
Oslo

Flyttet
til Oslo 

   Antall    Prosent  

1995-kohorten 5 583 387 5 196 72 4 18 5
1996-kohorten 2 505 234 2 271 66 6 17 10
1997-kohorten 2 662 224 2 438 67 4 16 13
1998-kohorten 2 969 203 2 766 64 4 15 16
1999-kohorten 6 754 875 5 879 59 7 22 12
2000-kohorten 6 622 876 5 746 62 6 20 12
2001-kohorten 7 073 450 6 623 65 6 19 10
2002-kohorten 8 246 374 7 872 68 5 18 9
2003-kohorten 6 823 197 6 626 71 7 14 9
2004-kohorten 5 770 115 4 062 72 6 13 9
2005-kohorten 4 736 112 4 619 75 6 13 7

Nedgang i flytting til Oslo 
Etter at flytting til annet fylke enn Oslo avtok mye fra 1999- til 2003-kohorten, ser 
disse flyttingene ut til å ha stabilisert seg på ca 13 prosent av kohorten. Den største 
nedgangen siden 1999-kohorten har vært innen flytting til Oslo. Hele 16 prosent av 
dem fra 1999-kohorten som fremdeles bodde i landet, og opprinnelig bodde i en 
annen kommune enn Oslo, hadde flyttet til Oslo etter fem år. Etter at andelen hadde 
vært nede på 9 prosent for kohortene bosatt i 2002-2004, kom den helt ned på 7 
prosent for 2005-kohorten. Vi ser altså en stor nedgang i sekundærflyttingen til 
Oslo, som altså skyldes generelt mindre flytteaktivitet, ikke at en mindre andel av 
de som flytter, flytter til Oslo. Som tabell 4.2 viser, varierer andelen flyttinger til 
Oslo noe fra kohort til kohort, og var nede i 27 prosent for 2005-kohorten. Men så 
langt er det ingen ting som tyder på noen permanent nedgang i andel av flyttere 
som flytter til Oslo. 

Tabell 4.2. Flytting innen fylket, til annet fylke og til Oslo som andel av innenlands flytting, fem 
år etter første bosetting. Flyktninger bosatt 1999-2005. Prosent 

  Andel av flytting innen landet. Prosent 

Kohort 

Flyttet innen 
landet 

Prosent 
av kohort I alt

Innen 
fylket 

Til annet 
fylke, 

ikke Oslo Til Oslo
1999 .................................. 35 100 16 54 30
2000 .................................. 33 100 16 53 31
2001 .................................. 34 100 17 53 29
2002 .................................. 31 100 17 56 27
2003 .................................. 28 100 22 48 30
2004 .................................. 28 100 22 46 33
2005 .................................. 25 100 22 51 27

 
Flyttingene innen første bostedsfylke i løpet av de fem første årene etter bosetting 
har altså blitt viktigere som andel av de totale flyttingene. Men fra og med 2003-
kohorten har det ikke skjedd noen endringer i så måte. Flyttingene til andre fylker 
enn Oslo ble mindre viktige fra 2002-kohorten til 2004-kohorten, for så på bli mer 
viktige igjen for de som ble bosatt i 2005. Andelen av sekundærflyttingene som 
gikk til Oslo økte fra 2002-kohorten til 2003- og 2004-kohorten. For 2005-
kohorten var de imidlertid tilbake på samme nivå som 2002-kohorten. 

4.2. Flyktninger i fylkene fem år etter bosetting 
Sekundærflyttingene har altså avtatt med tiden, men retningen på flyttestrømmene 
blant flyktninger som ble bosatt i 2005 er fremdeles som for kohortene før, med 
noen unntak.  
 
Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud og Rogaland har hatt netto innflytting av 
flyktninger i løpet av femårsperioden. Innflyttingen var, som alltid, desidert størst 
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til Oslo. Som tidligere, hadde Nordland, Troms, Nord-Trøndelag og Sogn og 
Fjordane størst netto utflytting. 
 
Bak tallene for nettoflyttinger ligger innflytting og utflytting, og de som ikke har 
flyttet, har blitt boende i samme kommune. Som alltid ligger Oslo på topp i andel 
som har blitt boende i kommunen i fem år, men denne gangen hadde Aust-Agder 
like høy andel bofaste. Også Rogaland og Vestfold hadde mange som ikke hadde 
flyttet ut av fylket. Færrest som hadde blitt boende var det i Sogn og Fjordane, 
Nordland, Troms og Nord-Trøndelag.  
 
Nytt av året er det at Finnmark hadde beholdt over 70 prosent av de som ble bosatt 
i 2005 i fem år. Aldri før har fylket beholdt så mange fra noen kohort. Med dette lå 
Finnmark på nivå med Østfold (der mange fra 2004- og 2005-kohorten har flyttet 
til Oslo). Men den store forskjellen mellom disse to fylkene er at mens nesten ingen 
flyktninger flytter til Finnmark fra andre fylker, er det mange som flytter til Østfold 
fra andre fylker. Også Møre og Romsdal hadde rekordhøy andel fastboende fra 
2005-kohorten. Vanligvis har fylket ligget på rundt 50 prosent bofaste, men av de 
som ble bosatt i 2005 hadde over 80 prosent blitt boende 1.1.2010. 
 
På grunn av den forholdsvis beskjedne utflyttingen fra Finnmark, var det også få 
av dem som ble bosatt i Finnmark i 2005 som hadde flyttet til Oslo. Her var 
andelen høyest blant flyktningene opprinnelig bosatt i Nordland, Nord-Trøndelag, 
Troms, Oppland og Østfold. Som andel av de som hadde flyttet, var flyttingen til 
Oslo imidlertid høyest fra Sør-Trøndelag, der halvparten av de som hadde flyttet 
var flyttet til Oslo. Deretter fulgte Oppland, Østfold og Akershus. 

Figur 4.3. 2005-kohorten etter første bostedsfylke og bostedsfylke 1.1.2010 
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Flest flyttet til Oslo og flest flyttet fra Nordland 
Som for alle tidligere kohorter, hadde også 2005-kohorten flest flyttinger til Oslo. I 
tillegg hadde også fylkene Akershus, Rogaland, Buskerud, Østfold, Vestfold og 
Aust-Agder positiv nettoinnflytting (flere inn- enn utflyttinger). Av disse fylkene 
hadde Oslo, Østfold og Akershus størst nettoinnflytting. Flytteunderskuddet var 
størst i Nordland, Troms, Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane. 



 

 

Monitor for sekundærflytting Rapporter 30/2011

22 Statistisk sentralbyrå

Tabell 4.3. Flyktninger bosatt i 2005 etter hvor de bodde 1.1.2010. Fylker. Prosent 

   

Ankomne 
i 2005 

etter 1. 
bosteds-

fylke

Bosatt i 1. 
bosteds-

kommune

Bosatt i 1. 
bosteds-

kommune

Flyttet til 
annen 

kommune 
i fylket 

Flyttet til 
annet 

fylke, ikke 
Oslo 

Flyttet til 
Oslo

Utvandret 
eller død

   Antall    Prosent  

I alt ............................... 4 736 3 452 73 5 13 7 2
    
01 Østfold ................... 178 124 70 8 8 11 3
02 Akershus ................ 382 292 76 4 5 9 5
03 Oslo ....................... 487 449 92 . 5 .. 3
    
04 Hedmark ................ 185 117 63 11 17 6 2
05 Oppland ................. 221 149 67 7 10 13 3
06 Buskerud ................ 285 199 70 12 8 7 0
    
07 Vestfold .................. 155 123 79 11 8 1 0
08 Telemark ................ 292 222 76 9 9 4 1
09 Aust-Agder ............. 155 142 92 3 4 1 0
    
10 Vest-Agder ............. 289 222 77 4 10 5 2
11 Rogaland ................ 373 316 85 8 3 2 2
12 Hordaland ............... 418 319 76 8 12 2 2
    
14 Sogn og Fjordane .... 98 44 45 1 45 9 0
15 Møre og Romsdal .... 168 138 82 4 8 5 0
16 Sør-Trøndelag ........ 294 228 78 3 7 11 1
    
17 Nord-Trøndelag ....... 160 78 49 4 29 13 0
18 Nordland ................ 339 151 45 2 35 16 3
19 Troms .................... 178 83 47 3 37 12 0
    
20 Finnmark ................ 79 56 71 3 20 5 0

Flest bofaste i Oslo og Aust-Agder 
Om vi ser på de som opprinnelig ble bosatt i de enkelte fylkene i 2005, var Oslo 
som vanlig fylket som hadde beholdt fleste av disse flyktningene, med 92 prosent. 
Men denne gangen var førsteplassen delt med Aust-Agder, som alltid ligger høyt 
oppe. Deretter fulgte Rogaland (85) og Møre og Romsdal (82).  

Endringer i Finnmark 
For 2004-kohorten lå Møre og Romsdal helt nede på 55 prosent (67 prosent for 
2003-kohorten). Så her har det virkelig skjedd endringer fra den ene kohorten til 
neste. I den nedre enden av skalaen, med færrest som har blitt boende, finner vi 
som vanlig Nordland, Sogn og Fjordane, Troms og Nord-Trøndelag. Men det mest 
bemerkelsesverdige er at Finnmark, som vanligvis mister over halvparten av sine 
flyktninger i løpet av fem år, hadde beholdt hele 71 prosent av dem fra 2005-
kohorten. Riktignok ble det bosatt kun 79 flyktninger i fylket i 2005, slik at 
tilfeldigheter kan gi store utslag, men likevel er dette verdt å legge merke til.  
 
Når det gjelder flytting innenfor første bostedsfylke er det vanligvis Rogaland og 
Østfold som skiller seg ut med mange flyttinger. For 2005-kohorten har det 
kommet et nytt mønster. Nå er det Buskerud, Hedmark og Vestfold som ligger i 
toppen. Færrest har flyttet innen fylkene Sogn og Fjordane (1 prosent) og Nordland 
(2 prosent). 

Endringer i flytting til Oslo 
Størst andel som hadde flyttet til Oslo har fylkene Nordland, Nord-Trøndelag, 
Buskerud, Troms, Sør-Trøndelag og Østfold. Også her er det store endringer i 
forhold til 2004-kohorten for en del fylker. Da lå Finnmark på 16 prosent, Møre og 
Romsdal 19 prosent og Vestfold 10 prosent, mot henholdsvis 5 prosent, 5 prosent 
og 1 prosent for 2005-kohorten. 
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Figur 4.4. Andel flyktninger bosatt i 2005 som hadde samme bostedskommune og fylke 
1.1.2010. Fylker. Prosent 
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Svært stor forskjell i utflytting fra fylkene 
Figur 4.4. viser andeler som fremdeles bodde i første bostedskommune eller i en 
annen kommune i første bostedsfylke fem år etter første bosetting for de som ble 
bosatt i 2005. Fylkene kan deles inn i fire grupper: Først de som har beholdt over 
90 prosent av flyktningene som ble bosatt i 2005, som er Aust-Agder, Rogaland, 
Oslo og Vestfold. Neste gruppe er sju fylker som har beholdt mellom 80 og 90 
prosent av flyktningene: Møre og Romsdal, Telemark, Hordaland, Buskerud, Vest-
Agder, Sør-Trøndelag og Akershus. Deretter følger fylkene som har beholdt 
mellom 70 og 80 prosent: Østfold, Oppland, Hedmark og Finnmark (!). Det er 
verdt å legge merke til at her er Østfold og Finnmark i samme kategori. Deretter er 
det et stort sprang ned til de fire fylker som har beholdt færrest av sine flyktninger: 
Nord-Trøndelag, Troms, Nordland og Sogn og Fjordane. Disse ligger på mellom 
46 og 53 prosent.  

Østfold for første gang under landsgjennomsnittet i andel fastboende 
Tabell 4.4. oppsummerer bofasthet etter fem år for fylkene for flyktninger bosatt 
mellom 1998 og 2005. Hovedtrekkene når det gjelder forskjeller mellom fylkene 
ligger ganske fast. Men det er noen viktige forskjeller når det gjelder den siste 
årgangen, flyktninger bosatt i 2005. For det første ligger Østfold for første gang 
under landsgjennomsnittet i andel som har blitt boende. Andelen har gått ned med 
kun 1 prosentpoeng, men samtidig økte landsgjennomsnittet med 3 prosentpoeng. 
Etter flere år med bofasthet over gjennomsnittet har også 2005-kohorten i 
Buskerud havnet under landsgjennomsnittet. Aust-Agder har alltid vært av fylkene 
som har beholdt flest av sine flyktninger, men gjorde likevel et sprang fra 2004- til 
2005-kohorten på hele 8 prosentpoeng. Også Rogaland hadde et byks på 9 
prosentpoeng i samme periode. 
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Figur 4.5. Andel flyktninger bosatt i 2005 som hadde samme bostedsfylke 1.1.2010. Fylker. 
Prosent 

 

Tabell 4.4. Flyktninger som bodde i første bostedskommune etter fem år, som andel av de 
som fremdeles bodde i landet. Fylker. Prosent 

 Fylke 

1998-
kohorten 
N=2.802

1999-
kohorten 
N=6.063

2000-
kohorten 
N=5.959

2001-
kohorten 
N=6.684

2002-
kohorten 
N=7.939 

2003-
kohorten 
N=6.823 

2004-
kohorten 
N=5.655

2005-
kohorten 
N=4.619

 I alt .................... 64 59 62 64 68 71 72 75
   
01 Østfold ............... 89 85 72 78 77 73 73 72
02 Akershus ............ 66 76 69 79 81 83 81 81
03 Oslo .................. 96 95 93 95 96 93 95 95
     
04 Hedmark ............ 63 60 61 59 69 74 68 65
05 Oppland ............. 48 47 55 63 55 59 64 69
06 Buskerud ........... 62 67 62 72 69 73 77 72
     
07 Vestfold ............. 80 71 81 75 79 82 76 80
08 Telemark ............ 64 65 68 65 67 71 80 77
09 Aust-Agder ......... 67 71 66 74 84 78 84 92
     
10 Vest-Agder ......... 64 65 75 70 81 83 78 79
11 Rogaland ........... 80 72 71 71 74 80 79 87
12 Hordaland .......... 76 63 67 66 71 76 72 78
     
14 Sogn og Fjordane 56 37 29 46 37 49 50 45
15 Møre og Romsdal 40 43 45 49 50 68 56 83
16 Sør-Trøndelag .... 72 66 60 66 75 78 72 79
     
17 Nord-Trøndelag .. 33 26 58 42 44 54 56 52
18 Nordland ............ 23 27 37 42 39 51 50 46
19 Troms ................ 45 39 31 34 38 54 53 47
     
20 Finnmark ............ 13 35 28 35 43 25 55 72

Gul farge betyr over gjennomsnittet for landet 
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Nye takter i Møre og Romsdal 
Hordaland har vært over landsgjennomsnittet i andel bofaste for alle kohorter 
unntatt de som ble bosatt i 2004 (som lå akkurat på gjennomsnittet). For 2005-
kohorten var fylket 3 prosentpoeng over snittet for landet igjen. Sogn og Fjordane 
var oppe på 50 prosent for 2004-kohorten, men datt ned på 45 prosent for 2005-
kohorten. Den virkelig store endringen finner vi imidlertid i Møre og Romsdal. 
Fylket har for alle kohorter (unntatt 2003) ligget betydelig under landsgjennom-
snittet. Men av de flyktningene som ble bosatt i Møre og Romsdal i 2005, bodde 
hele 83 prosent fremdeles i fylket 1.1.2010. Man kan spekulere i om nedgangen i 
flytting fra Finnmark og Møre og Romsdal skyldes at Intro har truffet behovet i de 
lokale arbeidsmarkeder spesielt godt i de to fylkene. Men det sier våre tall ingen 
ting om. 
 
Nord-Trøndelag, Nordland og Troms har hatt en økning i sekundærflyttingen, da 
andelen bofaste har gått ned fra 2004- til 2005-kohorten. Finnmark derimot, har 
som nevnt hatt en stor økning i andel som ikke har flyttet. 

Tabell 4.5. Flyktninger som var flyttet til Oslo fem år etter første bosetting, av de som 
fremdeles bodde i Norge. Fylker. Prosent 

 Flyttet til Oslo etter fem år 

 Fylke 

1998-
kohorten 
N=2.802

1999-
kohorten 
N=6.063

2000-
kohorten 
N=5.959

2001-
kohorten 
N=6.684

2002-
kohorten 
N=7.939 

2003-
kohorten 
N=6.823 

2004-
kohorten 
N=5.770

2005-
kohorten 
N=4.619

 I alt ................... 16 12 12 11 9 9 9 7
    
01 Østfold .............. 7 6 6 7 4 4 11 12
02 Akershus ........... 22 10 11 8 10 10 8 9
04 Hedmark ........... 23 12 10 9 11 12 9 7
     
05 Oppland ............ 27 25 21 9 16 14 12 13
06 Buskerud ........... 24 11 18 11 7 8 9 8
07 Vestfold ............. 9 5 6 8 7 6 10 1
     
08 Telemark ........... 17 15 8 13 11 10 9 4
09 Aust-Agder ........ 4 8 9 3 6 7 4 1
10 Vest-Agder ........ 11 8 5 6 6 5 6 5
     
11 Rogaland .......... 5 5 5 5 4 4 3 2
12 Hordaland ......... 9 9 7 7 5 5 9 2
14 Sogn og Fjordane 19 21 26 16 11 16 7 9
     
15 Møre og Romsdal 22 20 16 17 13 11 19 5
16 Sør-Trøndelag ... 20 10 16 8 7 8 10 11
17 Nord-Trøndelag . 27 27 18 21 15 12 15 14
     
18 Nordland ........... 24 18 19 20 17 18 18 16
19 Troms ............... 23 17 25 22 12 16 12 13
20 Finnmark ........... 51 17 20 22 20 16 16 5

Variasjoner i flytting til Oslo 
Som påpekt i avsnitt 4.1, har den generelle nedgangen i flyttinger gitt mindre 
flytting også til Oslo, når vi ser på hvor flyktningene bor fem år etter bosetting. Og 
som tidligere er det store forskjeller mellom fylkene i forhold til hvor mange som 
har flyttet til Oslo. Flyttingen fra Østfold til Oslo har økt, mens det er færre 
flyktninger fra Hedmark som har havnet i Oslo. Mange har flyttet fra Oppland til 
Oslo. Av de flyktningene som ble bosatt i Vestfold i 2005, er det kun 1 prosent som 
bodde i Oslo 1.1.2010, som er en markert nedgang fra 10 prosent av 2004-kohort. 
Flyttestrømmen fra Aust-Agder til Oslo har også vært helt minimal (1 prosent). For 
både Rogaland og Hordaland var tallet 2 prosent, som er en sterk nedgang for 
Hordaland.  
 
