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Alt blir bra 
 

Det siste året har vi sett mange tegninger av regnbuer og teksten «alt blir bra». Regnbuen 

symboliserer mangfold og optimisme. Budskapet er enkelt, men verken naivt eller banalt. Vi 

har ikke noe valg. Vi kan ta det som en påminnelse om at vi må ta ekstra godt vare på våre 

barn og unge i denne situasjonen, og legge til rette for at de får en god framtid. 

Koronapandemien har satt mange viktige temaer på dagsorden. Risiko- og krisehåndtering 

er ett av disse. Koronaviruset satte verden i beredskap. Pandemien ble en test på hvor 

forberedt vi er på å håndtere kriser. Tilgangen på medisinsk utstyr og matsikkerhet er 

områder som har blitt aktualisert. For Rogaland som matfylke er matsikkerhet ekstra viktig. 

Koronapandemien har også lært oss å leve med stor usikkerhet og risiko, og hva som 

kommuniseres og hvordan det kommuniseres, betyr mye for hvordan vi håndterer 

pandemien. Kommunikasjonen må være basert på så oppdatert informasjon som mulig. 

Myndighetene står overfor store utfordringer i avveiingen mellom å ivareta liv og helse og 

sørge for at de negative samfunnsøkonomiske konsekvensene blir så begrenset som mulig. I 

de dilemmaer som oppstår, er et godt kunnskapsgrunnlag nødvendig for å ta riktige 

beslutninger. Koronapandemien framskynder også store samfunnsendringer. For eksempel 

når det gjelder digitalisering, nye arbeidsmåter, økt netthandel og endrede reisevaner. Vi ser 

at pandemien rammer grupper i samfunnet forskjellig. Sosial ulikhet øker. Unge som faller 

utenfor arbeidsmarkedet, kan få enda større utfordringer med å få jobb i årene som kommer. 

Dette er temaer som tas opp i «Regionale utviklingstrekk Rogaland 2021». Her presenteres 

oppdatert informasjon om utviklingen i Rogaland innen flere samfunnsområder. Rapporten 

gis ut hvert år og skal utgjøre et kunnskapsgrunnlag for utvikling av regionalpolitiske mål og 

strategier i fylket. I denne utgaven ser vi spesielt på hvordan koronapandemien påvirker 

store deler av samfunnet. 

Vi får holde på optimismen og tenke at alt blir bra. Nå er det viktig å ha søkelys på å innfri 

dette løftet – å fortsette på sporet mot et Rogaland som har plass til alle, muligheter for alle 

og et godt miljø for alle generasjoner.  

 

 

 

Marianne Chesak 

Fylkesordfører 
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Rogaland etter pandemien 
Vi avsluttet forrige versjon av Regionale utviklingstrekk i en optimistisk tone – Rogaland så ut 
til å være på vei ut av nedturen etter kollapset i oljebransjen, og pilene pekte i riktig retning. 
Like etterpå nådde koronapandemien Norge og Rogaland. 

Nedstengningen av samfunnet for å stagge spredningen av viruset sars-CoV-2 ble de mest 
inngripende tiltakene i Norge siden andre verdenskrig. Tiltakene bidro i betydelig grad til å 
redusere og forsinke spredningen av viruset. Dermed ble også helsekrisen vi fryktet langt 
mindre enn den kunne ha blitt. 
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I stedet fikk vi en arbeidsmarkedskrise. Arbeidsledigheten i Rogaland økte fra 2,3 til 9,9 
prosent fra februar til mars. Unge med kort ansiennitet og lite utdanning ble rammet hardest. 
Selv om ledigheten har sunket noe, er nivåene fortsatt høye, og mange har vært uten jobb 
lenge nå. Dette bidrar i seg selv til å redusere sannsynligheten for at de kommer tilbake i 
jobb, og i kombinasjon med ringvirkningene fra tiltakene mot korona gjør dette at allerede 
store sosiale forskjeller i Rogaland øker ytterligere. Samtidig har vi en betydelig etterspørsel 
etter arbeidskraft i fylket. Det er lovende. 

Framtiden vil være preget av færre unge, flere eldre, et våtere og villere vær, og behov for 
grønn omstilling. Rogaland er fremdeles det fylket i Norge som, nest etter Oslo, har den 
yngste befolkningen, men fødselsratene går ned, som i resten av landet. Å legge til rette for 
at de unge ønsker å bo i Rogaland krever at fylket er attraktivt for denne aldersgruppen.  