Sogn og Fjordane har alltid hatt ganske mye flytting til Oslo, unntatt for 2004-
kohorten. Tallet var noe høyere for 2005-kohorten igjen, uten at det kom opp mot 
gamle høyder. Siden det er relativt få som har flyttet fra Finnmark, er det også få 
flyktninger derfra som har flyttet til Oslo. Trøndelagfylkene, Nordland og Troms 
derimot, har fremdeles forholdsvis mange flyktninger som har flyttet til Oslo. 
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Figur 4.6. Flyktninger bosatt (utenfor Oslo) i 2005 som bodde i Oslo 1.1.2010. Fylker. Prosent 

 

Tabell 4.6. Flyttere blant flyktninger bosatt i 2005 etter hvor de hadde flyttet 1.1.2010. Fylke. 
Prosent 

 Flyttet til 

   Flyttet i alt

Annen 
kommune

 i fylket
Annet fylke, 

ikke Oslo Oslo Utlandet

 Antall   Prosent  

I alt ................................... 1 262 20 47 25 8
   
01 Østfold ....................... 52 27 29 38 6
02 Akershus .................... 89 17 24 37 22
03 Oslo ........................... 34 0 71 0 29
   
04 Hedmark .................... 66 30 48 18 3
05 Oppland ..................... 71 21 32 39 7
06 Buskerud .................... 86 41 26 24 9
   
07 Vestfold ...................... 32 53 38 6 3
08 Telemark .................... 69 39 39 17 4
09 Aust-Agder ................. 13 31 46 15 8
   
10 Vest-Agder ................. 64 20 47 23 9
11 Rogaland ................... 56 54 20 14 13
12 Hordaland .................. 98 33 50 10 7
   
14 Sogn og Fjordane ........ 54 2 81 17 0
15 Møre og Romsdal ........ 30 20 47 27 7
16 Sør-Trøndelag ............ 64 14 31 50 5
   
17 Nord-Trøndelag .......... 82 7 56 26 11
18 Nordland .................... 185 3 64 29 3
19 Troms ........................ 94 6 69 23 1
   
20 Finnmark .................... 23 9 70 17 4
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Tabell 4.6 viser de som har flyttet fra det enkelte fylke etter hvor de har flyttet. Det 
er til dels små tall, som 13 som har flyttet fra Aust-Agder og 23 fra Finnmark. Og 
det var kun Nordland som hadde flere enn 100 utflyttere. Med så små tall skal man 
kanskje ikke legge for mye i tolkningene, da få flyttinger gir store utslag. Vi vil 
likevel feste noen kommentarer til tallene.  
 
Endringen med Østfold siden 2004-kohorten er at flyttingen innenfor fylket har 
blitt mindre viktig, mens flyttingen til andre fylker enn Oslo har blitt viktigere. Det 
samme er tilfellet med Akershus. For Oslo har det vært en forskyving fra flytting 
ut av landet til at en større del av utflyttingen har gått til andre kommuner i Norge. 
 
Hedmark har hatt en forskyvning mot større andel flytting innenfor fylket. Litt av 
det samme har det vært i Oppland, men det tydeligste der er nedgangen i andel av 
flytterne som flyttet til Oslo. Også i Buskerud har flyttingen innenfor fylket vokst 
på bekostning av flyttingen til Oslo. 
 
Få har flyttet fra en kommune i Vestfold, og av de som har flyttet, har over 
halvparten flyttet innenfor fylket, mens kun to personer flyttet til Oslo. Dette er en 
stor endring i forhold til 2004-kohorten, der 26 av 65 flyttere flyttet til Oslo. 
Telemark har også hatt en betydelig nedgang i flyttingen til Oslo, fra 43 prosent til 
4 prosent. De 13 som flyttet fra Aust-Agder er knapt verdt å kommentere.  
 
Vest-Agder har ikke hatt store endringer i flyttemønsteret. Den største endringen 
er at andel av flyttingene som gikk til en annen kommune i fylket sank fra 30 
prosent av 2004-kohorten til 20 prosent av 2005-kohorten. Som for kohorten før, 
var flyttingen innenfor fylket den største flyttestrømmen for Rogaland, men den 
hadde avtatt fra 66 prosent til 54 prosent. For Hordaland gikk som for kohorten 
før, halvparten av flyttingene ut av fylket og til andre fylker enn Oslo. For de 
resterende flyttingene hadde det imidlertid vært et skift fra flytting til Oslo og til 
flytting internt i fylket.  
 
Av de som flyttet fra en kommune i Sogn og Fjordane flyttet 81 prosent ut av 
fylket og til et annet fylke enn Oslo. Både flyttingen internt i fylket og til Oslo 
hadde gått ned i forhold til kohorten før. Nesten halvparten av de som flyttet fra en 
kommune i Møre og Romsdal flyttet ut av fylket og til et annet fylke enn Oslo. 
Der hadde flytteandelen til Oslo gått ned fra 42 prosent til 27 prosent. I Sør-
Trøndelag hadde derimot andelen som flyttet til Oslo økt, fra 34 prosent til 50 
prosent, og Sør-Trøndelag var også fylket som hadde størst vekst i andel flytting til 
Oslo. 
 
Nord-Trøndelag var av fylkene med minst endring i flyttemønsteret mellom 2004- 
og 2005-kohorten, men der hadde andelen av flyttingen som gikk til Oslo gått ned. 
Nordland hadde nedgang i andel flyttinger både til Oslo og i fylkesinterne 
flyttinger, med en økning i flytting til andre fylker enn Oslo fra 53 prosent til 64 
prosent som resultat. For Troms var det kun små endringer, og hovedtyngden av 
flyttingene gikk ut av fylket og til andre fylker enn Oslo. 
 
16 av de 23 personene som hadde forlatt første bostedskommune i Finnmark 
hadde flyttet ut av fylket og til et annet fylke enn Oslo. 
 
I forhold til kohorten før var det tre fylker, Østfold, Akershus og Sør-Trøndelag, 
som hadde økende flytting til Oslo som viktigste endring. På den annen side var det 
åtte fylker med minkende flytting til Oslo som mest markerte endring. 
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Figur 4.7. Andel flytting til Oslo 2005-2009. Flyktninger bosatt 2005 og hele befolkningen, 
etter fraflyttingsfylke. Prosent av innenlands flytting mellom fylker 
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Mye vanligere for flyktninger enn for andre å flytte til Oslo 
Flyktningene flytter i mye større grad enn befolkningen for øvrig til Oslo. Slik har 
det vært i alle år. For befolkningen som helhet er det sterkt sammenheng mellom 
avstand til Oslo og andel av flyttingen som går dit. Som det går fram av figur 4.7 
flyttet 30 prosent av dem som flyttet ut av en kommune i Akershus til Oslo. Ellers 
var andelen stor for Østfold, Oppland, Hedmark, Buskerud og Vestfold. Altså de 
nærmeste nabofylkene. Blant flyktningene bosatt i 2005 er ikke sammenhengen 
den samme. Her ligger Sør-Trøndelag på topp i flytting til Oslo, riktig nok fulgt av 
Oppland, Østfold og Akershus. Men Nordland ligger langt foran både Hedmark og 
Akershus. Flyktninger først bosatt i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland i 
2005, og som flyttet innen 1.1.2010, hadde mer en tre ganger så stor tilbøyelighet 
for å flytte til Oslo som ikke-flyktninger som flyttet fra de samme fylkene i samme 
periode. Den generelle trenden i forhold til flytting er sentralisering, både for 
befolkningen som helhet og for flyktningene. Flyktninger har likevel et helt annet 
flyttemønster enn befolkningen for øvrig når det gjelder flytting til Oslo.  

4.3. Flyktninger i kommunene etter fem år 
Som før ligger de fleste kommunene som har bosatt 10 eller flere flyktninger og har 
beholdt flest av dem over en femårsperiode ikke langt fra Oslo. Helt øst i Telemark, 
sør i Vestfold og rundt Kristiansand, Stavanger og Bergen er det også klynger av 
kommuner som har beholdt mange. I tillegg er det alltid noen små kommuner rundt 
om i landet som beholder mange. Denne gangen var det også tre kommuner i 
Nord-Norge som hadde beholdt mer enn to tredjedeler av de som opprinnelig ble 
bosatt i 2005 fem år etter. 
 
Selv om sammenhengen mellom kommunestørrelse og andel som ikke hadde flyttet 
ikke var like entydig for 2005-kohorten som for 2004-kohorten, er likevel sammen-
hengen mellom flytting og kommunestørrelse veldig klar. Flest flytter fra de minste 
kommunene og flest blir boende i de største. 



 

 

Rapporter 30/2011 Monitor for sekundærflytting

Statistisk sentralbyrå 29

Litt færre kommuner med høyest bofasthet til tross for nedgang i 
sekundærflyttinger  
Etter som sekundærflyttingen har avtatt kohort for kohort, har også andelen 
kommuner som har beholdt en stor andel av flyktningene økt. Denne utviklingen 
snudde imidlertid litt med 2005-kohorten. Fra 2001-kohorten økte andelen av 
kommunene som bosatte flyktninger og hadde beholdt to tredjedeler eller flere etter 
fem år, kohort for kohort. Fra 38 prosent, via 44, 52 og 57 prosent for 2004-kohorten 
(samtlige kommuner, også de som bosatte færre enn 10 flyktninger). For 2005-
kohorten gikk imidlertid andelen ned igjen, til 53 prosent. Så selv om landstallene 
viste en økning i andel bofaste også fra 2004- til 2005-kohorten, var det altså en liten 
nedgang i andel av kommunene som hadde beholdt mange flyktninger. Dette betyr at 
andelen kommuner som hadde beholdt aller flest flyktninger hadde økt. 

De fleste kommunene med mange bofaste ligger rundt Oslo 
Kartet viser at det var kun tre kommuner i Nord-Norge som bosatte 10 eller flere 
flyktninger i 2005 og hadde beholdt to tredjedeler eller flere av dem etter fem år. 
Tilsvarende tall for 2004-kohorten var åtte kommuner. Som alltid før ligger de 
fleste kommunene som har beholdt en stor andel av sine flyktninger etter fem år 
ikke langt fra Oslo. I tillegg er det noen kommuner rundt de regionale sentrene 
Kristiansand, Stavanger og Bergen som har hatt en stor andel bofaste. Men det er 
også en del små kommuner også andre steder som også har beholdt mange. Og vest 
i Vestfold og øst i Telemark ligger en klynge kommuner med mange bofaste.  

Varierer hvilke kommuner som beholder aller flest flyktninger 
Tabell 4.7 viser kommunene som (bosatte 10 eller flyktninger og) hadde størst andel 
bofaste etter fem år blant de som ble bosatt i 2005, og andelen bofaste også for 2004- 
og 2003-kohorten i samme periode. De fleste av kommunene som beholdt samtlige 
flyktninger hadde opprinnelig bosatt mellom 10 og 15 flyktninger. Jo færre 
flyktninger har bosatt, desto større er sannsynligheten for å beholde samtlige. 
Ålesund, med sine 33 flyktninger som ble bosatt i 2005, er kommunen med flest 
bosettinger som har beholdt samtlige. Men om vi ser på 2004- og 2003-kohorten, 
beholdt kommunen ”kun” to tredjedeler av sine bosatte fra disse årene i fem år. 
 
Vestre Toten beholdt 15 av 15 fra 2005-kohorten, men bare 9 av 16 som ble bosatt 
i 2004 og 7 av 20 som ble bosatt i 2003 i fem år. Sauherad beholdt også 15 av 15 
fra 2005-kohorten, men kun 5 av 10 fra 2004-kohorten og 1 av 14 fra 2003-
kohorten. På den annen side har vi Evje og Hornnes, med 13 av 13 fra 2005 og 14 
av 15 fra 2004. For en del små kommuner kan det altså variere mye fra kohort til 
kohort hvor mange kommunen klarer å beholde over tid. 

Noen kommuner har alltid mange bofaste 
En del større kommuner, som Arendal, Sandnes, Larvik, og ikke minst Oslo, har 
beholdt mange av flyktningene fra kohort etter kohort. For kommuner som bosetter 
relativt få flyktninger kan det være litt tilfeldig om de beholder alle eller ikke over 
en femårsperiode. 10 flyktninger er kanskje bare to eller tre familier. Og hvis de får 
jobb og trives, og ikke har barn som blir så gamle at de flytter hjemmefra den 
første tiden, blir kanskje alle boende i fem år. Men dette kan være tilfeldig. 
Samtidig kan det også være at små kommuner som bosetter få flyktninger og 
beholder alle, har gjort en god jobb med å integrere flyktningene. En kommune 
som sannsynligvis har lyktes i så måte, er Re i Vestfold, som beholdt samtlige som 
ble bosatt både i 2003 og 2004 i femårsperioden etter bosetting. Faktisk også de 
som ble bosatt i 2001 og 2002, men da ble det bosatt kun henholdsvis fire 
flyktninger og én flyktning. I 2005 bosatte Re seks flyktninger, og av disse bodde 
fem fremdeles i kommunen 1.1.2010. Nabokommunen Stokke har også beholdt 
mange av flyktningene sine fra mange bosettingskohorter, 100 prosent både av de 
som ble bosatt i 2003 og 2004 og seks av de sju som ble bosatt i 2005. 
 
Oslo og Stavanger har beholdt over 90 prosent av de som ble bosatt i både 2003, 
2004 og 2005. Bergen beholdt rundt 85 prosent fra de tre kohortene. For 
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Trondheim sin del har det variert mer, fra 90 prosent av dem bosatt i 2003, til 76 
prosent av dem bosatt i 2004, til 81 prosent av dem som ble bosatt i 2005. 
Kristiansand har ligget mer stabilt rundt 80 prosent, mens Drammen har variert 
mellom 76 og 81 prosent. 
 
Ellers er det en interessant klynge rundt Mjøsa, der Hamar, Ringsaker, Løten, 
Stange, Elverum, Lillehammer, Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten alle fremdeles 
hadde mer enn 79 prosent av flyktningene som ble bosatt i 2005 1.1.2010. 
 
Om man er interessert i flere enkeltkommuner, finnes data for samtlige kommuner 
som elektronisk vedlegg til Monitor for sekundærflytting for samtlige årganger av 
publikasjonen, bakover til den som ble publisert i 2005.  

Figur 4.8. Kommuner med 10 eller flere flyktninger bosatt i 2005. Andel fortsatt bosatt 
1.1.2010. Prosent 

 

Mange flere flytter ut fra små enn fra store kommuner 
Som før er sammenhengen mellom kommunestørrelse (antall innbyggere) og 
andelen av flyktningene som har blitt boende i fem år svært tydelig. Flest har blitt 
boende i de aller største kommunene og flest har flyttet fra de aller minste. For 
2005-kohorten var det 40 prosentpoeng forskjell i andel som hadde blitt boende 
mellom de største (100.000 +) og de minste (Under 2.000) kommunene. Men for 
2005-kohorten var ikke sammenhengen så entydig som for 2004-kohorten. Da var 
det flere fastboende i kommuner med 30.000-49.999 innbyggere enn i kommuner 
med 50.000-99.999 innbyggere. Og også flere i kommuner med 15.000-19.999 enn 
i kommuner med 20.000-29.999 innbyggere. Selv om det varierer noe fra årgang til 
årgang hvor entydig denne sammenhengen er, er likevel hovedmønsteret tydelig. 
Samtidig må det nevnes at de fleste små kommuner er perifere, mens de store er 
sentrale, og det er også andre ting enn kun kommunestørrelse som er avgjørende.
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Tabell 4.7. Kommuner med 10 eller flere flyktninger bosatt i 2005 og høyest andel fortsatt bosatt 1.1.2010. Høyest andel fortsatt 
bosatt etter fem år for de samme kommunene av flyktninger bosatt i 2004 og 2003 

  2005-kohorten 2004-kohorten 2003-kohorten 

    
Bosatt 

2005 

Fortsatt 
bosatt 

1.1.2010 

Fortsatt 
bosatt 

1.1.2010 
Bosatt 

2004

Fortsatt 
bosatt 

1.1.2009 

Fortsatt 
bosatt 

1.1.2009 
Bosatt 

2003 

Fortsatt 
bosatt 

1.1.2008 

Fortsatt 
bosatt 

1.1.2008 t

    Antall   Prosent   Antall  Prosent   Antall  Prosent

1504 .. Ålesund .................. 33 33 100,0 21 14 66,7 19 13 68,4
1634 .. Oppdal ................... 17 17 100,0 9 8 88,9 11 7 63,6
0529 .. Vestre Toten ........... 15 15 100,0 16 9 56,3 20 7 35,0
     
0822 .. Sauherad ................ 15 15 100,0 10 5 50,0 14 1 7,1
1515 .. Herøy ..................... 15 15 100,0 6 1 16,7 29 25 86,2
0937 .. Evje og Hornnes ...... 13 13 100,0 15 14 93,3 1 1 100,0
     
0617 .. Gol ......................... 12 12 100,0 7 5 71,4 11 5 45,5
0415 .. Løten ..................... 11 11 100,0 9 8 88,9  
0711 .. Svelvik ................... 10 10 100,0 6 4 66,7 15 8 53,3
     
0901 .. Risør ...................... 10 10 100,0 14 12 85,7 23 11 47,8
0941 .. Bykle ...................... 10 10 100,0 - - - 5 - 0,0
1502 .. Molde ..................... 10 10 100,0 5 5 100,0 4 2 50,0
     
0906 .. Arendal .................. 54 53 98,1 82 67 81,7 77 72 93,5
1102 .. Sandnes ................. 39 38 97,4 57 46 80,7 94 89 94,7
1505 .. Kristiansund ............ 23 22 95,7 17 13 76,5 50 34 68,0
     
0709 .. Larvik ..................... 34 32 94,1 56 47 83,9 84 70 83,3
0928 .. Birkenes ................. 16 15 93,8 1 - 0,0 6 6 100,0
1122 .. Gjesdal ................... 16 15 93,8 15 6 40,0 12 2 16,7
     
1245 .. Sund ...................... 16 15 93,8 19 15 78,9 20 20 100,0
1146 .. Tysvær ................... 13 12 92,3 25 19 76,0 33 22 66,7
0301 .. Oslo ....................... 487 449 92,2 492 452 91,9 487 436 89,5
     
0706 .. Sandefjord .............. 24 22 91,7 38 33 86,8 22 19 86,4
0216 .. Nesodden ............... 12 11 91,7 10 8 80,0 12 12 100,0
0228 .. Rælingen ................ 12 11 91,7 - - - - - -
     
0819 .. Nome ..................... 12 11 91,7 19 11 57,9 26 13 50,0
1121 .. Time ...................... 22 20 90,9 31 26 83,9 32 27 84,4
1103 .. Stavanger ............... 118 107 90,7 120 110 91,7 191 175 91,6
     
0231 .. Skedsmo ................ 49 44 89,8 41 36 87,8 68 57 83,8
0625 .. Nedre Eiker ............ 29 26 89,7 28 16 57,1 41 32 78,0
0412 .. Ringsaker ............... 19 17 89,5 22 17 77,3 19 16 84,2
     
1201 .. Bergen ................... 227 196 86,3 220 187 85,0 306 261 85,3
0806 .. Skien ...................... 102 88 86,3 96 87 90,6 93 84 90,3
0219 .. Bærum ................... 81 69 85,2 121 104 86,0 141 119 84,4
     
1601 .. Trondheim .............. 214 173 80,8 231 175 75,8 229 204 89,1
1001 .. Kristiansand ............ 166 133 80,1 210 166 79,0 200 165 82,5
0602 .. Drammen ............... 70 55 78,6 117 95 81,2 83 63 75,9
     
0805 .. Porsgrunn ............... 43 33 76,7 34 29 85,3 49 36 73,5
0220 .. Asker ..................... 54 39 72,2 59 45 76,3 45 37 82,2
2003 .. Vadsø .................... 49 34 69,4 77 39 50,6 90 10 11,1
     
1804 .. Bodø ...................... 80 45 56,3 85 59 69,4 102 57 55,9
1902 .. Tromsø .................. 76 39 51,3 91 56 61,5 80 48 60,0
1901 .. Harstad .................. 53 22 41,5 57 24 42,1 66 36 54,5
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Tabell 4.8. Flyktninger bosatt i 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 og 2000, etter folketall i kommunen og andel fortsatt bosatt fem år 
etter bosetting 

 Fortsatt bosatt etter fem år 

  
Bosatt i 

2005
Fortsatt bosatt 

1.1.2010 
2005-

kohorten 
2004-

kohorten 
2003-

kohorten 
2002-

kohorten 
2001-

kohorten 
2000-

kohorten 

   Antall     Prosent  

Alle kommuner 4 736 3 452 73 70 69 65 60 53
   
Innbyggere   
100.000 + 1 127 994 88 87 88 84 82 76
50.000-99.999 575 447 78 79 82 80 72 71
30.000-49.999 489 400 82 78 75 75 61 64
   
20.000-29.999 600 390 65 74 71 61 65 54
15.000-19.999 277 200 72 68 62 66 61 57
10.000-14.999 577 373 65 63 64 52 53 43
   
5.000-9.999 698 440 63 55 53 49 51 38
2.000-4.999 312 169 54 52 54 48 41 33
Under 2.000 81 39 48 46 53 47 49 32
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5. Nettoinnflytting til kommuner, flyktninger 
bosatt i 2005, bosted etter fem år 

I avsnitt 4 ble det fokusert på kun fraflytting. I avsnitt 5 ser vi på den samlede 
effekten av flyttingene, nettoinnflyttingen, som er innflytting minus utflytting. 
 
Noen kommuner nordover i landet hadde beholdt mer enn to tredjedeler av de 
bosatte fra 2005 til 2010. Men om vi ser på den samlede effekten av ut- og 
innflytting, må vi atskillig lenger sør for å finne nordligste kommune som hadde 
hatt netto innflytting (på mer enn 3): Stranda i Møre og Romsdal, som hadde fire 
flere flyktninger fra kohorten 1.1.2010 enn det var som ble bosatt i 2005. 
 
Oslo hadde størst vekst, med 275, fulgt av Drammen (48) og deretter seks 
kommuner i Akershus og Østfold. Siden sekundærflyttingene avtar har likevel 
veksten vært mindre også i disse kommunene for 2005-kohorten enn for kohortene 
før. Kommunene som hadde mistet flest flyktninger var kommuner i de fem nord-
ligste fylkene (inkludert Trondheim) som i utgangspunktet hadde bosatt relativt 
mange.  
 
Mange kommuner med generell befolkningsøkning har utflytting av flyktninger, noe 
som viser at flyktningene har et annet flyttemønster enn resten av befolkningen. 
Flyktningenes flyttinger er langt mer sentraliserende enn flyttingene til 
befolkningen for øvrig. 

5.1. Flyktningenes bosted etter fem år 
I tolkningen av figur 5.1. er et viktig poeng at kommuner må bosette et visst antall 
flyktninger for å ha potensial for stor nedgang. En kommune som bosatte seks 
flyktninger i 2005 kan ikke ha større nedgang enn -6. I forhold til vekst er det ingen 
slike begrensninger.  
 
Det var 11 kommuner som hadde hatt en nedgang på 15 eller flere flyktninger fra 
2005 til 1.1.2010. Av disse lå to fra Sør-Trøndelag og sørover. Det var Trondheim, 
med et nettotap på 23, til tross for en innflytting på 18. Og Flora, som hadde 
nettoutflytting på 15. De resterende ni kommunene med nettoutflytting på 15 og 
flere lå i de fire nordligste fylkene. Den nordligste kommunen med nettoinnflytting 
på flere enn tre var Stranda i Møre og Romsdal. Ellers lå samtlige kommuner med 
vekst på mer enn tre sør for Stad og Dovre. 
 
Som alltid er det Oslo som har hatt størst vekst i antall flyktninger etter fem år. For 
2005-kohorten var det en vekst på 275, av opprinnelig 4 250 bosatt utenfor Oslo, 
som er en stor nedgang i forhold til tallet for 2004-kohorten, som var 479 av 
opprinnelig 5 210 bosatt utenfor Oslo. Ellers hadde Kongsvinger, Sarpsborg og 
Halden større vekst i 2005-kohorten enn i årgangen før, mens Moss, Sandnes og 
Stavanger hadde mindre vekst. 

Minkende nettoinnflytting i de viktigste tilflyttingskommunene 
Figur 5.2 viser utviklingen i nettoeffekten av flyttingene for de viktigste 
tilflyttingskommunene. Oslo har hele tiden vært i en særstilling. Men også i Oslo 
vises den generelle nedgangen i sekundærflyttinger. Mens 2004-kohorten hadde en 
vekst etter fem år som tilsvarte over 8 prosent av kohorten, var veksten for 2005-
kohorten nede i under 6 prosent. Også for de andre kommunene har det vært en 
generell nedgang. Nedgangen har vært størst for Fredrikstad, som for alle kohorter 
har vært kommunen etter Oslo med størst nettoinnflytting. For 2005-kohorten ga 
veksten på kun 15 Fredrikstad en 10. plass på rankingen av kommuner med størst 
netto innflytting, som er plassen bak Kongsvinger. Det samme er tilfellet med 
Bærum. Drammen var kommunen med nest størst vekst for 2005-kohorten, men 
hadde likevel betydelig mindre innflytting blant de som ble bosatt i 2005 enn de 
som ble bosatt i 2000-2002.  
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Figur 5.1. Flyktninger bosatt i 2005, vekst i antall i kommunen 1.1.2010 

 

Figur 5.2. Økning i antall flyktninger i de viktigste innflyttingskommunene, fem år etter 
bosetting for kohortene bosatt i 2000-2005, som andel av kohortstørrelsen 
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Tabell 5.1. Antall flyktninger bosatt i 2005 og antall fra denne kohorten bosatt 1.1.2010. 
Kommuner med minst 10 opprinnelig bosatte og/eller vekst på 5 eller flere. Antall og 
prosent 

 

Flyktninger 
bosatt

 i 2005

Flyttet 
ut per 

1.1.2010

Flyttet
inn per 

1.1.2010

Bosteds 
kommune 
1.1.2010 Vekst Vekst 

    Antall  Prosent

0301 . Oslo ....................... 487 38 313 762 275 56
0602 . Drammen ................ 70 15 63 118 48 69
0219 . Bærum ................... 81 12 52 121 40 49
   
0105 . Sarpsborg ............... 29 5 35 59 30 103
0101 . Halden .................... 3 - 25 28 25 833
0231 . Skedsmo ................ 49 5 29 73 24 49
   
0235 . Ullensaker ............... 15 3 26 38 23 153
0230 . Lørenskog ............... 25 4 22 43 18 72
0402 . Kongsvinger ............ 5 1 18 22 17 340
   
0106 . Fredrikstad .............. 39 8 23 54 15 38
0706 . Sandefjord .............. 24 2 16 38 14 58
0125 . Eidsberg ................. 20 7 20 33 13 65
   
1102 . Sandnes ................. 39 1 13 51 12 31
0427 . Elverum .................. 25 3 13 35 10 40
0806 . Skien ...................... 102 14 24 112 10 10
   
0625 . Nedre Eiker ............. 29 3 12 38 9 31
0617 . Gol ......................... 12 - 8 20 8 67
1103 . Stavanger ............... 118 11 19 126 8 7
   
1201 . Bergen ................... 227 31 39 235 8 4
0228 . Rælingen ................ 12 1 8 19 7 58
0128 . Rakkestad ............... 9 4 10 15 6 67
   
0502 . Gjøvik ..................... 35 4 10 41 6 17
0704 . Tønsberg ................ 22 5 11 28 6 27
0412 . Ringsaker ............... 19 2 7 24 5 26
   
0937 . Evje og Hornnes ...... 13 - 5 18 5 38
1119 . Hå .......................... 11 4 9 16 5 45
1221 . Stord ...................... 8 1 6 13 5 63

 
I antall var veksten fra 2005-kohorten til 1.1.2010 aller størst i Oslo. Det var ikke 
mer enn 15 kommuner som hadde hatt en vekst på 10 eller flere i løpet av de fem 
årene. De to kommunene Halden og Kongsvinger bosatte i utgangspunktet få 
flyktninger, men hadde ganske mange innflyttinger, henholdsvis 25 og 18.  
 
De to Vestlandsbyene Stavanger og Bergen bosatte derimot ganske mange, og 
hadde bare en beskjeden netto tilvekst i løpet av de påfølgende fem år.  

Flyktningenes har et annet flyttemønster enn andre 
Figur 5.3 viser forholdet mellom utvikling i antall flyktninger i kommunene og 
befolkningsutvikling for de samme kommunene i perioden 2005-2010. Hvert punkt 
i figuren viser utviklingen for den enkelte kommune langs disse to dimensjonene. 
Kun kommuner som bosatte 10 eller flere flyktninger i 2005 er tatt med. 
 
Denne figuren viser i hovedtrekk det samme mønsteret for samtlige kohorter: 
• Det er kun kommuner med generell økning i folketallet som har hatt økning i 

antall flyktninger (II). For 2005-kohorten var det ett eneste unntak fra denne 
regelen, og hadde nedgang i folketallet totalt samtidig som antall flyktninger 
økte i løpet av femårsperioden (III). 

• Det er mange kommuner som har generell økning i folketallet og nedgang i 
antall flyktninger (I) 

 
At så mange kommuner med befolkningsøkning har hatt utflytting av flyktninger 
betyr at flyktningene har hatt et annet flyttemønster enn befolkningen for øvrig. 
Fargene i figur 5.2 viser hvilke landsdeler den enkelte kommune ligger i. Mønsteret 
fra figur 5.1 vises igjen i figur 5.2.  
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Figur 5.3. Kommuner. Forholdet mellom befolkningsutvikling 1.1.2005-1.1.2010 og utvikling i 
antall flyktninger fra 2005-kohorten til 1.1.2010 

 

5.2. Flyktninger etter sentralitet fem år etter bosetting 
Med sentralitet menes en kommunes geografiske beliggenhet i forhold til tettsteder 
av ulik størrelse. Tettsteder deles i tre nivåer etter folketall og tilbud av funksjoner. 
Tettsteder på nivå 3 er lansdels-sentre med minst 50 000 innbyggere, nivå 2 har et 
folketall på mellom 15 000 og 50 000, nivå 1 har et folketall mellom 5 000 og 
15 000. For å beskrive de muligheter befolkningen i en kommune har for 
arbeidsreiser til et eller flere av disse tettstedene, har en delt kommuner i fire 
sentralitetsnivåer (0-3). 
 

3  Kommuner som omfatter et tettsted på nivå 3 (landsdelssenter) eller som ligger 
innenfor 75 minutters (for Oslo:90 minutters) reisetid fra et slikt tettsteds 
sentrum (sentrale kommuner) 

2  Kommuner som omfatter et tettsted på nivå 2 eller som ligger innenfor 60 
minutters reisetid fra et slikt tettsteds sentrum (noe sentrale kommuner) 

1  Kommuner som omfatter et tettsted på nivå 1 eller som ligger innenfor 45 
minutters reisetid fra et slikt tettsteds sentrum (mindre sentrale kommuner) 

0  Kommuner som ikke fyller kravene til reisetid fra tettstedene (minst sentrale 
kommuner) 

Sekundærflyttingene er sentraliserende 
Figur 5.4 viser hvordan bosettingsmønsteret til de flyktningene som ble bosatt i 
2005 har endret seg i forhold til sentralitet. Ved bosetting bodde de mindre sentralt 
enn befolkningen generelt, som var fordelt som følger: Sentralitet 3: 66 prosent, 
sentralitet 2: 17 prosent, sentralitet 1: 7 prosent og sentralitet 0: 10 prosent. Fem år 
etter bodde de mer sentralt enn befolkningen generelt. Sammenlignet med 
flyktningene som ble bosatt i 2004 har sentraliseringen vært mindre, noe som kan 
forklares med mindre flytteaktivitet. Uansett er likevel sekundærflyttingene 
fremdeles sentraliserende. 
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Figur 5.4. Sentralitet første bostedskommune og bokommune 1.1.2010, flyktninger bosatt i 
2005. Prosent 
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6. Bofaste og utflyttere etter fem år. Flyktninger 
bosatt 2000-2009, etter kjønn, alder, familietype 
og flyktningtype 

Flytting varierer i forhold til kjønn, alder, familietype, flyktningtype, landbakgrunn 
og mye annet. Om en ung enslig mann med asylsøkerbakgrunn flytter mye, er det 
fordi han er ung, fordi han er enslig, fordi han har bakgrunn som asylsøker? Og hva 
betyr landbakgrunnen? Under er alder, kjønn, familietype og flyktningtype 
behandlet hver for seg. 

6.1. Alder og kjønn 
Som nevnt flere ganger har sekundærflyttingen avtatt kohort for kohort. Fra 2002- 
til 2004-kohorten var det imidlertid kvinnelige flyktninger som sto for hele 
nedgangen i flytting, da stadig flere av dem ble boende, mens de mannlige 
flyktningene flyttet like mye som før. Også for 2005-kohorten avtok kvinnenes 
flytting i forhold til kohorten før, men i denne årgangen har også mennene flyttet 
mindre enn mennene fra årgangene før. 
 
Flyktninger som var 35 år og eldre ved bosetting flytter minst, men det er de 
mellom 18 og 24 år som har hatt størst nedgang i mobiliteten fra 2004- til 2005-
kohorten. Med nedgangen i flyttinger for flyktningene mellom 18 og 24 år, flytter 
nå denne aldersgruppen av flyktninger ikke mer enn tilsvarende aldersgruppe i 
befolkningen som helhet. Personer i denne alderen er i sin mest mobile alder, 
uansett om de er flyktninger eller ikke. En forskjell mellom flyktninger og andre i 
samme alder er det likevel: Mannlige flyktninger flytter mye mer enn kvinnelige. 
Denne forskjellen finner vi ikke i befolkningen for øvrig, noe som kanskje skyldes 
ulikheter i familiestruktur mellom flyktninger og den øvrige befolkningen. 
 
Selv om flyktninger som var barn ved bosetting eller 35 år og eldre flytter minst av 
flyktningene, er det likevel de som skiller seg mest fra befolkningen som helhet, da 
de flytter mye mer enn tilsvarende grupper i den øvrige befolkningen. 

Figur 6.1. Menn og kvinner, 18 år og over ved bosetting, bofaste i første bostedskommune 
etter fem år. Kohorter. Prosent 
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Størst nedgang i sekundærflytting blant menn 
Mennene har hele tiden flyttet mer enn kvinnene. Figur 6.1 viser at sammenlignet 
med tidligere kohorter var det kvinnene som sto for hele nedgangen i sekundær-
flyttinger både for 2003- og 2004-kohorten. Også for 2005-kohorten har kvinnene 
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hatt økning i bofasthet, men her har økningen likevel vært størst blant mennene. 
Mens forskjellen mellom kjønnene var 9,9 prosentpoeng for 2004-kohorten, var 
den nede i 8,3 prosentpoeng for 2005-kohorten. 75 prosent av kvinnene hadde ikke 
flyttet i løpet av fem år, mot 67 prosent av mennene. Så forskjellen er fremdeles 
ganske stor. 