En avgjørende attraktivitetsfaktor er at det er jobb å få. I tillegg må fylket være godt vertskap 
når det gjelder å tilrettelegge for å skape sin egen arbeidsplass som bidrar til en grønn 
omstilling. I løpet av 2020 er det i Rogaland registrert 9,5 prosent flere foretak enn i 2019. 
Det var en betydelig økning innen for eksempel informasjonsteknologi. Her ble det også 
registrert 35 prosent flere virksomheter enn i 2019, der de aller fleste har mellom 0 - 4 
ansatte. Selv i vanskelige tider er gründerviljen til stede. Det ble samtidig registrert 23 
prosent færre konkurser i 2020 enn i 2019 (se kapittel 3 for mer om dette).  

Sysselsettingen i Rogaland ble redusert med 1,1 prosent fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 
2020. Dette er det samme som på landsbasis. Reduksjonen er størst innen overnattings- og 
serveringsvirksomhet på nesten 11 prosent.  

Alle gode krefter må inkluderes, og det er viktigere enn noen gang å sikre at flest mulig kan 
bidra i arbeidslivet – både for samfunnet og for den enkelte. Her er opplæring og folkehelse 
nøkkelfaktorer: mange står utenfor arbeidslivet fordi de mangler nødvendig 
grunnkompetanse, eller fordi de sliter med helseproblemer som kan forebygges, blant annet 
gjennom god samfunnsplanlegging. 

En urovekkende stor andel ungdom og unge voksne, særlig kvinner, sliter med den psykiske 
helsen. Stadig flere havner utenfor utdanning og arbeidsliv på grunn av dette. Problemer 
med helse, trivsel og livskvalitet i fylket er tydelig sosialt skjevfordelt, og de sosiale 
forskjellene blir stadig større. Det er viktig å fortsette arbeidet med å lære mer om hva som 
ligger bak, og hvordan vi kan snu utviklingen (se kapittel 4 for mer om blant annet dette). 

Vi er et fylke med ressurser og pågangsmot. Dette får vi til. 
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Innholdet i rapporten 

Kapitlene i rapporten har en noe ulik struktur, og kan leses uavhengig av hverandre. Nytt i 
forhold til tidligere versjoner, er at kapittelinndelingen følger samme hovedinndeling som 
Utviklingsplan-Regional planstrategi Rogaland 2021 - 2024. For mer informasjon om 
Utviklingsplan-Regional planstrategi, se nettsidene til Rogaland fylkeskommune. Der ligger 
også tidligere utgaver av Regionale utviklingstrekk. 

Første kapittel omhandler innbyggerne i Rogaland – hvor mange vi er, hvor vi bor, og 
hvordan utviklingen er. Vi blir stadig flere, men veksten har avtatt, og de siste årene har den 
nesten utelukkende skjedd på Jæren. Samtidig blir vi stadig eldre, vi får stadig færre barn og 
arbeidsinnvandringen har flatet ut. 

I kapittel to retter vi blikket mot klimaomstilling og naturmiljø. Vi ser ingen tegn til nedgang i 
utslippene av klimagasser i Rogaland, men en stadig større andel av kommunene i fylket 
gjennomfører grundige risiko- og sårbarhetsanalyser, blant annet for å forberede seg på en 
situasjon med et mer ekstremt klima.  

Nedbyggingen av landbruksjord i fylket har avtatt, men vi ligger fortsatt betydelig over målet 
om å omdisponere maks 400 dekar landbruksjord til andre formål årlig. Samtidig har 
nydyrkingen økt de senere årene, og de senere årene har de årlige nydyrkingsarealene vært 
større enn det årlige tapet av landbruksjord 

Videre i kapittel to går vi gjennom naturmiljøer og naturmangfold, status i de ulike 
økosystemene i fylket. Vi har en del konflikter mellom arealinngrep og naturmiljø, og flere 
økosystemer har en negativ utvikling. Samtidig ser vi en betydelig kunnskapsheving om 
tilstanden til vannmiljø i fylket. 

Det tredje kapitlet fokuserer på regionens konkurransekraft. Vi var akkurat på vei ut av en 
vanskelig situasjon som hadde rammet Rogaland langt mer enn resten av landet når 
pandemien nådde oss. Ved inngangen til 2021 er arbeidsledigheten fortsatt høy, men det er 
også stor etterspørsel etter arbeidskraft. 

Det er ønskelig at samfunnet vi lever i er inkluderende og helsefremmende. Dette går vi inn 
på i kapittel fire. De fleste Rogalendinger er fornøyde med tilværelsen, men samtidig så øker 
forskjellene mellom folk. Vi ser disse forskjellene i alt fra skoleresultater, ikke minst 
gjennomføring i videregående skole, til livskvalitet, helsevaner og hvor lenge folk lever. 