Tabell 6.1. Flyktninger etter bosted fem år etter første bosetting, etter alder ved bosetting. 
Prosent 

Alder ved første 
bosetting 

Opprinnelig 
bosatt

Bosatt i 
Norge 

Bosatt i 
første 

bosteds-
kommune 

Flyttet til 
annen 

kommune i 
fylket 

Flyttet til 
annet fylke, 

ikke Oslo
Flyttet til 

Oslo

 Antall   Prosent  

I alt  
1999 ................. 6 729 87 52 6 19 11
2000 ................. 6 599 87 54 5 18 10
2001 ................. 7 087 94 61 6 17 10
2002 ................. 8 249 96 65 5 17 8
2003 ................. 6 816 97 69 6 13 9
2004 ................. 5 770 98 70 6 13 9
2005 ................. 4 736 98 72 6 13 7

0-17 år  
1999 ................. 2 765 86 52 5 20 9
2000 ................. 2 454 92 59 4 20 9
2001 ................. 2 883 96 64 5 18 8
2002 ................. 4 014 96 66 5 18 7
2003 ................. 3 000 98 72 6 14 6
2004 ................. 2 149 99 75 5 13 6
2005 ................. 1 954 98 75 5 13 5

18-24 år  
1999 ................. 910 89 46 9 20 15
2000 ................. 1 011 82 43 6 19 15
2001 ................. 876 92 52 7 18 15
2002 ................. 952 95 58 8 17 12
2003 ................. 1 037 96 58 8 16 15
2004 ................. 1 087 97 58 9 15 15
2005 ................. 688 96 63 7 14 11

25-34 år  
1999 ................. 1 723 89 48 6 19 15
2000 ................. 1 859 83 48 6 18 12
2001 ................. 1 876 92 56 6 19 11
2002 ................. 1 852 95 62 5 18 10
2003 ................. 1 654 97 69 6 12 11
2004 ................. 1 552 98 69 5 12 11
2005 ................. 1 186 98 70 6 13 9

35 år og over  
1999 ................. 1 331 85 58 4 16 6
2000 ................. 1 275 87 60 5 13 8
2001 ................. 1 452 92 67 5 13 7
2002 ................. 1 431 96 72 4 13 6
2003 ................. 1 125 96 74 4 12 6
2004 ................. 982 97 77 5 11 5
2005 ................. 908 97 78 5 10 4

 
1999- og 2000-kohorten hadde ganske stor gjenutvandring, med 87 prosent som 
fremdeles bodde i Norge etter fem år. Men fra 2001- til 2004-kohorten økte 
andelen bosatt i Norge fra 94 prosent til 98 prosent, og andelen var like høy også 
for 2005-kohorten.  

Færre unge som flytter til Oslo 
Fra 2004- til 2005-kohorten økte andelen som hadde vært bofaste i første bosteds-
kommune etter fem år fra 70 til 72 prosent. Denne økningen er imidlertid ikke 
jevnt fordelt etter alder. Unge flyktninger på 18-24 år har hatt et markert hopp, på 5 
prosentpoeng, i andel bofaste. Nesten hele denne økningen har kommet på grunn 
av en nedgang i flytting til Oslo. For de andre aldersklassene har det vært svært 
liten økning i andel bofaste. De under 18 år har sågar ikke hatt noen økning i det 
hele tatt. Hovedmønsteret holder seg likevel, med gruppen 18-24 år som den mest 
mobile, og de på 35 år og over som den mest bofaste, fulgt av barna, altså de som 
var under 18 år ved bosetting.  
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Figur 6.2. Hele befolkningen 1.1.2005 etter andel som hadde flyttet 1.1.2010 og flyktninger 
bosatt 2005 etter andel som hadde flyttet 1.1.2010, etter alder i 2005. Prosent 
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Unge voksne flyktninger flytter ikke mer enn andre i samme alder 
Alt i alt flytter flyktninger mye mer enn befolkningen for øvrig. Det er ikke 
uventet, siden flyktningene ikke har røtter på stedet der de ble bosatt og derfor i 
mye mindre grad enn andre har en tilhørighet som holder dem igjen. Som for 
flyktningene, er flytteaktiviteten størst blant ungdom og minst blant de over 35 år. 
Men for dem i alderen 18-24 år er det faktisk ingen forskjell i flytting mellom 
flyktningene som ble bosatt i 2005 og tilsvarende aldersgruppe i befolkningen som 
helhet. I begge gruppene hadde 37 prosent av de bosatte i 2005 flyttet innen 
1.1.2010. For kohortene før 2005 hadde flyktningene ligget en del over resten av 
befolkningen i denne aldersgruppen, men med nedgangen som kom med 2005-
kohorten er det altså for første gang ikke noen forskjell mellom flyktningene og de 
andre. 

Flyktningbarnefamilier flytter mye mer enn andre barnefamilier 
Som før, er det størst forskjell i flytting mellom flyktninger og andre blant de under 
18 år og de over 34 år. Her flytter flyktningene om lag dobbelt så mye som 
befolkningen for øvrig. Barnefamilier av flyktninger flytter altså mye mer enn 
andre barnefamilier. 

Tabell 6.2. Flyktninger etter bosted fem år etter første bosetting, fordelt etter alder ved 
bosettingen og kjønn. Gjennomsnitt for flyktninger bosatt 2000-2005. Prosent 

 

Opp-
rinnelig 
bosatt 

Bosatt i 
Norge 

Bosatt i 
første 

bosteds-
kommune 

Flyttet til 
annen 

kommune i 
fylket 

Flyttet til 
annet 

fylke, ikke 
Oslo 

Flyttet til 
Oslo 

Ut-
vandret Død

 Antall   Prosent  

I alt .................. 38 809 95 64 6 15 9 5 0
Menn ............... 21 730 94 62 7 15 9 6 0
Kvinner ............ 17 079 96 67 5 16 8 4 0
   
00-17 år ........... 16 239 96 67 6 16 7 4 0
   
18-24 år ........... 5 597 93 55 8 17 14 7 0
Menn ............... 3 071 91 50 9 17 15 9 0
Kvinner ............ 2 526 95 61 7 16 13 4 0
   
25-34 år ........... 9 879 94 61 6 16 11 6 0
Menn ............... 5 698 91 57 7 16 12 8 0
Kvinner ............ 4 181 96 67 5 16 9 3 0
   
35 år og over ... 7 094 94 70 5 12 6 5 1
Menn ............... 4 170 93 69 6 12 6 6 1
Kvinner ............ 2 924 95 72 5 13 5 4 1
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Tabellen viser alder ved bosetting. Alle har altså blitt fem år eldre ved måletids-
punktet. En flyktning som var 15 år ved bosetting i 2004 kan være 20 år ved 
måletidspunktet i 2009 (fem år etter bosetting), men er fremdeles i aldersklassen 0-
17 år i tabellen. 

Unge menn flytter mye mer enn unge kvinner 
Det er betydelige forskjeller mellom kjønnene i mobilitet mellom 18 og 34 års 
alder (aldersgruppene). Blant mennene er det ca 10 prosentpoeng flere som har 
flyttet enn det er blant kvinnene. Det er også en forskjell at de unge, spesielt unge 
menn i større grad enn de på 35 år og over har flyttet til Oslo.  
 
Blant de eldste, de over 35 år, er også kvinnene mer bofaste enn mennene, men her 
er forskjellen mellom kjønnene betraktelig mindre enn blant de yngre voksne. Den 
største forskjellen i denne aldersklassen ligger i andel som har utvandret igjen, som 
er to prosentpoeng høyere for mennene enn for kvinnene. 

6.2. Familietype og flyktningtype 
Enslige menn er fremdeles den gruppen som flytter mest, men 2005-kohorten av 
denne gruppen har flyttet betraktelig mindre enn 2004-kohorten hadde etter fem år. 
Derfor har også færre enslige menn flyttet til Oslo. I den største gruppen etter 
familietype, som er ektepar med barn, holdt mobiliteten seg uforandret fra 2004- til 
2005-kohorten. Hele 79 prosent i denne gruppen hadde ikke flyttet ut av første 
bostedskommune. 
 
Overføringsflyktninger er de mest bofaste og flyktninger med asylsøkerbakgrunn 
har flyttet mest, menn mye mer enn kvinner. Forholdsvis mange familiegjenforente 
menn har flyttet ut av landet igjen. 
 
Familietype er felles for alle personer i samme familie. Et barn som bor sammen 
med sine gifte foreldre hører altså til kategorien ”Ektepar med barn”. I avsnittet om 
familietype vises familietype ved måletidspunktet, som er fem år etter første 
bosetting. SSB har ingen data om familietype for personer som har forlatt landet. 
Familietype endrer seg gjerne ved flytting. Noen av de som flytter, flytter fra en 
familie for å bo alene et annet sted, mens andre flytter sammen for å danne familie. 

Tabell 6.3. Flyktninger etter bosted fem år etter første bosetting, etter familietype ved 
måletidspunktet. Flyktninger bosatt 2005. Enslige etter kjønn. Prosent 

  
Antall 

personer

Bosatt i første 
bosteds-

kommune 

Flyttet til 
annen 

kommune i 
fylket 

Flyttet til 
annet fylke, 

ikke Oslo
Flyttet 

til Oslo 

   Prosent  

I alt ....................................... 4 619 74 6 13 7
  
Enslig mann .......................... 822 63 7 17 14
Enslig kvinne ......................... 277 70 8 13 8
Ektepar uten barn .................. 148 72 9 10 9
Ektepar med barn .................. 2 384 79 6 12 4
Mor med barn ........................ 818 79 4 10 7
Far med barn ......................... 69 67 13 14 6
Samboerpar med felles barn ... 101 51 9 27 13

Flere bofaste enslige, men færre bofaste samboerpar med felles barn 
Enslige menn har tradisjonelt vært den familietypen som flytter mest. For 2005-
kohorten blir de imidlertid slått av Samboerpar med felles barn, der kun 51 prosent 
fremdeles bodde i første bostedskommune fem år etter bosetting, altså hadde 49 
prosent flyttet. Forholdsvis mange hadde flyttet til Oslo, men dobbelt så mange 
hadde flyttet til andre fylker enn Oslo. Også i 2004-kohorten var det mange som 
hadde flyttet til andre fylker enn Oslo. Det som skiller 2005-kohorten fra 2004-
kohorten er imidlertid at det var flere i familietypen Samboerpar med felles barn 
fra den siste kohorten som hadde flyttet til Oslo. Hvor mye vekt man skal legge på 
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dette er en annen sak, da det tross alt kun var en økning fra seks personer til 13 
personer, altså kanskje en økning på to familier.  
 
Ektepar med barn er den desidert største gruppen. Her har flyttemønsteret for 2005-
kohorten ikke forandret seg i forhold til 2004-kohorten. 79 prosent har ikke flyttet, 
6 prosent har flyttet innen fylket, 12 prosent til annet fylke enn Oslo og 4 prosent 
til Oslo.  
 
Enslige menn har blitt mer bofaste, og færre av dem har flyttet til Oslo. Det er også 
færre enslige kvinner som har flyttet til Oslo, 8 prosent av 2005-kohorten, mot 13 
prosent av 2004-kohorten. I familietypen Mor med barn har også andelen bofaste 
økt mye mellom de to årgangene, fra 72 prosent bofaste til 79 prosent. Og det er 
spesielt andelen som har flyttet til Oslo som har minket, fra 13 til 7 prosent. 

Tabell 6.4. Bosted for flyktninger fem år etter første bosetting, etter flyktningtype og kjønn. 
Flyktninger bosatt 2000-2005, 18 år og eldre ved bosettingen. Prosent 

 

Opp-
rinnelig 
bosatt 

Bosatt i 
Norge 

Bosatt i 
første 

bosteds-
kommune 

Flyttet til 
annen 

kommune 
i fylket 

Flyttet til 
annet 
fylke, 
ikke 
Oslo 

Flyttet 
til Oslo 

Ut-
vandret Død 

 Antall   Prosent  

I alt ............................. 22 462 94 62 6 15 10 6 0
   
Overføringsflyktninger 3 818 98 68 6 16 8 2 0
  Menn ........................ 2 044 98 68 6 16 8 2 0
  Kvinner ...................... 1 774 98 69 5 16 8 2 1
   
Asylsølerbakgrunn ..... 14 834 93 61 7 14 11 6 1
  Menn ........................ 10 008 92 57 7 15 12 8 0
  Kvinner ...................... 4 826 96 67 5 13 11 3 1
   
Andre 
primærflyktninger ....... 249 62 39 8 11 3 37 1
  Menn ........................ 144 64 40 9 11 4 36 0
  Kvinner ...................... 105 59 39 7 11 2 39 2
   
Familiegjenforente ..... 3 561 93 64 5 16 7 6 0
  Menn ........................ 708 87 60 5 11 10 13 1
  Kvinner ...................... 2 853 95 65 5 18 7 5 0

 
De fleste flyktningene som blir bosatt er såkalte primærflyktninger, som her er delt 
inn i Overføringsflyktninger, Asylsøkerbakgrunn og Andre primærflyktninger. Av 
de som ble bosatt i 2000-2005 var 84 prosent primærflyktninger. De resterende var 
Familiegjenforente, som er flyktninger som er i familie med og har blitt gjenforent 
med den primærflyktning.  

Overføringsflyktningene mest bofaste 
Overføringsflyktningene er de mest bofaste, 68 prosent av dem som ble bosatt i 
perioden 2000-2005 bodde fremdeles i første bosstedskommune fem år etter 
bosetting. I denne gruppen er det ingen forskjell mellom kjønnene. Familiegjen-
forente, spesielt kvinner, var de nest mest bofaste, mens de med asylsøkerbakgrunn 
hadde flyttet mest (om vi ser bort fra de få i den lille restgruppen Andre primær-
flyktninger).  
 
Forholdsvis mange både menn og kvinner med asylsøkerbakgrunn har flyttet til 
Oslo. I denne gruppen er den største forskjellen mellom kjønnene at flere menn enn 
kvinner har flyttet ut av landet igjen. Den samme forskjellen finner vi blant de 
familiegjenforente. 13 prosent av de familiegjenforente mennene var flyttet ut av 
landet igjen etter fem år, mot bare 5 prosent av kvinnene. Forholdsvis mange 
familiegjenforente menn hadde flyttet til Oslo, mens mange familiegjenforente 
kvinner hadde flyttet til andre fylker enn Oslo. 
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7. Bofaste og utflyttere bosatt 2000-2009 etter 
landbakgrunn 

7.1. Bosetting etter landbakgrunn 
Det er forhold rundt omkring i verden som bestemmer hvor flyktningene til Norge 
kommer fra. Konfliktene varierer over tid, som gir variasjoner i flyktning-
strømmene. Figur 7.1 viser de ti største gruppene som er bosatt i 2000-2009. Mer 
detaljerte tall ligger i tabell 2.1. 

Figur 7.1. Flyktninger bosatt 2000-2009. De 10 største gruppene etter landbakgrunn og 
bosettingsår 

  0  2 000  4 000  6 000  8 000  10 000  12 000  14 000

Etiopia

Det palestinske området

Burma

Eritrea

Iran

Kosovo

Russland

Afghanistan

Somalia

Irak

2000-2004

2005

2006

2007

2008

2009

 

 
Landbakgrunn betyr mye for sekundærflyttinger, både for hvor mye de enkelte 
gruppene flytter (og hvor mange som ikke flytter) og ikke minst hvor de flytter. 
Variasjoner i flyttingene over tid kan derfor delvis forklares med endringer i 
myndighetenes bosettingspolitikk og virkemidler rettet mot flyktningene, men også 
ut fra forskjeller i flyktningenes landbakgrunn fra kohort til kohort. De største 
gruppene av flyktninger preger det totale mønsteret i sekundærflyttingene mest. 
Derfor har de irakiske flyktningenes flyttinger lenge hatt stor betydning for totalen, 
men betyr nå mindre og mindre. 

7.2. Bosted etter fem år, etter landbakgrunn, flyktninger 
bosatt 2000-2005 

I hver utgave av Monitor for sekundærflytting beskrives flyttemønsteret til noen 
nasjonaliteter spesielt. Kriteriet for å velge land er at det skal være et visst antall 
flyktninger fra landet som har bodd i landet så lenge at det har vært tid til sekundæ-
rflyttinger. I tillegg skal det også ha vært bosatt en viss mengde fra landet de senere 
år, slik at kunnskapen som kommer fram er relevant også i forhold til dagens 
bosettinger av flyktninger. Somalia, Afghanistan og Irak har vært fast alle år. I år er 
Det palestinske området tatt med i tillegg på grunn av mange bosatt derfra de siste 
årene, men likevel er det få fra dette området i utvalget av flyktninger bosatt i 
perioden 2000-2005.  
 
Forskjellen mellom landene er stor. For det første er det forskjell i forhold til hvor 
mange som har flyttet ut av landet igjen. 9 prosent av irakerne og 8 prosent av 
somalierne hadde forlatt landet igjen etter fem år. Nesten ingen fra Afghanistan 
eller Det palestinske området hadde reist ut igjen. Denne forskjellen i 
gjenutvandring forklarer mye av forskjellen i andel som fremdeles er bosatt i første 
bostedskommune mellom landene.  
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Tabell 7.1. Flyktninger etter bosted fem år etter første bosetting. Noen av de største gruppene 
bosatt 2000-2005. Prosent 

 

Opp-
rinnelig 
bosatt 

Bosatt i 
Norge 

Bosatt i 
første 

bosteds-
kom-

mune 

Flyttet til 
annen 

kom-
mune i 

fylket 

Flyttet til 
annet 
fylke, 
ikke 
Oslo 

Flyttet til 
Oslo 

Ut-
vandret Død 

 Antall   Prosent  

Alle land .................. 38 809 95 64 6 15 9 5 0
   
Somalia .................... 7 268 92 60 4 12 16 8 0
Afghanistan .............. 4 467 99 68 6 13 12 1 0
Irak .......................... 8 941 91 56 7 21 7 9 0
Det palestinske 
området ................... 366 98 81 6 8 4 1 0

Mange fra Somalia og Afghanistan flytter til Oslo, irakere og palestinere 
flytter andre steder 
Ellers har somalierne flyttet mindre innen første bostedsfylke enn de andre, og 
halvparten av de som har flyttet innenfor landet har flyttet til Oslo. Afghanerne 
ligger på gjennomsnittet for flyktningene i andel som har flyttet innen fylket, og de 
som har flyttet ut av fylket har fordelt seg temmelig jevnt mellom Oslo og andre 
fylker. Andelen av flyktninger fra Afghanistan som har flyttet til Oslo ligger 
dermed noe over gjennomsnittet for flyktingene generelt. Flyktningene fra Irak er 
den gruppen som har flyttet mest av de som er listet opp her. Og 60 prosent av dem 
som har flyttet innenfor landet har flyttet ut av fylket og til andre fylker enn Oslo. 
Det er altså forholdsvis få fra Irak som har flyttet til Oslo. De få palestinerne har 
flyttet svært lite. 