Her viser vi også hvordan interessen for politikk har steget de senere årene, men at tilliten til 
lokalpolitikere samtidig er nedadgående. 

I det femte kapitlet er det attraktive lokalsamfunn byer og tettsteder som står i fokus. Her 
åpner vi med et delkapittel om liv, bomiljø og tjenestetilbud i tettstedene, der det blant annet 
kommer fram at det er en tydelig sammenheng mellom innvandrerbakgrunn og 
trangboddhet. Vi ser også at en stadig større del av handelen på Nord-Jæren og i 
Haugesundsområdet skjer i områder man trenger bil for å nå, heller enn i 
sentrumsområdene. 

  

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/utviklingsplan-for-rogaland-regional-planstrategi/
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Kommune- og regioninndeling i Rogaland etter kommunesammenslåingene i 2020 
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1 Demografi 

Det er en tett sammenheng mellom utviklingen på arbeidsmarkedet i fylket, og 
befolkningsutviklingen. Stor tilstrømming av unge voksne har i mange år bidratt til å 
holde totalbefolkningen ganske ung. I Norge har bare Oslo en lavere 
gjennomsnittsalder enn Rogaland. Endringene på arbeidsmarkedet, sammen med en 
stadig lavere fruktbarhet, bidrar imidlertid til at befolkningssammensetningen i fylket 
endrer seg. Veksten i antall innbyggere avtar, og aldringen i befolkningen skyter fart. 

Innbyggertallet i Rogaland vokser fortsatt, men veksten baserer seg på innvandring 
og et stadig lavere fødselsoverskudd. Veksten er ujevnt fordelt – vi ser en tydelig 
sentraliseringstendens, både fra distriktene til byområdene, og innad i distriktene.  
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1.1 Folketall og utvikling 

Om vi sammenligner befolkningsveksten siden 2004, ser vi en tydelig tendens til at det er 
kommunene på Jæren som vokser mest. Alle regionene økte betydelig i folketall fram til 
2015, hvor veksten bremset opp. Fra 2019 har den tatt seg noe opp igjen for Jær-
kommunene, mens stillstanden har fortsatt på Haugalandet og Ryfylke. I Dalane ser vi en 
fortsatt nedgang. 

 

Figur 1.1. Prosentvis befolkningsvekst per region i forhold til nivået i 2004.  

Hvordan koronasituasjonen vil påvirke befolkningsveksten på sikt er for tidlig å si. I 
kvartalstallene som presenteres nedenfor ser vi en tendens til at redusert innvandring et 
stykke på vei kompenseres av redusert utflytting, men at befolkningsveksten alt i alt avtar i 
andre kvartal 2020. 
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Figur 1.2. Antall innbyggere i regionene og Rogaland totalt, 1986, 2000 og 2020. 

Selv om Sør-Jæren har hatt den klart største prosentvise veksten, er det kommunene på 
Nord-Jæren som har vokst mest i absolutt forstand. Det er også denne regionen som har 
samlet opp det aller meste av befolkningsveksten i Rogaland siden midten av 80-tallet 
(søyler med egen skala, til høyre i figuren). 

 

1.2 Befolkningsutvikling per region 

Det er tre hovedkomponenter i befolkningsutviklingen: balansen mellom fødte og døde, 
balansen mellom inn- og utflytting, og balansen mellom inn- og utvandring. Unge voksne 
spiller en nøkkelrolle: de er den delen av befolkningen som er klart mest mobile, og det er de 
som får barn. Kommuner som klarer å tiltrekke denne gruppen øker dermed både innflytting, 
innvandring og – om enn mer indirekte – fødselsoverskuddet. 

Både Norge og Rogaland er inne i en periode med raskt synkende fertilitet (se delkapittel 1.5 
for mer om dette), og når antall barn per kvinne synker så går dette ut over 
fødselsoverskuddet. Lokalt sett er ikke alltid denne sammenhengen så tydelig, siden 
befolkningsvekst kombinert med fallende fertilitet kan gi et stabilt antall fødsler per år. 

Et hovedtrekk i befolkningsutviklingen er at nedgangen etter oljekrisen har flatet ut og begynt 
å ta seg inn, men at denne utviklingen har blitt forstyrret av ringvirkningene av 
koronapandemien. Innvandringen har falt, men dette motvirkes delvis av at også utflyttingen 
har sunket. Dette kan imidlertid være helt midlertidige utslag, som reverseres når 
koronapandemien går tilbake. Et mer langsiktig trekk er at flere av regionene ser tydelige fall 
i fødselsoverskuddet. Det er naturlig nok for tidlig å si hvordan koronasituasjonen vil påvirke 
det. Fødselsoverskudd er langt mer stabilt over tid enn flytting og innvandring, så når det 
skjer vesentlige endringer der, er det grunn til å følge nøye med. 
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For å gjøre figurene nedenfor mer lesbare presenteres kvartalstallene som løpende 
gjennomsnitt. Hver kvartalsverdi viser snittet av inneværende og de to foregående 
kvartalene.  

 

Figur 1.3. Kvartalsvis befolkningsutvikling i Rogaland: løpende gjennomsnitt for tre kvartal 

Befolkningsutviklingen i Rogaland siden 2006 er preget av en kraftig høykonjunktur i første 
del av perioden, fulgt av en betydelig nedgang i befolkningsveksten og en mer ujevn 
situasjon etter 2015. Fødselsoverskuddets bidrag til befolkningsveksten har framstår ganske 
stabilt det meste av perioden, men det er en negativ trend som tiltar i styrke de siste årene i 
perioden. Dette kommer også tydelig fram i fruktbarhetstallene, som presenteres i delkapittel 
1.5. 

Innenlands flyttebalanse har også vært stabil det meste av perioden. Det meste av tiden har 
den ligget rundt eller litt under null – det har jevnt over vært litt flere som har flyttet ut av 
Rogaland enn inn. Fra 2015 ser vi et tydeligere fall, særlig i midten av 2016, før balansen tok 
seg noe opp igjen, men ved utgangen av 2020 er den fortsatt negativ.  

Innvandringstallene er den faktoren som i størst grad forklarer svingningene i 
befolkningsveksten i Rogaland. Den er langt mer variabel enn flytting og fødselsoverskudd. 
Dette ser vi blant annet i første del av perioden, når innvandringen steg kraftig som en 
kombinasjon av etterspørsel etter arbeidskraft i Rogaland, og at Schengen-avtalen gjorde det 
langt enklere for arbeidere fra EU-land å komme til Norge. 

Innvandringstallene følger situasjonen på arbeidsmarkedet tydelig, og når det begynte å gå 
dårligere i oljebransjen etter 2015, så falt også netto innvandring betydelig. Etter å ha tatt seg 
opp igjen noe i 2019, bidro koronasituasjonen til et nytt fall. 
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Figur 1.4.  Kvartalsvis befolkningsutvikling i Dalane: løpende gjennomsnitt for tre kvartal 

Kommunene i Dalane har opplevd fallende befolkningsvekst de senere årene, etter en 
periode med kvartalsvis vekst på 0,2-0,3 prosent i perioden 2007-14. Befolkningsveksten 
skyldes hovedsakelig en kombinasjon av fødselsoverskudd og innvandring, mens netto 
innflytting i stor grad har vært negativ i perioden. Oppbremsingen som følge av 
koronapandemien har imidlertid bidratt til at færre har flyttet ut av Dalane, men også at 
innvandringen har falt. Folketallet i Dalane fortsetter å synke. 

 

Figur 1.5. Kvartalsvis befolkningsutvikling på Sør-Jæren: løpende gjennomsnitt for tre kvartal 



 

 

13 

 

I kommunene på Sør-Jæren (Hå, Klepp, Time og Gjesdal) har fødselsoverskudd vært det 
viktigste bidraget til befolkningsveksten siden 2013. Netto innvandring har falt, og ligget rundt 
null en periode i 2018 og tidlig 2019. Deretter økte innvandringsoverskuddet noe en periode, 
før det igjen gikk til null i andre kvartal 2020. 

Fra 2006 og fram til ringvirkningene av nedgangen i oljebransjen inntraff i 2015 hadde 
regionen positiv flyttebalanse. Etter noen år med netto utflytting har det, om enn så vidt, vært 
flere inn- enn utflyttinger siden siste del av 2019. 

 

Figur 1.6. Kvartalsvis befolkningsutvikling på Nord-Jæren: løpende gjennomsnitt for tre kvartal 

Også på Nord-Jæren har fødselsoverskuddet vært det viktigste bidraget til 
befolkningsveksten i perioden etter nedturen i oljebransjen. Etter å ha vært negativ i flere 
kvartaler begynte netto innvandring igjen å øke i 2019 – fram til koronatiltakene bidro til at 
innvandringen falt igjen. 