7.3. Bofaste og utflyttere fra utvalgte land 
Flyktninger fra ulike land blir bosatt på ulike måter. Av dem som ble bosatt fra og 
med 2000 til og med 2005 har vi sett spesielt på flyktninger fra Somalia, Afghani-
stan, Irak og Det palestinske området. Flest flyktninger fra Somalia ble bosatt i 
Oslo (15 prosent) fulgt av Hordaland. Flest afghanere ble bosatt i Buskerud (10 
prosent) og Nordland. Av irakerne ble flest bosatt i Oslo (12 prosent) og Nordland. 
Av de få palestinerne ble flest bosatt i Rogaland (18 prosent) og Telemark. Hvor 
flyktningene opprinnelig blir bosatt har selvfølgelig stor betydning for de påfølg-
ende sekundærflyttinger. 
 
Flyktningene fra Somalia, Afghanistan og Irak hadde et ganske likt flyttemønster 
om vi bare ser på hvor stor andel av 2005-kohorten som hadde flyttet ut av første 
bostedskommunen 1.1.2010. Andelen lå på 32-33 prosent for alle tre, mens kun 23 
prosent av palestinerne hadde flyttet. Men det er forskjeller i hvor de enkelte 
gruppene hadde flyttet. 8-9 prosent av flyktningene fra Somalia og Irak hadde 
flyttet ut av landet, mot kun 1 prosent av afghanerne. Altså hadde afghanerne i 
større grad flyttet innenfor landet. 
 
I antall hadde alle fire landene størst nettoinnflytting til Oslo i løpet av fem år etter 
bosettingene i perioden 2000-2005. Det var imidlertid svært stor forskjell landene i 
mellom i valg av Oslo som tilflytningsmål. Mange somaliere og afghanere flyttet 
dit, men forholdsvis få irakere og palestinere. For somalierne og irakerne fulgte 
Østfold deretter, mens det var flere afghanere som flyttet til Akershus. Somalierne 
hadde det mest konsentrerte flyttemønsteret, med kun fire fylker med større 
innflytting enn utflytting. Afghanerne spredte seg mer, da det var ni fylker som 
hadde positiv nettoinnflytting. 
 
I dette avsnittet er flyttingene til 2005-kohorten av flyktninger fra Somalia, 
Afghanistan, Irak og Det palestinske området beskrevet nærmere. Landene er valgt 
ut fra to kriterier: 1) Det må ha blitt bosatt en viss mengde flyktninger fra dette 
landet i 2005, og 2) Det ble bosatt en viss mengde flyktninger fra landet også i 
2009. Det første kriteriet er valgt for å unngå for små tall når kohorter skal følges 
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over tid, det andre for å få fram opplysninger som er relevante i forhold til dagens 
bosetting av flyktninger. 
 
I årets monitor er Det palestinske området valgt som siste land, til tross for at det 
ble bosatt få derfra før 2008. Grunnen til dette er at det ble bosatt mange i 2008 og 
2009, noe som gjør at dette er en gruppe det er spesielt interessant å følge med. 
 
Årets monitor har også en endring i fylkestabellene. Tidligere har disse tabellene 
vist flyktninger bosatt de siste fem år og deres flyttinger i samme periode. I årets 
monitor er det fokusert på flytting i løpet av fem år etter bosetting for flyktninger 
bosatt i perioden 2000-2005. Grunnen til dette er at jo lengre botid, desto lengre tid 
har gruppen hatt på seg til å flytte. Og de enkelte landgruppenes samlede flyttinger 
i løpet av siste fem år har derfor blitt mye bestemt av størrelsen på de enkelte 
kohortene innen gruppen. Hvis det har blitt bosatt mange tidligere og få de senere 
år, er det trolig at gruppen som helhet har flyttet mye. Men hvis derimot gruppen er 
dominert av flyktninger med kort botid, vil de mest sannsynlig ha flyttet lite. Når vi 
nå ser på kun flyttinger i løpet av fem år etter bosetting, elimineres effekten av 
kohortstørrelsene. Ulempen i forhold til tidligere monitorer (der vi så på flyttinger i 
løpet av de siste fem år) er at de nyeste flyttetallene betyr relativt mindre, siden vi 
nå får med flyttinger som skjedde for inntil 10 år siden, i tillegg til at flyttingene til 
de som ble bosatt etter 2005 ikke er med. Siden tabellene ikke skiller mellom når i 
perioden 2000-2005 flyktningene ble bosatt, er det ikke mulig å se eventuelle 
virkninger av Intro her. 

Flyktninger fra Somalia 
Oslo, Nordland og Hordaland er fylkene som bosatte fleste flyktninger fra Somalia 
i årene 2000-2005, mens Agder-fylkene, Nord-Trøndelag og Østfold bosatte 
færrest. Etter fem år hadde 8 prosent av kohortene flyttet ut av landet igjen. 
 
Det er kun de to fylkene Oslo og Østfold som har hatt nettoinnflytting av betydning 
av somaliere, aller størst i antall i Oslo og prosentvis størst økning i Østfold. I til-
legg hadde Buskerud og Akershus en liten netto innflytting. 

Tabell 7.2. Flyktninger fra Somalia bosatt 2000-2005, etter første bostedsfylke og bostedsfylke 
etter fem år. Antall og prosent 

   
Første 
bosted

Bosted etter 
fem år 

Netto 
 innflytting 

Prosentvis
endring

    Antall   

 I alt .............................................. 7 268 6 682  
 Utvandret eller død 586  

01 Østfold ......................................... 199 492 293 147
03 Oslo ............................................. 1 118 2 146 1 028 92
06 Buskerud ...................................... 358 370 12 3

02 Akershus ...................................... 365 369 4 1
07 Vestfold ........................................ 358 336 -22 -6
11 Rogaland ...................................... 303 280 -23 -8

09 Aust-Agder ................................... 124 99 -25 -20
04 Hedmark ...................................... 405 315 -90 -22
16 Sør-Trøndelag .............................. 303 230 -73 -24

12 Hordaland .................................... 530 380 -150 -28
08 Telemark ...................................... 461 326 -135 -29
10 Vest-Agder ................................... 196 132 -64 -33

05 Oppland ....................................... 396 243 -153 -39
17 Nord-Trøndelag ............................. 174 99 -75 -43
15 Møre og Romsdal .......................... 425 219 -206 -48

19 Troms .......................................... 340 158 -182 -54
20 Finnmark ...................................... 223 95 -128 -57
18 Nordland ...................................... 679 270 -409 -60

14 Sogn og Fjordane .......................... 311 123 -188 -60
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Nettoutflyttingen fra Vestfold og Rogaland var ikke stor, under 10 prosent av de 
opprinnelig bosatte. Mer enn halvparten av somalierne bosatt i Sogn og Fjordane 
og Nord-Norge hadde flyttet ut fem år etter bosetting. 
 
Av flyktningene fra Somalia som ble bosatt i 2005 hadde 7 prosent flyttet ut av 
første bostedskommune innen 1.1.2006. I løpet av 2006 var det så å si ingen som 
flyttet, men fra 2007 og utover begynte flere å røre på seg, og mer enn halvparten 
av de som flyttet, flyttet til Oslo. Den 1.1.2010 bodde 15 prosent av de somalierne 
som opprinnelig ble bosatt utenfor Oslo i 2005 i Oslo. For 2004-kohorten var 
tilsvarende andel (etter fem år) 18 prosent og for 2003-kohorten 16 prosent, mot 13 
prosent av 2002-kohorten.  
 
Flyttemønsteret har endret seg gradvis for somalierne, med stadig mindre 
sekundærflytting. Flyttingene bosettingsåret avtok fra kohort til kohort, fra 7 
prosent i 2005-kohorten til kun to prosent i 2008-kohorten, for så å øke igjen til 5 
prosent i 2009-kohorten. 2008-kohorten er den som så langt hadde flyttet minst 
etter to år, 2007-kohorten etter tre år, mens 2006 kohorten hadde flyttet litt mer enn 
2005-kohorten etter fire år. Selv om det er variasjoner mellom kohortene, er likevel 
hovedtrekket i utviklingen at sekundærflyttingen helt klart har avtatt. Det tar stadig 
lengre tid før halvparten av kohorten har forlatt første bostedskommune.  

Tabell 7.3. Flyktninger fra Somalia som hadde forlatt første bostedskommune, etter botid. 
Kohorter. Kumulativ prosent 

  

Prosent som hadde forlatt første bostedskommune  
innen utgangen av 

Kohort 
Flyktninger 

i alt

Prosent som 
hadde forlatt 
1.bostedsko

mmune 
1.1.2010

Bosett-
ingsåret År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

2000 .... 1 166 66 12 21 30 38 46 53 57 60 63 66
2001 .... 1 108 61 9 18 27 35 42 48 54 58 61
2002 .... 1 849 57 7 13 25 33 42 50 54 57
2003 .... 1 337 49 7 12 22 31 38 44 49 
2004 .... 1 251 41 6 8 17 28 36 41  
2005 .... 557 32 7 7 17 24 32   
2006 .... 1 077 25 5 8 17 25    
2007 .... 992 14 4 8 14    
2008 .... 984 5 2 5    
2009 .... 733 5 5    

Figur 7.2. Flyktninger fra Somalia bosatt i 2005, bosted 1.1.2006-1.1.2010. Prosent 
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Flyktninger fra Det palestinske området 
Flyktningene fra Det palestinske området er såpass få at tilfeldigheter kan ha vært 
bestemmende for flyttemønsteret som kommer fram i tabell 7.4. At dette er en 
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gruppe som også har flyttet lite, bidrar også til at hver enkelt flytting har fått 
relativt stor betydning. Derfor er det ikke gitt prosenttall for andre fylker enn Oslo i 
tabellen under. 

Tabell 7.4. Flyktninger fra Det palestinske området bosatt 2000-2005, etter første bostedsfylke 
og bostedsfylke etter fem år. Antall og prosent 

   
Første
bosted

Bosted 
etter fem år 

Netto 
innflytting 

Prosentvis 
endring

    Antall   

 I alt ................................................. 454 448  
 Utvandret eller død 6  
    
03 Oslo ................................................ 33 53 20 61
01 Østfold ............................................ 6 7 1 
17 Nord-Trøndelag ................................ 7 8 1 
    
12 Hordaland ....................................... 40 44 4 
07 Vestfold ........................................... 44 46 2 
08 Telemark ......................................... 56 57 1 
    
02 Akershus ......................................... 14 14 0 
05 Oppland .......................................... 13 13 0 
11 Rogaland ......................................... 81 81 0 
    
09 Aust-Agder ...................................... 11 10 -1 
04 Hedmark ......................................... 21 18 -3 
10 Vest-Agder ...................................... 20 17 -3 
    
18 Nordland ......................................... 29 24 -5 
06 Buskerud ......................................... 32 25 -7 
19 Troms ............................................. 9 7 -2 
    
15 Møre og Romsdal ............................. 15 11 -4 
14 Sogn og Fjordane ............................. 11 7 -4 
16 Sør-Trøndelag ................................. 4 2 -2 
    
20 Finnmark ......................................... 8 4 -4 

Tabell 7.5. Flyktninger fra Det palestinske området som hadde forlatt første bostedskommune, 
etter botid. Kohorter. Kumulativ prosent 

  

Prosent som hadde forlatt første bostedskommune 
innen utgangen av 

Kohort 
Flyktninger 

i alt

Prosent som 
hadde forlatt 

1.bosteds-
kommune 
1.1.2010

Bosett-
ingsåret År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

2000 .... 16 - - - - - - - - - -
2001 .... 68 38 7 10 15 28 32 37 29 38
2002 .... 124 27 6 8 8 12 13 24 27 
2003 .... 155 25 3 9 19 19 22 25  
2004 .... 87 23 8 9 15 22 23   
2005 .... 129 16 8 9 12 16    
2006 .... 235 16 6 10 16    
2007 .... 685 4 5 4    
2008 .... 732 1 1    
2009 .... 16 - - - - - - - - - -

 
De palestinske flyktningene er av dem som har flyttet lite. I 2000 og 2001 ble det 
bosatt så få palestinere at det ikke gir mening å fordele dem på bofaste og flyttere. I 
2002 kom det noen flere, og fra og med 2007 har det blitt bosatt stadig flere. I 
2009-kohorten var palestinerne den femte største gruppen. Denne kohorten har 
også flyttet ekstremt lite. At bare fem av 732 flyktninger hadde forlatt første 
bostedskommune mellom bosetting i 2009 og 1.1.2010 er så lite at man kan lure på 
om det er noe rusk i datamaterialet. En forklaring kan være at de flyktningene som 
ble registrert bosatt i 2009 og som står oppført uten registrert bosted i Folke-
registeret 1.1.2010, har fått påført første bostedskommune som bosted også 
1.1.2010. Dette er gjort ut fra en tanke om at dette er mest sannsynlige bosted. Men 
det er ikke sannsynlig at så er tilfellet for alle det gjelder. Mest sannsynlig har noen 
av dem som sto uten bostedskommune i Folkeregisteret faktisk flyttet, men altså 
uten at dette er fanget opp i tabell 7.5. Uansett har altså palestinske flyktninger 
flyttet lite i forhold til mange andre grupper. 
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Flyktninger fra Afghanistan 

Tabell 7.6. Flyktninger fra Afghanistan bosatt 2000-2005, etter første bostedsfylke og 
bostedsfylke etter fem år. Antall og prosent 

   

Første
bosted 

Bosted 
etter fem år 

Antall 

Netto 
innflytting 

Antall 
Prosentvis 

endring

    Antall   

 I alt ................................................. 4 467 4 412  
 Utvandret eller død 55  
    
03 Oslo ................................................ 350 881 531 152
01 Østfold ............................................ 47 89 42 89
02 Akershus ......................................... 354 536 182 51
    
06 Buskerud ......................................... 452 503 51 11
08 Telemark ......................................... 124 136 12 10
07 Vestfold ........................................... 155 168 13 8
    
11 Rogaland ......................................... 242 260 18 7
04 Hedmark ......................................... 92 98 6 7
10 Vest-Agder ...................................... 204 212 8 4
    
09 Aust-Agder ...................................... 95 92 -3 -3
12 Hordaland ....................................... 340 293 -47 -14
16 Sør-Trøndelag ................................. 350 288 -62 -18
    
17 Nord-Trøndelag ................................ 152 107 -45 -30
15 Møre og Romsdal ............................. 307 183 -124 -40
05 Oppland .......................................... 176 104 -72 -41
    
14 Sogn og Fjordane ............................. 138 77 -61 -44
18 Nordland ......................................... 380 196 -184 -48
20 Finnmark ......................................... 169 72 -97 -57
    
19 Troms .............................................. 340 117 -223 -66

Tabell 7.7. Flyktninger fra Afghanistan som hadde forlatt første bostedskommune, etter botid. 
Kohorter. Kumulativ prosent 

  

Prosent som hadde forlatt første bostedskommune  
innen utgangen av 

Kohort 
Flyktninger 

i alt

Prosent som 
hadde forlatt 

1.bosteds-
kommune 
1.1.2010

Bosett-
ingsåret År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

2000 .... 262 62 10 15 21 30 40 47 55 58 61 62
2001 .... 870 59 5 10 21 28 34 45 51 55 59
2002 .... 964 48 5 12 16 23 29 36 43 48
2003 .... 855 43 6 7 13 21 30 39 43 
2004 .... 992 39 3 8 16 26 34 39  
2005 .... 523 32 6 5 14 23 32   
2006 .... 562 20 3 5 11 20    
2007 .... 356 13 6 7 13    
2008 .... 471 7 6 7    
2009 .... 909    

 
Tallene for 2009-kohorten av afghanere er høyst sannsynlig feil, og er derfor ikke 
tatt med. Eventuelle feil i data om 2009-kohorten har imidlertid ingen betydning 
for analysen av de øvrige kohortene.  
 
Som for flyktningene fra Somalia, hadde også flyktningene fra Afghanistan bosatt i 
2005 stopp i utflyttingen fra første bostedskommune i 2006 (mellom 1.1.2006 og 
1.1.2007). Faktisk var det en liten netto innflytting, som betyr at noen flyktninger 
flyttet tilbake til første bostedskommune etter å ha bodd andre steder en periode.  
 
Afghanerne bosatt etter 2002 flyttet lite i forhold til de bosatt før de to første årene. 
Men fra år tre og utover har de langt på vei tatt igjen 2002-kohorten i utflytting, 
men har ikke tatt igjen 2000- og 2001-kohorten. 
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Figur 7.3. Flyktninger fra Afghanistan bosatt i 2005, bosted 1.1.2006-1.1.2010. Prosent 
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Flyktninger fra Irak 

Tabell 7.8. Flyktninger fra Irak bosatt 2000-2005, etter første bostedsfylke og bostedsfylke 
etter fem år. Antall og prosent 

   
Første
bosted

Bosted 
etter fem år 

Netto 
innflytting 

Prosentvis 
endring

    Antall   

 I alt ................................................. 8 941 8 102  
 Utvandret eller død 839  
    
01 Østfold ............................................ 365 921 556 152
03 Oslo ................................................ 1 079 1 566 487 45
02 Akershus ......................................... 520 726 206 40
    
06 Buskerud ......................................... 404 561 157 39
07 Vestfold ........................................... 509 565 56 11
09 Aust-Agder ...................................... 164 149 -15 -9
    
08 Telemark ......................................... 388 343 -45 -12
11 Rogaland ......................................... 508 449 -59 -12
10 Vest-Agder ...................................... 398 347 -51 -13
    
16 Sør-Trøndelag ................................. 437 366 -71 -16
04 Hedmark ......................................... 270 195 -75 -28
12 Hordaland ....................................... 906 653 -253 -28
    
05 Oppland .......................................... 514 308 -206 -40
15 Møre og Romsdal ............................. 537 240 -297 -55
19 Troms ............................................. 218 97 -121 -56
    
18 Nordland ......................................... 951 378 -573 -60
17 Nord-Trøndelag ................................ 261 95 -166 -64
14 Sogn og Fjordane ............................. 329 94 -235 -71
    
20 Finnmark ......................................... 183 49 -134 -73

 
Også flyktningene fra Irak har blitt mer og mer bofaste, stort sett kohort for kohort. 
Av 2000-kohorten hadde over halvparten forlatt første bostedskommune etter fem 
år. For 2001-kohorten gikk det seks år og for 2002-kohorten åtte år. De som ble 
bosatt i 2004 flyttet spesielt lite bosettingsåret, og vi må helt til 2009-kohorten for å 
finne et kull som har flyttet mindre det året de ble bosatt. Flyktningene fra Irak som 
ble bosatt i 2005 har flyttet noe mer enn de som ble bosatt i 2004 og i årene etter. 
Fra 2006-kohorten og utover har irakerne flyttet mindre igjen. 
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Tabell 7.9. Flyktninger fra Irak som hadde forlatt første bostedskommune, etter botid. 
Kohorter. Kumulativ prosent 

  

Prosent som hadde forlatt første bostedskommune  
innen utgangen av 

Kohort 
Flyktninger 

i alt

Prosent som 
hadde forlatt 

1.bosteds-
kommune 
1.1.2010

Bosett-
ingsåret År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

2000 .... 2 610 66 7 20 34 46 54 58 60 63 64 66
2001 .... 2 150 60 13 26 37 45 48 52 55 58 60
2002 .... 2 237 51 8 16 26 33 38 43 49 51
2003 .... 1 020 49 10 16 21 29 37 44 49 
2004 .... 422 38 4 14 17 26 31 38  
2005 .... 483 33 7 13 21 27 33   
2006 .... 483 22 8 12 17 22    
2007 .... 546 14 8 9 14    
2008 .... 951 6 5 6    
2009 .... 805 3 3    

Figur 7.4. Flyktninger fra Irak bosatt i 2005, bosted 1.1.2006-1.1.2010. Prosent 
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8. Nettoinnflytting i perioden 2005-2009, 
flyktninger bosatt 2000-2008 

Populasjonene på 4-8 000 flyktinger er for små til å lage statistikk på kommune-
nivå og for flytting enkeltår for annet enn de aller største kommunene. Samtidig 
kan det være ganske store variasjoner fra kohort til kohort. For å få større popula-
sjoner og unngå ”tilfeldige” variasjoner er flere kohorter her slått sammen for 
analyser av flyttinger de enkelte år. Denne måten å sammenstille data gir i noen 
tilfeller et annet bilde enn om kohortene analyseres hver for seg. Grunnen til dette 
er at det er ulike populasjoner som analyseres. 

8.1. Målgruppene 
Kommuner som bosetter flyktninger mottar integreringstilskudd for bosettingsåret 
og de påfølgende fire år, hvis flyktningen blir boende, vel å merke. I dette avsnittet 
ser vi på flyttinger inntil seks år etter bosetting, for hver år i perioden 2005-2009. 
For hvert flytteår er målgruppen de som ble bosatt i løpet av de fem årene før. 
Flyttinger i 2007 analyseres for flyktninger bosatt i perioden 2002-2006, mens 
flyttinger i 2009 analyseres for de bosatt i 2004-2008. 
 
• Målgruppe 2005:  Flyktninger bosatt i 2000-2004 (32 790) 

 Flyttinger 2005 
• Målgruppe 2006:  Flyktninger bosatt i 2001-2005 (31 694) 

 Flyttinger 2006 
• Målgruppe 2007:  Flyktninger bosatt i 2002-2006 (30 108) 

 Flyttinger 2007 
• Målgruppe 2008:  Flyktninger bosatt i 2003-2007 (27 041) 

 Flyttinger 2008 
• Målgruppe 2009:  Flyktninger bosatt i 2004-2008 (25 912) 

 Flyttinger 2009 
 
Målgruppene samlet er flyttinger i hele perioden 2004-2008 for flyktninger bosatt 
fem år før den enkelte flyttingen.  
 
En flyktning som ble bosatt i 2003 vil altså være med i alle fem målgruppene, mens 
den som ble bosatt i 2000 er med kun i den første (2005) og en som ble bosatt i 2008 
er med i kun den siste (2009). For hver målgruppe er det flyktninger som har flyttet 
året etter første bosetting og inntil seks år etter bosetting. Noen i målgruppen har bodd 
fast i første bostedskommune hele tiden, mens andre kan ha flyttet mange ganger. 

Tabell 8.1. Målgrupper og flytting 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Målgruppe 2005 ........ B 00 B 01 B 02 B 03 B 04 F 05   
Målgruppe 2006 ........ B 01 B 02 B 03 B 04 B 05 F 06  
Målgruppe 2007 ........ B 02 B 03 B 04 B 05 B 06 F 07 
Målgruppe 2008 ........ B 03 B 04 B 05 B 06 B 07 F 08
Målgruppe 2009 ........ B 04 B 05 B 06 B 07 B 08 F 09

Målgruppene samlet .. B 00  + B 01  + B 02  + B 03  + B 04  + B 05 + B 06 + B 07 + B 08
Flyttingene samlet ..... F 05  + F 06  + F 07  + F 08  + F 09
B = Bosatte flyktninger det aktuelle året 
F = Flyttinger for den aktuelle målgruppen 

8.2. Nettoinnflytting 

Nettoinnflytting til fylkene 
Også når vi ser på flyttingene det enkelte år for flere kohorter samlet, skiller Oslo 
seg ut som fylket med desidert størst nettoinnflytting i absolutte tall, men også i 
forhold til antall flyktninger i fylket. Så følger Østfold og Akershus, og deretter 
Buskerud. Rogaland og Vestfold har også hatt nettoinnflytting hvert år i perioden 
2005-2009. nedgangen i sekundærflyttinger vises tydelig også her. Hvert år siden 
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2006 har nettoinnflyttingen til Oslo minket betraktelig. Også for Østfold og 
Akershus avtok den betraktelig fra 2008 til 2009.  
 
Fylkene med negativ nettoinnflytting hadde derimot gjennomgående nedgang i flytte-
underskuddet fra 2008 til 2009. Nedgangen i sekundærflyttinger har altså ført til at 
nesten alle fylkene har beveget seg i retning balanse mellom inn- og utflyttinger. Her 
er Sør-Trøndelag et unntak, med et noe større flytteunderskudd i 2009 enn i 2008. 
Og Hordaland og Aust-Agder har beveget seg fra et lite flytteunderskudd til et noe 
større overskudd. 

Nesten alle fylkene beveger seg i retning flyttebalanse 
Hvert eneste år har de tre fylkene Oslo, Østfold og Akershus ligget på topp i netto 
innflytting, med mer enn 100 hvert år. Buskerud, Vestfold og Rogaland har også 
hatt positiv nettoinnflytting alle år. Hedmark hadde så vidt positive tall i 2007 og 
2009. Aust-Agder og Hordaland hadde positiv nettoinnflytting for første gang i 
2009, mens Vest-Agder hadde én gang i 2007. Nord-Trøndelag har hatt positive 
nettotall en eneste gang, i 2006. Oppland, Telemark, Sogn og Fjordane, Møre og 
Romsdal og de fire nordligste fylkene har hatt negative tall alle år. Det siste året, 
2009, er året da fleste av fylkene hadde positive flyttetall så langt, med ni av 19 
fylker. 2009 var også et spesielt år i og med at hele 16 av fylkene kom nærmere 
flyttebalanse (0 prosent) i forhold til året før. Seks av fylkene fikk minsket sitt 
flytteoverskudd og 10 fylker fikk mindre flytteunderskudd.  
 
Brutto flyttestrømmene har også avtatt fra år til år: 4 300 i 2005, 3 900 i 2006, 
3 600 i 2007, 3 100 i 2008 og 2 600 i 2009. Samtidig har altså størrelsen på 
målgruppene gått ned, fra 32 800 i 2005 til 25 900 i 2009. I disse tallene ligger alle 
flyttinger, ikke kun flytting ut av første bostedskommune. Noen har flyttet for 
første gang og andre kan ha flyttet mange ganger siden de først ble bosatt. 
 
Figur 8.1 viser antall flyttinger, tilsvarende prosentene i tabell 8.2. Også her er 
tendensen helt klar, med mindre netto innflytting til fylkene med flytteoverskudd 
og mindre netto utflytting fra fylkene med flytteunderskudd. Dette er konsekvenser 
av den generelle nedgangen i sekundærflyttinger. 

Tabell 8.2. Nettoinnflytting i 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 for målgruppene. Prosent 

 

Målgruppe 2005 
N=32 790 

Målgruppe 2006 
N=31 694 

Målgruppe 2007 
N=30 108 

Målgruppe 2008 
N=27 041 

Målgruppe 2009 
N=25 912 

  

Netto-
inn-

flytting 
2005

Nettoinn-
flytting i 

forhold til 
ant. flyktn. 

Netto-
inn-

flytting 
2006 

Nettoinn-
flytting i 

forhold til 
ant. flyktn. 

Netto-
inn-

flytting 
2007 

Nettoinn-
flytting i 

forhold til 
ant. flyktn. 

Netto-
inn-

flytting 
2008 

Nettoinn-
flytting i 

forhold til 
ant. flyktn. 

Netto-
inn-

flytting 
2009 

Nettoinn-
flytting i 

forhold til 
ant. flyktn. 

 Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

01 Østfold ..................... 333 17.0 204 10.5 194 11.4 182 13.5 126 10.5
02 Akershus .................. 232 8.5 230 8.4 108 4.1 179 7.6 113 4.9
03 Oslo ......................... 528 10.9 642 14.2 561 13.1 468 13.3 342 10.4
    
04 Hedmark .................. -74 -5.9 -71 -6.3 12 1.2 -48 -4.9 6 0.6
05 Oppland ................... -139 -9.9 -121 -9.1 -36 -3.0 -70 -6.2 -42 -3.6
06 Buskerud .................. 78 3.5 46 2.1 45 2.3 63 3.7 30 1.9
    
07 Vestfold .................... 49 3.2 36 2.5 9 0.6 43 3.6 9 0.8
08 Telemark .................. -48 -3.2 -43 -2.9 -60 -4.1 -66 -4.9 -3 -0.2
09 Aust-Agder ............... -25 -2.8 -20 -2.1 -1 -0.1 -3 -0.3 14 1.7
    
10 Vest-Agder ............... -26 -1.6 -35 -2.2 11 0.7 -61 -4.1 -15 -1.0
11 Rogaland .................. 20 0.8 44 1.7 49 1.9 36 1.6 9 0.4
12 Hordaland ................. -85 -3.4 -90 -3.7 -119 -5.1 -8 -0.4 17 0.8
    
14 Sogn og Fjordane ...... -95 -14.6 -90 -15.3 -58 -11.0 -99 -18.6 -38 -7.9
15 Møre og Romsdal ...... -142 -11.6 -76 -6.9 -47 -4.4 -70 -7.4 -15 -1.6
16 Sør-Trøndelag ........... -53 -3.4 10 0.6 -23 -1.4 -46 -3.1 -49 -3.5
    
17 Nord-Trøndelag ......... -127 -13.6 -130 -15.5 -106 -14.0 -61 -8.5 -29 -4.2
18 Nordland .................. -168 -9.2 -277 -15.4 -244 -14.5 -210 -12.9 -138 -8.2
19 Troms ...................... -55 -6.0 -119 -12.9 -121 -13.4 -124 -13.6 -48 -5.6
    
20 Finnmark .................. -60 -10.5 -95 -17.1 -91 -18.6 -43 -8.9 -10 -1.8
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Figur 8.1. Nettoinnflytting til fylkene. 2005-2009, målgruppene 2005-2009. Antall 
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Nedgang i nettoinnflytting også i fylkene med størst flytteoverskudd 
Figur 8.2 viser utviklingen i nettoinnflyttinger i detalj for de tre fylkene som hvert 
eneste år har hatt størst nettoinnflytting av flyktninger. Tallene er her presentert 
som prosent av hele målgruppene. Mellom 1999 og 2002 var netto innflytting til 
Oslo høy. Opp mot tre prosent av målgruppene, som er de flyktningene som 
fremdeles bodde i Norge av de som var blitt bosatt de foregående fem år, flyttet til 
Oslo hvert av de tre årene. Så avtok flyttingene til Oslo markert i 2003 og enda mer 
i 2004, da nettoinnflyttingen var større til Østfold. Deretter tiltok flyttingen til Oslo 
igjen i 2005 og 2006, for så å avta både i 2007, 2008 og 2009. Nivået på 
nettoinnflytting til Oslo er nå som i 1998, og nesten like lavt som i 2004.  
 
Østfold lå på topp i nettoinnflytting i 1998, mens innflyttingen avtok mye både i 
1999 og 2000, for så å legge seg på et høyere nivå i 2002-2004. Etterpå har 
nettoinnflyttingen til Østfold avtatt. I 2009 var den for første gang nede på 0,5 
prosent av målgruppen. Akershus har til en viss grad hatt motsatt utvikling av 
Østfold. Mens innflyttingen til Østfold var spesielt liten i 2001, var dette året da 
den var høyest i Akershus. Og i perioden 2003-2004 (da mange flyttet til Østfold) 
var nettoinnflyttingen til Akershus lav. Fra 2006 og utover har imidlertid 
nettoinnflyttingen til Akershus og Østfold vært ganske lik. 
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Figur 8.2. Nettoinnflytting til Oslo, Østfold og Akershus, målgruppene 1998-2009. Prosent av 
målgruppene 
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Nettoinnflytting til kommunene 
Flyttetallene for kommunene nyanserer bildet av fylkene en god del. To kommuner 
i Finnmark og én i Troms hadde faktisk nettoinnflytting i 2008/2009 tilsvarende 
mer enn tre prosent av flyktningene fra målgruppene som bodde der ved inngangen 
av de to årene. Dette er nytt i forhold til forrige monitor, med flyttinger fra 2007 og 
2008. Ellers er det mye likt fra forrige gang, med mange kommuner ikke langt fra 
Oslo, og spesielt i Østfold, med positiv nettoinnflytting. Samtidig har det blitt flere 
kommuner i Rogaland og Hordaland med positiv nettoinnflytting. 

Figur 8.3. Nettoinnflytting til kommunene i 2008 og 2009, målgruppene 2008 og 2009. Prosent 
av flyktninger fra målgruppene bosatt i kommunen ved inngangen av året 

 

 
Kommuner med mindre enn 10 bosatte flyktninger i snitt de to årene er ikke tatt 
med, og er hvite på kartet.  
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Nettoinnflytting til mange kommuner rundt Oslo 
Nytt av året er det at to kommuner i Finnmark og én i Nord-Troms har hatt positiv 
nettoinnflytting i målgruppene i løpet av 2008/2009. I Sør-Varanger var den på ni, i 
Nordkapp fire og i Nordreisa 2. Ikke store tallene, men altså likevel en endring fra 
tidligere år. I forrige monitor viste figuren tall for 2007/2008, mens årets viser 
2008/2009, altså ligger 2008-tallene inne i begge. 
 
Figuren viser at selv om Østfold og Akershus har hatt netto innflytting hvert eneste 
år, har også disse fylkene kommuner med større ut- enn innflytting. I Østfold 
gjelder dette spesielt kommunene Trøgstad og Hobøl, altså to kommuner som ikke 
ligger langt fra Oslo, men likevel er små, og med bare små tettsteder. Det viktigste 
med fylket er likevel den store innflyttingen til Østfoldbyene de fleste år. Det kan 
virke som det er viktigere for flyktninger å bo i en by eller et tettsted av en viss 
størrelse enn å bo innenfor grei pendleravstand til en større by. I Akershus var det 
sju av 21 kommuner som hadde utflytting tilsvarende mellom 4 og 24 prosent av de 
flyktningene fra målgruppene som bodde der. 
 
Også i andre fylker er det store variasjoner mellom kommuner med netto inn- og 
utflytting, variasjoner som ikke kommer fram i fylkesoversiktene. I Sogn og 
Fjordane og i Nordland var det imidlertid ingen kommuner med innflytting 
tilsvarende mer enn 3 prosent av antall flyktninger som bodde der.   

Tabell 8.3. Nettoinnflytting for målgruppene 2005-2009. Kommunene med størst 
nettoinnflytting 

  

Nettoinn-
flytting 2005 

N=32 790

Nettoinn-
flytting 2006 

N=31 694

Nettoinn-
flytting 2007 

N=30 108

Nettoinn-
flytting 2008 

N=27 041 

Nettoinn-
flytting 2009 

N=25 912

Års-
gjennomsnitt 

2005-2009
0301 Oslo ............ 528 642 561 468 342 508
0106 Fredrikstad .. 169 78 63 70 67 89
0602 Drammen .... 84 79 73 63 49 70
  
0219 Bærum ........ 68 68 30 89 57 62
0105 Sarpsborg ... 51 66 46 63 22 50
0231 Skedsmo ..... 66 65 31 18 20 40
  
1102 Sandnes ..... 17 57 36 39 17 33
1201 Bergen ........ 29 18 21 42 39 30
0230 Lørenskog ... 48 27 17 26 24 28
  
1103 Stavanger ... 22 32 40 15 20 26
0104 Moss .......... 29 16 50 21 9 25
0101 Halden ........ 46 36 20 8 2 22
  
0806 Skien .......... 5 28 15 21 25 19
0701 Horten ........ 18 16 -5 41 18 18
0235 Ullensaker ... 18 11 14 24 15 16
  
0706 Sandefjord .. 30 17 10 13 12 16
0704 Tønsberg .... 17 22 32 2 -6 13
1001 Kristiansand -5 5 24 16 27 13
  
0128 Rakkestad ... 11 9 7 17 20 13
0213 Ski .............. 19 21 7 17 0 13
0625 Nedre Eiker . 10 6 32 6 6 12
  
0220 Asker .......... 11 24 -4 19 9 12
1601 Trondheim ... 6 51 18 -14 -10 10
0124 Askim ......... 30 15 6 -5 4 10

 
En del sentrale kommuner på Østlandet har hatt nedgang i nettoinnflytting siste år 
(2009). Foruten Oslo, gjelder dette også Drammen, Bærum, Sarpsborg og Ski. 
Noen kommuner har hatt lavere nettoinnflytting de siste to år (2008 og 2009): 
Skedsmo, Stavanger, Moss, Halden, Tønsberg og Trondheim. Fredrikstad derimot, 
har ligget på om lag samme nivå fra og med 2006, med en nettoinnflytting på 
mellom 63 og 78 personer. Kristiansund og Rakkestad hadde derimot økning i 
nettoinnflytting i 2009. 
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9. Nettoinnflytting til Oslo, Fredrikstad og Bærum 
Oslo, Fredrikstad og Bærum har det til felles at de er av kommunene som har hatt 
størst netto innflytting fra andre kommuner av flyktninger over tid. Men det er også 
betydelige forskjeller mellom kommunene når vi ser på hvem det er som flytter til 
og fra.  
 