Samtidig har fødselsoverskuddets bidrag til befolkningsveksten avtatt noe de senere 
kvartalene. Netto innenlandsk flyttebalanse har stort sett vært svakt negativ i hele perioden 
siden 2006, men den har ikke vist noen betydelige svingninger. Vesentlige endringer i 
befolkningsveksten på Nord-Jæren skyldes dermed i all hovedsak svingninger i 
innvandringen. 
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Figur 1.7. Kvartalsvis befolkningsutvikling i Ryfylke: løpende gjennomsnitt for tre kvartal 

I Ryfylke bidrar fødselsoverskuddet mindre til befolkningsveksten enn i Jær-kommunene, og i 
perioden siden 2006 ser vi enkelte kvartaler med negativt fødselsoverskudd, dvs. at antall 
dødsfall var høyere enn antall fødsler (figuren presenterer løpende gjennomsnitt for tre 
kvartal, noe som bidrar til at trendlinjen blir mer lesbar, men også til at denne typen 
enkeltutslag blir usynlige). Dermed er befolkningsutviklingen mer følsom for flytting og 
innvandring enn i regioner med større fødselsoverskudd.  

Dette, i kombinasjon med betydelig netto utflytting i perioden etter 2015, har bidratt til 
befolkningsnedgang i Ryfylke i flere perioder de senere årene. Utflyttingen har imidlertid 
avtatt mot slutten av perioden, og i fjerde kvartal 2020 var det 52 flere personer som flyttet til 
enn fra kommunene i Ryfylke. 
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Figur 1.8. Kvartalsvis befolkningsutvikling på Haugalandet: løpende gjennomsnitt for tre kvartal 

Haugalandet har ikke hatt den samme oppturen som Nord-Jæren etter oljekrisen, men fikk 
heller ikke den samme nedturen på grunn av koronasituasjonen. Flyttebalansen har ligget 
rundt null det meste av perioden, med noe større utflytting etter 2016. Utover i 2019 og tidlig 
2020 økte netto innflytting igjen, til et lite innflyttingsoverskudd i andre kvartal 2020. Samtidig 
har imidlertid innvandringen og fødselsoverskuddet falt – i første kvartal 2020 var det bare 34 
flere fødsler enn dødsfall, mot et gjennomsnitt på drøyt 100 for perioden totalt sett. 
Totalbildet er dermed at det har vært flere kvartaler med befolkningsnedgang på 
Haugalandet de siste årene, men siste kvartal i 2020 ser igjen mer positivt ut. 
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Tabell 1.1. Nivå og utvikling i totalt folketall samt aldersgruppene 0-17 og 67+ siste 10 år 

Kommune Folketall Aldersgruppen 0-17 år Aldersgruppen 67 
år eller eldre 

 Antall Endring Antall Endring Antall Endring 
Eigersund 14787 2 % 22 % -3 % 17 % 4 % 
Sokndal 3257 0 % 23 % 0 % 18 % 2 % 
Lund 3174 0 % 23 % -3 % 17 % 4 % 
Bjerkreim 2791 2 % 26 % -1 % 14 % 2 % 
Dalane 24009 2 % 23 % -2 % 17 % 3 % 
Hå 19120 11 % 26 % -1 % 13 % 3 % 
Klepp 19848 12 % 25 % -3 % 12 % 3 % 
Time 19106 14 % 25 % -2 % 13 % 3 % 
Gjesdal 12064 12 % 26 % -2 % 10 % 3 % 
Sør-Jæren 70138 12 % 25 % -2 % 12 % 3 % 
Sandnes 80450 17 % 25 % -1 % 11 % 2 % 
Stavanger 144147 7 % 22 % -1 % 13 % 2 % 
Sola 27457 15 % 24 % -2 % 12 % 2 % 
Randaberg 11315 10 % 24 % -3 % 14 % 3 % 
Nord-Jæren 263369 11 % 23 % -1 % 12 % 2 % 
Jæren 333507 11 % 23 % -2 % 12 % 2 % 
Strand 13070 13 % 25 % -2 % 15 % 3 % 
Hjelmeland 2580 -8 % 23 % -2 % 19 % 5 % 
Suldal 3809 -1 % 23 % -1 % 20 % 3 % 
Sauda 4561 -4 % 21 % 0 % 19 % 1 % 
Kvitsøy 507 -2 % 20 % -2 % 21 % 1 % 
Ryfylke 24527 5 % 23 % -1 % 17 % 3 % 
Haugesund 37323 6 % 20 % -2 % 15 % 3 % 
Bokn 859 1 % 20 % -6 % 20 % 4 % 
Tysvær 11178 8 % 26 % -2 % 15 % 4 % 
Karmøy 42345 4 % 23 % -2 % 16 % 3 % 
Utsira 192 -12 % 18 % -3 % 20 % 3 % 
Vindafjord 8705 3 % 22 % -3 % 16 % 2 % 
Haugalandet 100602 5 % 22 % -2 % 16 % 3 % 
Rogaland 482645 9 % 23 % -2 % 13 % 2 % 
Hele landet 5391369 8 % 21 % -2 % 16 % 3 % 
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Hvor bor innbyggerne i Rogaland? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.9. Befolkningstetthet i Rogaland, 2019, fordelt i celler på 1x1 km. 

Kartet over illustrerer hvordan befolkningen i Rogaland er konsentrert i tettsteder, først og 
fremst på Nord-Jæren, samt i tettsteder i de andre kommunene1 . Dette illustrerer også 
utfordringene vi støter på når vi skal vurdere hvilke kommuner som skal regnes som 
distriktskommuner. Både nye Sandnes og nye Stavanger inneholder for eksempel områder 
som tidligere ble regnet som distriktskommuner, men som nå er tatt opp i kommuner som 
regnes som sentrale.  

 

1 Kartene på denne og neste side er basert på 2019-tall, da 2020-tallene fra SSB er forsinket. 
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Figur 1.10. Befolkningsvekst fra 2010 til 2019, fordelt i 1x1 km-celler i Rogaland 

Kartet ovenfor viser hvordan befolkningsveksten i Rogaland er konsentrert i et pressområde 
på Nord-Jæren, samt i sentre i enkeltkommunene. Vi ser med andre ord en slags dobbel 
sentralisering: både fra distriktskommuner til bykommuner, og innad i distriktskommunene. 
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1.3 Aldersfordeling 

I perioden siden 1986 har andelen i Rogaland som er 40 år eller eldre steget fra 37 til 48 
prosent, samtidig som andelen som er under 20 år har sunket fra 32 til 26 prosent. Denne 
utviklingen styres av fødselsoverskudd og innvandring, men på lokalt og regionalt nivå så har 
også flyttebalanse stor betydning. Det er en tydelig tendens til at personer – først og fremst 
unge voksne – flytter fra rurale til mer sentrale områder. Dette bidrar til å bremse aldringen 
der, både på grunn av selve flyttingen, og på grunn av barna disse innflytterne får. 

 

Figur 1.11. Andel i ulike aldersgrupper i Rogaland i 1986, 2000 og 2020. 

Figuren over sammenligner andelen i ulike aldersgrupper i Rogaland ved inngangen til 1986, 
2000 og 2020. Det er særlig ved å sammenligne aldersgruppene 0-19 og 40-59 at vi ser 
aldersforskyvingen som har skjedd. 

Bildet er omtrent det samme i regionene i fylket – det blir stadig flere seniorer, mens andelen 
barn og unge synker. Ved inngangen til 2020 hadde alle regionene rundt 26 prosent 
innbyggere i alderen 0-19 år, unntatt Sør-Jæren som ligger litt høyere med 28 prosent. 
Forskjellene mellom regionene har minket noe siden 1986 – og det er Sør-Jæren som har 
hatt det største fallet i andelen til den yngste aldersgruppen. 

Andelen i aldersgruppen 40-59 år i fylket totalt sett har økt fra 19 til 26 prosent i fylket totalt. 
Også her er de regionale forskjellene små – alle regionene ligger mellom 25 og 27 prosent.  

Sett i forhold til andre fylker, er Rogaland fortsatt ett av de som har yngst befolkning. En 
viktig grunn til dette er at arbeidsmarkedet i fylket har tiltrukket innvandring og innflytting av 
unge i etableringsfasen. Oppbremsingene vi har sett de siste årene, først oljekrise og 
deretter korona, bidrar imidlertid også til demografiske endringer. Dette handler særlig om 
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redusert innvandring og innflytting av unge voksne, noe som bidrar til at andelen godt voksne 
og eldre vil stige raskere enn den har gjort. Dette illustrerer tydelig hvor mye situasjonen på 
arbeidsmarkedet har å si for befolkningssammensetningen. 

En annen grunn til den unge befolkningen i Rogaland er at vi har hatt en høyere fertilitet enn 
landet totalt sett. Det har vi fortsatt, men den synker både her og i resten av landet. Også 
dette bidrar til at andelen unge synker. 

Sentralitet og andel eldre 

 

Figur 1.12. Utvikling i andel i ulike aldersgrupper, sett i forhold til sentralitet 

Figuren over illustrerer hvordan det er de minst sentrale kommunene som har den høyeste 
andelen innbyggere i alderen 67 år eller eldre, men samtidig hvordan økningen i andel har 
vært klart størst i kommunene i gruppe fire. I Sandnes og Stavanger har andelen knapt 
endret seg. Kategoriseringen er basert på SSBs beregning av kommuners sentralitet. 
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Figur 1.13. Observerte og framskrevne andeler i aldersgruppene 0-19 og 67+ i Rogaland. 