Oslo har spesielt mange enslige innflyttere, de fleste er menn. Det er få barn som 
flytter til Oslo og få over 34 år. Derfor er det også få i familietypen Ektepar med 
barn. Flyktninger med asylbakgrunn er overrepresentert. I Fredrikstad, derimot, er 
tre fjerdedeler av nettoinnflyttingen personer i familietypen Ektepar med barn og 
42 prosent av nettoinnflyttingen er personer under 18 år. Mange er familiegjen-
forente og det er få enslige. Likevel er det flere enslige som har flyttet til enn fra 
Fredrikstad. Bærum ligger mellom Oslo og Fredrikstad på alle områdene, og 
skiller seg ut med den største andelen overføringsflyktninger. 
 
I Oslo var nettoinnflyttingen aller størst for flyktninger fra Somalia, fulgt av 
Afghanistan og Irak. I Fredrikstad var det flest fra Irak, fulgt av Somalia. Og i 
Bærum var de fra Afghanistan i klart flertall, fulgt av tsjetsjenere fra Russland. 
 
Her presenteres tall for nettoinnflytting til de tre kommunene Oslo, Fredrikstad og 
Bærum. Dette er alle av de kommunene som har høyest nettoinnflytting hvert år. 
Tallene er interessante nok i seg selv, men er også tatt med for å vise noe av den 
variasjonen som finnes bak opptellingen av personer for en hver kommune. 
Gruppen som beskrives er flyktninger som har flyttet i årene 2005-2009, og som 
ble bosatt inntil fem år før flyttingen. Altså de samme målgruppene som i avsnitt 8. 

Tabell 9.1. Nettoinnflytting til Oslo, Fredrikstad og Bærum 2005-2009, målgruppene 2005-2009, 
etter kjønn, alder, flyktningtype og familietype 

 Oslo Fredrikstad Bærum Oslo Fredrikstad Bærum

   Antall    Prosent  

Kjønn ............................. 2 508 446 313 100 100 100
Menn .............................. 1 429 226 170 57 51 54
Kvinner ........................... 1 079 220 143 43 49 46
  
Alder .............................. 2 508 446 313 100 100 100
0-17 år ............................ 672 188 116 27 42 37
18-24 år .......................... 568 47 67 23 11 21
25-34 år .......................... 823 89 63 33 20 20
35-44 år .......................... 318 82 36 13 18 12
45-54 år .......................... 90 27 22 4 6 7
55 år+ ............................. 37 13 9 1 3 3
  
Flyktningtype ................. 2 508 446 313 100 100 100
Overføringsflyktning ......... 406 45 81 16 10 26
Asyl ................................ 1 570 198 179 63 44 57
Familiegjenforent ............. 510 192 47 20 43 15
Annen type ...................... 22 11 6 1 2 2
  
Familietype .................... 2 508 446 313 100 100 100
Enslig person ................... 1 099 53 101 44 12 32
Menn .............................. 841 42 72 34 9 23
Kvinner ........................... 258 11 29 10 2 9
Ektepar uten barn ............ 77 5 7 3 1 2
Ektepar med barn ............ 821 330 146 33 74 47
Mor med barn .................. 423 50 44 17 11 14
Far med barn ................... 29 5 5 1 1 2
Samboerpar med barn ...... 53 5 9 2 1 3
Uoppgitt .......................... 6 -2 1 0 0 0

Enslige til Oslo, barnefamilier til Fredrikstad 
Oslo skiller seg ut fra Bærum, og spesielt Fredrikstad, med at det er mange unge 
enslige menn som flytter dit. Hele 34 prosent av nettoinnflyttingen til Oslo i 2005-
2009 i målgruppene var enslige menn, mot 23 prosent til Bærum og kun 9 prosent 
til Fredrikstad. Og 55 prosent av nettoinnflyttingen (samlet) var personer i alderen 
18-34 år, mot 41 prosent til Bærum og 21 prosent til Fredrikstad. Hele 42 prosent 
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av nettoinnflyttingen til Fredrikstad var barn. For Oslo var andelen kun 27 prosent, 
og mellom de to ligger Bærum, med 37 prosent. 
 
Fredrikstad skiller seg ut som en kommune med spesielt stor innflytting av barne-
familier. Så mye som 74 prosent av nettoinnflyttingen dit var personer i familie-
typen Ektepar med barn (som altså omfatter både de voksne og barna i familiene). I 
Oslo var tilsvarende andel 33 prosent og i Bærum 47 prosent. På grunn av større 
nettoinnflytting av enslige mødre og deres barn spesielt til Oslo, men også til 
Bærum, enn til Fredrikstad, er forskjellen i barnefamilier totalt noe mindre mellom 
de tre kommunene. 87 prosent av nettoinnflyttingen til Fredrikstad var personer i 
barnefamilier. Oslo 53 prosent og Bærum 66 prosent.  
 
I forhold til flyktningtype skiller også de tre kommunene seg fra hverandre. Bærum 
har en spesielt stor andel overføringsflyktninger, med 26 prosent av nettoinn-
flyttingen. I Oslo er det spesielt mange med asylsøkerbakgrunn, hele 63 prosent, 
men også i Bærum er godt over halvparten av nettoinnflyttingen innenfor denne 
gruppen. Fredrikstad skiller seg ut med spesielt mange familiegjenforente og 
spesielt få overføringsflyktninger. 

Tabell 9.2. Nettoinnflytting til Oslo, Fredrikstad og Bærum 2005-2009, målgruppene 2005-2009, 
etter landbakgrunn 

Oslo Fredrikstad Bærum 
I alt ......................... 2 508 I alt ........................ 446 I alt ............................ 313
   
Somalia ................... 963 Irak ....................... 180 Afghanistan ................ 114
Afghanistan ............. 434 Somalia ................. 114 Russland ................... 48
Irak ......................... 269 Russland ............... 31 Irak ........................... 35
   
Etiopia .................... 138 Iran ....................... 27 Iran ........................... 18
Iran ......................... 122 Afghanistan ............ 23 Somalia ..................... 17
Russland ................. 98 Kosovo .................. 17 Kongo ........................ 16
   
Kongo ..................... 60 Kongo ................... 12 Rwanda ..................... 11
Liberia ..................... 56 Syria ..................... 9 Burundi ...................... 8
Eritrea ..................... 39 Rwanda ................. 6 Liberia ....................... 8
   
Kina ........................ 31 Burundi .................. 5 Kosovo ...................... 7
Andre land ............... 298 Andre land ............. 22 Andre land ................. 31

Somaliere til Oslo, irakere til Fredrikstad og afghanere til Bærum 
Som tabell 9.2 viser, er det stor forskjell i flyttemønsteret etter landbakgrunn 
mellom ulike kommuner, her eksemplifisert med Oslo, Fredrikstad og Bærum. Til 
Oslo er nettoinnflyttingen av somaliere mer enn dobbelt så stor som nettoinn-
flyttingen av afghanere. Innflyttingen av somaliere utgjorde 38 prosent av den 
totale nettoinnflyttingen. I Fredrikstad er irakere den store gruppen, med 40 prosent 
av nettoinnflyttingen, fulgt av somaliere. I Bærum, derimot, er det afghanerne som 
er den store gruppen, med 36 prosent, fulgt av tsjetsjenere fra Russland.  
 
De ulike landenes andel forandrer seg fra monitor til monitor, etter som de tidligste 
flyttingene byttes ut med en ny årgang flyttinger og størrelsesforholdet mellom 
landene endres. I Oslo utgjør somaliere en stadig større andel av nettoinnflyttingen, 
fra 34 prosent i 2009-monitoren, via 36 prosent i 2010 til 38 prosent i monitoren fra 
2011. Det har etter hvert blitt bosatt færre irakere, noe som vises blant annet i 
tallene for nettoinnflytting til Fredrikstad. Der har andelen irakere gått ned fra 53 
prosent, via 46 prosent, til årets monitor med 40 prosent. 
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10. Bydelene i Oslo 

10.1. Flyktninger bosatt i Oslo i 2004 og 2005, bosted etter 
fem år 

Nedgangen i sekundærflyttinger vises igjen også i flyttingene fra og til bydelene i 
Oslo. I forrige monitor, med tall for flyktninger bosatt i 2003 og 2004, bodde 53 
prosent i samme bydel etter fem år. Med de nye tallene for de som ble bosatt i 2004 
og 2005, har andelen steget til 58 prosent. Sekundærflyttingen er likevel langt 
større enn mellom kommunene i landet, der andelen fortsatt bosatte var 72 prosent. 
Forskjellen er imidlertid stor mellom bydelene, fra St.Hanshaugens 24 prosent til 
89 prosent i Nordstrand. 
 
Samtidig som det har vært mye flytting mellom bydelene, har også mange kommet 
flyttende til bydelene fra andre kommuner. Flest kom til Bjerke, Grünerløkka og 
Gamle Oslo, mens det var svært få utenfra som slo seg ned i Ullern og Vestre Aker. 
 
Til forskjell fra flyttinger mellom kommuner, er flyttinger mellom bydelene i Oslo 
størst den første tiden etter bosetting, for så å avta 

Tabell 10.1. Flyktninger som ble bosatt i Oslo i 2004 og 2005, bydel 1.1. året etter bosetting og 
bosted fem år etter første bosetting 

 
Bosatt 1.1. året 
etter bosetting 

Bor i samme 
bydel i alt 

Bor i annen 
bydel 

Bor i annet 
fylke 

Utvandret 
eller død

 Antall   Prosent  

Oslo i alt ................... 922 58 35 4 3
   
Gamle Oslo .............. 93 65 29 3 3
Grünerløkka ............. 105 42 53 5 0
Sagene .................... 62 76 18 6 0
   
St.Hanshaugen .......... 82 24 67 0 9
Frogner .................... 59 47 41 7 5
Ullern ....................... 36 67 28 6 0
   
Vestre Aker .............. 50 60 36 0 4
Nordre Aker .............. 55 65 31 2 2
Bjerke ...................... 40 53 38 10 0
   
Grorud ..................... 45 56 27 4 13
Stovner .................... 46 59 41 0 0
Alna ......................... 78 68 22 4 6
   
Østensjø .................. 57 65 25 11 0
Nordstrand ............... 36 89 6 3 3
Søndre Nordstrand .... 77 66 29 5 0

 
Siden SSBs data over befolkningens bosted er påført bydelsopplysninger kun for 
1.1. hvert år, har vi ikke data om bydel ved bosetting, men først 1.1. året etter 
bosetting. Dermed mister vi flyttingene mellom bydeler i løpet av bosettingsåret i 
denne analysen. 
 
Tabell 10.1 gir tall for flyktninger som ble bosatt i Oslo i 2004 og 2005. og viser 
bofaste og de som har flyttet fem år etter bosetting. De to kohortene er slått 
sammen for å unngå for små tall, som ville gitt prosentvis store utslag av få 
flyttinger. Uansett sammenslåing er det likevel noen bydeler som har få bosatte. 
Aller færrest har Ullern og Nordstrand, med 36, som betyr at en person som flytter 
utgjør opp mot 3 prosent. Ulempen med å slå sammen to kohorter er at noen 
endringer fra kohort til kohort blir borte i gjennomsnittet. 

Minkende flytting mellom bydelene i Oslo 
Sammenlignet med forrige monitor (2003- og 2004-kohorten) har andelen bofaste i 
bydelene for Oslo som helhet økt med 5 prosentpoeng, fra 53 til 58 prosent. På 
landsbasis var andel bofaste etter fem år i kommunene 69 prosent for 2003-
kohorten, 70 prosent for 2004-kohorten og 72 prosent for 2005-kohorten. 
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Sammenlignet med landet som helhet er altså flyktningene langt mindre bofaste i 
bydelene enn flyktningene er i kommunene.  
 
Forskjellen i bofasthet og flytting mellom bydelene er svært store. St.Hanshaugen har 
beholdt kun 24 prosent av de opprinnelig bosatte. Nordstrand har beholdt nesten 90 
prosent av de 36 flyktningene som ble registrert som bosatt der fra 2004- og 2005-
kohorten, og dermed ligger langt over gjennomsnittet for kommunene i så måte.  
 
I forrige monitor, med 2004- og 2005-kohorten, lå også St.Hanshaugen like høyt i 
utflytting til andre bydeler. Da hadde også Grünerløkka nesten like stor utflytting. 
Dette har imidlertid forandret seg med at 2003-kohorten er byttet ut med 2005-
kohorten. Denne gangen har Grünerløkka beholdt så mye som 42 prosent av 
flyktningene, mot 28 prosent i forrige monitor. Med 42 prosent ligger Grünerløkka 
fremdeles nest lavest av bydelene i andel bofaste.  
 
Sagene var av bydelene med størst andel bofaste forrige gang, med 69 prosent, og 
denne gangen var andelen enda høyere, med 76 prosent, som er nest høyest av 
bydelene. I Frogner, derimot, har andelen bofaste gått ned, fra 54 til 47 prosent. 
Også i Vestre Aker og Stovner var flyktningene mer bofaste ved forrige måling.  
 
For Ullern sin del kan man kanskje til en viss grad skylde på små tall når endringen 
fra 30 prosent bofaste forrige gang til 67 prosent denne gangen skal forklares? I 
forrige monitor hadde 14 av 20 bosatte flyttet ut, mens denne gangen hadde 12 av 
36 flyttet. Uansett viser i hvert fall tallene store endringer. Også Nordre Aker 
hadde en betydelig større andel bofaste ved siste måling, en endring fra 38 til 65 
prosent.  
 
Også Bjerke, Grorud, Alna, Østensjø og Søndre Nordstrand har hatt en viss økning 
andel bofaste. Mens økningen har vært betydelig for Nordstrand, som altså er en av 
bydelene som bosetter færrest flyktninger, noe som betyr at små endringer i antall 
gir store utslag i prosent. 
 
Om vi sammenligner hvor mange som har flyttet til andre fylker over tid, er tallene 
små, særlig om de sammenliknes med dem bosatt i andre deler av Norge. Det ser 
ikke ut til å være noen systematikk i endringene. Kun 3 prosent har utvandret eller 
dødd, og som forrige gang skiller Grorud seg ut med høyeste andel, noe som kan 
være de samme personene (siden 2004-kohorten er med i begge gruppene). 
 
Tabell 10.2 gir mye informasjon på en gang. Den forteller både om hvor 
flyktningene som ble bosatt i bydelene i Oslo i 2004 og 2005 bodde etter fem år, og 
dessuten viser den innflytting til den enkelte bydel av flyktninger fra andre bydeler 
og kommuner. 
 
Selv om det er mye flytting internt i Oslo, er likevel innflyttingen fra andre 
kommuner i landet større for nesten alle bydelene enn innflyttingen fra andre 
bydeler. Unntaket er Ullern, som hadde en intern innflytting på sju, mens det var 
kun fire som hadde kommet fra andre kommuner. I tillegg var innflyttingen til 
Nordstrand så å si like stor fra andre bydeler som fra andre kommuner.  
 
Fem av bydelene hadde flytteunderskudd i forhold til de andre bydelene, og tre hadde 
tilnærmet balanse. På grunn av innflytting fra andre kommuner var det likevel bare 
tre bydeler som hadde færre flyktninger fra de to kohortene alt i alt etter fem år: 
St.Hanshaugen (-11), Frogner (-8) og Ullern (-1). Alt i alt hadde bydelene en vekst 
på nesten 800, samtidig som 39 hadde flyttet ut av Oslo og 28 hadde utvandret eller 
dødd. Denne veksten kom altså på grunn av tilflytting fra andre kommuner. 
 
Tallene i tabellen er basert på tall for bosatte, ikke flyttetall. Noen av dem som har 
kommet flyttende fra andre kommuner kan altså ha bodd i andre bydeler i Oslo før 
de kom til den bydelen der de bodde fem år etter første bosetting.  
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Tabell 10.2. Flyktninger som ble bosatt i Oslo i 2004 og 2005, bydel 1.1. året etter bosetting. 
Bosted etter fem år og innflytting fra andre kommuner til bydelene. Antall 

 

Bosatt 
1.1. året 
etter bo-

setting

Bor i 
samme 

bydel

Bor i 
annen 
bydel

Bor i 
annet 
fylke

Ut-
vandret 

eller 
død

Fra 
andre 

bydeler 

Fra 
andre 
kom-

muner 

Bosatt 
1.1. fem 
år etter 

bosetting Vekst
Oslo i alt .................. 921 535 319 39 28 365 817 1 717 796

Gamle Oslo ............. 93 60 27 3 3 31 103 194 101
Grünerløkka ............ 105 44 56 5 0 32 106 182 77
Sagene ................... 62 47 11 4 0 22 43 112 50

St.Hanshaugen ......... 82 20 55 0 7 9 42 71 -11
Frogner ................... 59 28 24 4 3 4 19 51 -8
Ullern ...................... 36 24 10 2 0 7 4 35 -1

Vestre Aker ............. 50 30 18 0 2 9 13 52 2
Nordre Aker ............. 55 36 17 1 1 6 42 84 29
Bjerke ..................... 40 21 15 4 0 37 117 175 135

Grorud .................... 45 25 12 2 6 33 51 109 64
Stovner ................... 46 27 19 0 0 46 60 133 87
Alna ........................ 78 53 17 3 5 65 85 203 125

Østensjø ................. 57 37 14 6 0 22 28 87 30
Nordstrand .............. 36 32 2 1 1 24 25 81 45
Søndre Nordstrand ... 77 51 22 4 0 18 79 148 71

Grunnen til at ikke ”Bor i annen bydel” og ”Innflytting fra annen bydel” går opp for ”Oslo i alt”, er at Sentrum, Marka og 
uoppgitt bydel ikke er tatt med i tabellen. 