Figuren over illustrerer hvordan andelen innbyggere under 20 år har sunket i lengre tid i 
Rogaland, mens også andelen over 67 sank noe fra slutten av 90-tallet til rundt 2010, før den 
begynte å stige.  

For perioden etter 2020 er fire av SSBs scenarier illustrert. Den grønne linjen viser lav vekst-
scenariet. Dette ventes å gi en situasjon der andelen unge synker vesentlig raskere enn i 
hovedscenariet. Her krysser linjene slit at vi har flere eldre enn unge fra 2036. Motstykket er 
den lilla utviklingsbanen med høy vekst. Her flater nedgangen i andel unge ut, og 
trendlinjene for unge og eldre krysser ikke hverandre før etter 2050. 

Scenariet med null nettoinnvandring gir en raskere økning i andel eldre enn hovedscenariet, 
samt en noe større nedgang i andel under 20. Ingen av utslagene framstår isolert sett som 
store, men kombinasjonen av dem gjør at linjene ventes å krysse allerede i 2039. Dette 
illustrerer hvordan innvandringen bidrar til å bremse aldringen i befolkningen ved å tilføre 
personer i arbeidsfør alder og – etter hvert – deres barn. 

Også hovedalternativet forutsetter en stabilisering i andel under 20 år, men ikke før på 2030-
tallet. I dette alternativet krysser ventes det at vi får flere innbyggere over 66 år enn under 20 
i 2044. For landet totalt sett ventes dette å skje nesten ti år tidligere, i 2035. 

I sum utgjør dette en tydelig illustrasjon på hvordan situasjonen på arbeidsmarkedet – den 
viktigste påvirkningsfaktoren på flytting og innvandring – påvirker befolknings-
sammensetningen. Om vi klarer å videreføre og styrke Rogalands konkurranseevne (se 
kapittel 3), vil dette også bidra til en gunstigere befolkningssammensetning. I tillegg er det 
ønskelig å stoppe fallet i fruktbarhet – mer om dette i neste kapittel. 
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1.4 Fruktbarhet 

Fruktbarheten – antall barn per kvinne – falt kraftig på slutten av 60- og starten av 70-tallet, 
før det ble liggende på et noenlunde stabilt nivå på omtrent to barn per kvinner i Rogaland, 
og 1,7-1,8 i landet totalt sett. Etter at fruktbarheten i Rogaland nådde det høyeste nivået 
siden 1975 i 2010 – 2,2 barn per kvinne, har den falt hvert år. Hvert år siden 2014 har gitt en 
ny bunnrekord i Rogaland.  

Figur 1.14. Antall barn per kvinne: Rogaland, Norge og EU 

For at befolkningsstørrelsen skal opprettholdes regner man at i gjennomsnitt må hver kvinne 
føde minst 2,1 barn. Rogaland har ligget over dette nivået mye av tiden i perioden som 
illustreres, men i perioden siden 2012 har nivået sunket raskt. Norge totalt sett er nå nede på 
samme nivå som EU, noe som bare for ganske få år siden virket svært fjernt. 

Den viktigste grunnen til at fruktbarheten synker er at stadig flere utsetter å få barn. Lange 
utdanningsløp og et ønske om å være etablert i arbeidslivet før en etablerer familie er viktige 
grunner til dette. Det er også stadig færre som velger å få flere enn to barn. 
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1.5 Innvandring 

Som illustrert i delkapittel 1.2 er innvandring en viktig del av befolkningsutviklingen i alle deler 
av Rogaland. Nettoinnvandringen har sunket, noe som i kombinasjon med redusert 
fruktbarhet bidrar til lavere befolkningsvekst. I første del av 2020 har imidlertid utflyttingen fra 
Rogaland bremset noe opp. 

Om en skiller mellom ulike grunner til å innvandre til Norge, blir bildet noe mer sammensatt. 
Arbeidsinnvandring avhenger for eksempel i stor grad av en kombinasjon av 
jobbmulighetene her, arbeidsmarkedet i områdene aktuelle arbeidsinnvandrere kommer fra 
og hva slags regler som gjelder (Schengen-avtalen åpnet for eksempel for langt mer 
arbeidsinnvandring fra EU-land). 

Tilstrømningen av flyktninger er mindre preget av arbeidsmarkedet. Her er det et komplisert 
samspill mellom situasjonen i opphavsland og transittland, internasjonalt regelverk og 
flyktningenes preferanser som påvirker hvor mange som ankommer. I 2020 har 
koronasituasjonen bidratt til å gjøre det vanskeligere for flyktninger å reise, noe som har 
bidratt til at antall asylsøknader i Norge har vært de laveste på flere år (1387, mot 2305 i 
2019).  