 
Gamle Oslo har tilnærmet flyttebalanse i forhold til resten av Oslo. Samtidig har 
det vært en innflytting på drøyt 100 fra andre kommuner. Bydelen ligger på 
tredjeplass i antall som har kommet flyttende fra andre kommuner. Alt i alt har 
dette gitt en vekst på 101, som er tredje høyest av bydelene. 
 
Grünerløkka er bydelen som hadde flest opprinnelig bosatt fra de to kohortene 
(1.1. året etter bosetting). Det har vært 24 flere flyttinger fra bydelen enn til internt 
i Oslo, altså netto utflytting til andre bydeler. Samtidig har det kommet 106 
innflyttere (nest flest) fra andre kommuner. 
 
Sagene har hatt en viss netto innflytting i forhold til andre bydeler. Og 43 flykt-
ninger har kommet fra andre kommuner, noe som alt i alt har gitt en vekst på 50. 
 
St.Hanshaugen har hatt stor netto utflytting i forhold til resten av Oslo. Derfor har 
bydelen til tross for at 42 flyktninger har kommet fra andre kommuner, alt i alt hatt 
en nedgang på 11 i antall flyktninger fra de to kohortene, sju av disse er utvandring. 
 
Også Frogner har færre flyktninger etter fem år. Flytteunderskuddet i forhold til de 
andre bydelene balanseres av innflytting fra andre kommuner. Men på grunn av at 
noen har flyttet til andre kommuner og ut av landet har det likevel blitt flytteunder-
skudd på 8. 
 
Strømmene til og fra Ullern har vært små, og bydelen har flyttebalanse. 
 
Bydelen Vestre Aker har også flyttebalanse, med flytteunderskudd i forhold til 
andre bydeler og et flytteoverskudd på 13 i forhold til andre kommuner. 
 
Nordre Aker har også flytteunderskudd i forhold til resten av Oslo, men her har 
det vært såpass stor innflytting fra andre kommuner at resultatet har blitt et samlet 
flytteoverskudd på 29. 
 
Forholdsvis mange flyktninger som ble bosatt i Bjerke har flyttet til andre bydeler. 
Men mer enn 20 flere har flyttet fra andre bydeler til Bjerke. Samtidig er Bjerke 
bydelen som har hatt aller flest innflyttere fra andre kommuner (117), og er derfor 
bydelen som har hatt størst vekst, med 135. 
 
Grorud har hatt netto innflytting på 21 i forhold til andre bydeler, og 51 innflyttere fra 
andre kommuner. Når de som har flyttet ut av Oslo trekkes fra, ble flytteoverskuddet 64. 
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Stovner har både flytteoverskudd i forhold til resten av Oslo og resten av landet, 
som ga et samlet flytteoverskudd på 87. 
 
Alna er bydelen med størst nettoinnflytting mellom bydelene, med 17 utflyttere og 65 
utflyttere. I tillegg var flytteoverskuddet i forhold til resten av landet på 82. Alt i alt lå 
da Alna nest høyest av bydelene med en vekst på 125 i løpet av fem år etter bosetting. 
 
Østensjø hadde et flytteoverskudd i forhold til resten av Oslo på 8. Med et flytte-
overskudd i forhold til landet for øvrig på 22, ble den samlede veksten på 30. 
 
Nordstrand var altså bydelen som har beholdt fleste av sine opprinelig bosatte. 
Kun to av 32 bosatte hadde flyttet til en annen bydel. Samtidig hadde det flyttet 24 
flyktninger fra andre bydeler til Nordstrand. Innflyttingen fra andre kommuner var 
imidlertid heller beskjeden (25). Så alt i alt hadde bydelen en vekst på 45. 
 
Søndre Nordstrand bosatte opprinnelig ganske mange, og hadde om lag like stor 
inn- og utflytting internt i Oslo. Flytteoverskuddet i forhold til andre kommuner var 
på 75. Og alt i alt vokste bydelen med 71. 

Oppsummering bydelene 
Flest flyktninger blir bosatt i bydeler som fra før har mange innvandrere. Mange av 
innflytterne til Oslo fra andre kommuner er flyktninger. Som tidligere forsterker 
sekundærflyttingene, både fra andre kommuner og mellom bydelene, segregasjonen 
innenfor Oslo. 

Figur 10.1. Opprinnelig bosatte i bydelene i Oslo i 2004 og 2005, nettoinnflytting internt i Oslo 
og i forhold til andre kommuner. Antall 
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Figur 10.2. Årlig utflytting fra første bostedsbydel som andel av de som bodde i bydelen ved 
inngangen av året. Prosent 
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Tabell 10.3. Flyktninger bosatt i annen bydel enn de bodde i 1.1. året etter første bosetting, 
etter kohort og botid. Kohortene 2004-2008. Prosent 

Bodde i annen bydel 1.1. Prosent 

Kohort 
Bosatt
 i Oslo

Bydel 1.1. 
År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7

   Antall   
2004 .................. 494 452 17 28 35 40 43
2005 .................. 487 469 15 20 26 31
2006 .................. 526 507 14 20 28 
2007 .................. 446 418 17 26  
2008 .................. 450 421 19  

Mest flytting mellom bydelene kort tid etter bosetting 
Figur 10.2 viser mobiliteten til de som ved inngangen av året fremdeles bodde i 
bydelen de først ble bosatt i; hvor stor andel av disse som flyttet hvert enkelt år. 
Denne figuren kan sammenlignes med linjene for 2004- til 2008-kohorten i figur 
3.3, som viser det samme for kommunene. De to figurene er helt forskjellige. Mens 
flyttingen ut av kommunene er på det laveste år 2, for så å øke, er den på det 
høyeste for bydelene år 2 og minker deretter. Den første tiden er det mye større 
mellom bydelene enn mellom kommunene den første tiden. Deretter blir mobili-
teten mer lik. Det at flyktningene ikke mister rettigheter i Introduksjonsordningen 
ved flytting mellom bydeler innenfor Oslo forklarer antagelig denne forskjellen. 

10.2. Innflytting fra andre kommuner 
Grünerløkka, Gamle Oslo og Alna er bydelene som hadde størst innflytting fra 
andre kommuner (tallene her er ikke direkte sammenlignbare med tallene i avsnitt 
10.1). Spesielt mange av de som kom til Grünerløkka flyttet videre, mens gamle 
Oslo har beholdt sin andel. Mange innflyttere har flyttet videre fra Nordre Aker og 
Frogner. Grorud og Østensjø har på den annen side økt sin andel av innflyttere fra 
andre kommuner med tiden. 
 
Av de fra målgruppene som kom til Oslo fra andre kommuner i årene 2005-2009, 
var enslige i solid flertall blant de som bosatte seg i Frogner, Ullern, Sagene, 
Nordre Aker, St.Hanshaugen, Grünerløkka og Nordstrand. Spesielt mange i barne-
familier flyttet til Søndre Nordstrand, Stovner, Alna og Østensjø. 
 
En sak er hvordan flyktninger som opprinnelig ble bosatt i Oslo har flyttet mellom 
bydelene i tiden etter. En annen sak er hvordan flyktninger som opprinnelig ble bo-
satt utenfor Oslo, og som har flyttet til Oslo, har flyttet mellom bydelene etter at de 
først kom til Oslo.  
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Vanligere at innflyttere til Oslo enn flyktninger opprinnelig bosatt i Oslo 
flytter ut (igjen) 
For å få tall som er store nok til å kunne fordele på bydeler, har vi sett på 
flyktninger som ble bosatt i perioden 2000-2004, som bodde utenfor Oslo 1.1.2005, 
og flyttet til Oslo i løpet av 2005. Disse er plassert på bydeler 1.1.2006. Deretter 
ser vi hvor vi finner de samme personene fire år etter, 1.1.2010. 100 av de 700 fra 
disse kohortene som flyttet til Oslo i løpet av 2005, bodde ikke lenger i Oslo 
1.1.2010. Altså er det langt vanligere at innflytterne flytter ut av Oslo igjen enn det 
er at de som ble bosatt først i Oslo flytter ut av Oslo. Så mange som 14 prosent av 
innflytterne hadde flyttet ut igjen etter fire år (tabell 10.4), mens kun 7 prosent av 
kohortene bosatt i 2004 og 2005 hadde flyttet ut av Oslo etter fem år (tabell 10.2). 
Det er ikke godt å si hva som er grunnen til denne forskjellen. Kanskje noen av 
dem som har bodd andre steder før de flyttet til Oslo, hadde fått sansen for å bo 
utenfor storbyen? Største forskjellen mellom de to gruppene var at 3 prosent av de 
som opprinnelig ble bosatt i Oslo hadde flyttet til Akershus etter fem år, mot 6 
prosent av innflytterne til Oslo hadde flyttet videre til Akershus. 

Tabell 10.4. Flyktninger opprinnelig bosatt 2000-2004, som flyttet til Oslo i 2005, etter bydel 
1.1.2006 og 1.1.2010 

Bydel 
Bosatt per 

1.1.2006
Bosatt per 
1.1.20010

Endring 
2006-2010 

Endring som prosent av 
opprinnelige innflyttere

Oslo i alt .............................. 703 605 -98 -13.9
  
Gamle Oslo ......................... 107 90 -17 -15.9
Grünerløkka ........................ 129 73 -56 -43.4
Sagene ............................... 36 39 3 8.3
  
St.Hanshaugen .................... 32 36 4 12.5
Frogner ............................... 28 14 -14 -50.0
Ullern .................................. 5 4 -1 -20.0
  
Vestre Aker ......................... 12 8 -4 -33.3
Nordre Aker ......................... 45 21 -24 -53.3
Bjerke ................................. 50 53 3 6.0
  
Grorud ................................ 14 43 29 207.1
Stovner ............................... 48 41 -7 -14.6
Alna .................................... 78 56 -22 -28.2
  
Østensjø ............................. 33 44 11 33.3
Nordstrand .......................... 22 16 -6 -27.3
Søndre Nordstrand ............... 64 67 3 4.7

Figur 10.3. Flyktninger bosatt i 2000-2004, som flyttet til Oslo i løpet av 2005, etter bydel 
1.1.2006 og 1.1.2010. Prosent 
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Flest innflyttere fra andre kommuner til Grünerløkka og Gamle Oslo 
Som i forrige monitor, var det Grünerløkka som hadde flest innflyttere (1.1. året etter 
innflytting). Deretter fulgte Gamle Oslo (som lå på tredje plass forrige gang), Alna 
(femte plass forrige gang) og Søndre Nordstrand (andre forrige gang). Det er altså noen 
endringer fra år til år i forhold til hvilke bydeler som har størst sekundærinnflytting.  

Mange innflyttere flyttet videre til Grorud 
På grunn av den store gjenutflyttingen var det kun seks av bydelene som fikk flere 
av innflytterne i løpet av de neste fire årene etter innflyttingen. Og for fire av disse 
bydelene var veksten ensifret i antall. Grorud hadde størst vekst. Den 1.1.2006 
bodde det 14 innflyttere der, og 1.1.2010 var antallet kommet opp i 43. Østensjø 
hadde en vekst på 11. 

Utflytting av innflyttere fra Nordre Aker og Grünerløkka 
Størst prosentvis utflytting hadde Nordre Aker, som mistet 24 av sine 45 inn-
flyttere. Frogner mistet også halvparten, 14 av 28. I antall var utflyttingen størst fra 
Grünerløkka, der 56 av de 129 innflytterne var borte igjen etter fire år. 
 
Til tross for en utflytting på 17, var Gamle Oslo bydelen som hadde størst andel 
(15 prosent) av de innflytterne som fremdeles bodde i Oslo 1.1.2010, fulgt av 
Grünerløkka og Søndre Nordstrand.  

Figur 10.4. Enslige og personer i barnefamilier som andel av innflytterne til Oslo 2005-2009 for 
målgruppene 2005-2009. Prosent 
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Stor forskjell mellom hvor innflyttere i barnefamilier og enslige innflyttere 
slår seg ned 
Som det gikk fram av tabell 9.1, var 44 prosent av nettoinnflyttingen til Oslo i 2005-
2009 i målgruppene (se avsnitt 8) enslige personer, mens 53 prosent tilhørte 
barnefamilier (de resterende 3 prosent tilhører familietypen ektepar uten barn). Det er 
imidlertid stor forskjell i forhold til hvilke bydeler barnefamilier og enslige helst slår 
seg ned i (figur 10.4). De enslige er i flertall i Frogner, Ullern (få flyktninger), Sagene, 
St.Hanshaugen, Nordre Aker, Grünerløkka, Nordstrand og Gamle Oslo. Og personer i 
barnefamilier er i flertall i Søndre Nordstrand, Stovner, Alna, Østensjø, Grorud og 
Vestre Aker. I Bjerke var det om lag like mange av hver. Forskjellene er store. I 
Frogner og Ullern var mer enn 70 prosent av (de få) innflytterne enslige. I Søndre 
Nordstrand og Stovner var bildet helt motsatt, med over 70 prosent i barnefamilier. 
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Vedlegg A: Tabell 

Tabell A1. Antall bosatte pr. 1.1., innflyttinger, utflyttinger og nettoflyttinger i målgrupper for hvert år 2004-2008, og som sum 
2004-2008 

  Målgruppe 2005 Målgruppe 2006 Målgruppe 2007 

  
Bokomm 

01.01. 
Til 

 komm 
Fra 

komm Netto
Bokomm 

01.01.
Til

 komm
Fra 

komm Netto
Bokomm 

01.01. 
Til 

 komm 
Fra 

komm Netto
Hele landet ................ 32 790 4 261 4 261 0 31 694 3 933 3 933 0 30 108 3 571 3 571 0

01 Østfold ................. 1 962 504 171 333 1 934 380 176 204 1 701 372 178 194
02 Akershus .............. 2 736 471 239 232 2 739 480 250 230 2 630 366 258 108
03 Oslo ..................... 4 846 838 310 528 4 509 870 228 642 4 268 782 221 561

04 Hedmark ............... 1 252 83 157 -74 1 133 92 163 -71 1 041 120 108 12
05 Oppland ............... 1 410 105 244 -139 1 329 79 200 -121 1 212 95 131 -36
06 Buskerud .............. 2 210 331 253 78 2 173 323 277 46 1 993 286 241 45

07 Vestfold ................ 1 534 196 147 49 1 453 191 155 36 1 438 157 148 9
08 Telemark .............. 1 499 117 165 -48 1 486 129 172 -43 1 455 86 146 -60
09 Aust-Agder ........... 907 56 81 -25 931 41 61 -20 902 49 50 -1

10 Vest-Agder ........... 1 624 113 139 -26 1 602 106 141 -35 1 585 139 128 11
11 Rogaland .............. 2 597 208 188 20 2 564 276 232 44 2 520 258 209 49
12 Hordaland ............. 2 527 170 255 -85 2 455 175 265 -90 2 326 150 269 -119

14 Sogn og Fjordane .. 651 40 135 -95 589 40 130 -90 529 44 102 -58
15 Møre og Romsdal .. 1 228 107 249 -142 1 105 127 203 -76 1 065 89 136 -47
16 Sør-Trøndelag ....... 1 552 142 195 -53 1 586 147 137 10 1 608 117 140 -23

17 Nord-Trøndelag ..... 933 58 185 -127 837 37 167 -130 755 59 165 -106
18 Nordland ............... 1 833 124 292 -168 1 795 115 392 -277 1 687 94 338 -244
19 Troms .................. 917 90 145 -55 920 33 152 -119 903 41 162 -121
20 Finnmark .............. 572 42 102 -60 554 40 135 -95 490 33 124 -91
Utlandet   466 609 -143  252 297 -45   234 317 -83

 
  Målgruppe 2008 Målgruppe 2009 Målgruppene samlet 

  
Bokomm 

01.01. 
Til 

komm 
Fra 

komm Netto
Bokomm 

01.01.
Til 

komm
Fra 

komm Netto 
Til 

 komm 
Fra

 komm Netto
Hele landet .......................... 27 041 3 148 3 148 0 25 912 2 619 2 619 0 17 532 17 532 0

01 Østfold ........................... 1 344 334 152 182 1 204 236 110 126 1 826 787 1 039
02 Akershus ........................ 2 367 462 283 179 2 284 318 205 113 2 097 1 235 862
03 Oslo ............................... 3 510 651 183 468 3 289 491 149 342 3 632 1 091 2 541

04 Hedmark ......................... 982 72 120 -48 977 104 98 6 471 646 -175
05 Oppland ......................... 1 131 69 139 -70 1 179 68 110 -42 416 824 -408
06 Buskerud ........................ 1 712 231 168 63 1 596 171 141 30 1 342 1 080 262

07 Vestfold .......................... 1 187 189 146 43 1 124 95 86 9 828 682 146
08 Telemark ........................ 1 352 90 156 -66 1 231 87 90 -3 509 729 -220
09 Aust-Agder ..................... 861 59 62 -3 809 48 34 14 253 288 -35

10 Vest-Agder ..................... 1 473 80 141 -61 1 467 95 110 -15 533 659 -126
11 Rogaland ........................ 2 244 197 161 36 2 016 172 163 9 1 111 953 158
12 Hordaland ....................... 2 185 185 193 -8 2 155 162 145 17 842 1 127 -285

14 Sogn og Fjordane ............ 531 12 111 -99 483 32 70 -38 168 548 -380
15 Møre og Romsdal ............ 951 48 118 -70 916 78 93 -15 449 799 -350
16 Sør-Trøndelag ................. 1 470 97 143 -46 1 397 94 143 -49 597 758 -161

17 Nord-Trøndelag ............... 719 63 124 -61 693 50 79 -29 267 720 -453
18 Nordland ......................... 1 625 66 276 -210 1 676 87 225 -138 486 1 523 -1 037
19 Troms ............................ 912 49 173 -124 860 55 103 -48 268 735 -467
20 Finnmark ........................ 485 26 69 -43 556 26 36 -10 167 466 -299
Utlandet   168 230 -62  150 429 -279 1 270 1 882 -612
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