 

Figur 1.15. Antall personer med innvandrerbakgrunn i Rogaland, fordelt etter verdensdel. 

I tillegg kommer en god del innvandrere i kategorien «familiegjenforening». Denne gruppen 
dekker alt fra flyktninger som får familiemedlemmer til landet til nordmenn som gifter seg 
med utlendinger. På toppen av disse kommer en del for å ta utdanning, og det er i tillegg en 
god del skandinaver som har kommet til Norge uten å måtte oppgi innvandringsgrunn. 
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Fra 2010 til 2016 var det en sterk økning i antall innvandrere fra Øst-Europa, men denne 
utviklingen flatet nesten helt ut etter 2016 – en illustrasjon på arbeidsmarkedets betydning for 
denne gruppen. Etter et par år med nærmest total stillstand, økte antallet personer med 
bakgrunn fra Øst-Europa noe igjen i løpet av 2019. Figuren inkluderer både innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre, så en del av personene her er født i Norge. 

Blant innvandrerne fra Øst-Europa er det de fra Polen som utgjør den klart største gruppen i 
Rogaland, med snaut 13 300 personer. Deretter følger innvandrere fra Litauen (5400), 
Russland (2400) og Romania (2300). Omtrent 70 prosent av innvandrerne med bakgrunn fra 
Øst-Europa i Rogaland har kommet som arbeidsinnvandrere, mens de fleste av de øvrige 30 
prosentene har familie som innvandringsgrunn. 

I gruppen med bakgrunn fra Asia er det personer fra Syria som utgjør den største gruppen 
(drøyt 3100 personer), fulgt av Filipinene og Thailand (omtrent 2500 hver), India (2100), 
Vietnam (1900), Irak (1700), Iran (1600), Afghanistan (1500), Pakistan (1300) og Kina 
(1200). I tillegg kommer 36 andre land som har færre enn 1000 personer hver. 

Bland personene som kommer fra Afrika skiller Eritrea og Somalia (omtrent 2500 personer 
hver) samt Etiopia (1400 personer) seg ut som de landene det har kommet klart flest 
personer fra.  

Fordelt etter innvandringsgrunn har 31 prosent av innvandrerne i Rogaland kommet for å 
arbeide, 16 prosent er flyktninger og 34 prosent har familie som innvandringsgrunn. Denne 
gruppen er delt mellom innvandrere som blir gjenforent med familiemedlemmer og nordmenn 
som gifter seg med utlendinger. Vi har imidlertid ikke tall for balansen mellom disse. 
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Februar 2020: høy vannstand gjorde at svanene kunne vasse oppå bryggen på Sandnes. Kystnære områder vil 
få mer problemer med høyt havnivå i årene som kommer. 

 

 

2 Klimaomstilling og naturmiljø  

Behovet for å redusere utslipp av klimagasser er mer presserende enn noen gang, 
men samtidig har utslippene i Rogaland i praksis ikke forandret seg de siste årene. 
Her i fylket står industri, olje og gassindustrien for nesten halvparten av utslippene, 
mens sjøfart, jordbruk og veitrafikk står for hoveddelen av de øvrige utslippene. 

I tillegg til å redusere utslipp, er det nødvendig å ta grep for å beskytte samfunnet 
mot effektene av et klima med stadig mer ustabilt vær. Dette krever gode analyser av 
hvor risikoene er, og hva som kan gjøres. Kommunene i Rogaland er i gang med 
dette arbeidet – se delkapittel 2.2 for mer detaljer. 

Befolkningsvekst og næringsutvikling kommer lett i konflikt med både landbruksjord 
og naturmiljø. Samtidig er det ønskelig å beskytte landbruksjord mot nedbygging, 
øke matsikkerheten og verne naturmiljøer – mens vi legger til rette for fortsatt 
samfunnsutvikling. Les mer om disse temaområdene under delkapittel 2.2 og 0.  
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2.1 Utslipp av klimagasser 

Etter et vesentlig fall i klimagassutslippene i Rogaland etter at gasskraftverket på Kårstø 
stengte, har utslippene steget svakt i årene som fulgte. Industri, olje og gass står for snaut 
halvparten av utslippene, mens sjøfart, jordbruk og veitransport står for hhv. 16,15 og 12 
prosent hver. De resterende ni prosentene er delt mellom flere sektorer – se Figur 2.2 på 
side 27 for detaljer. 

Sektorfordelte utslipp 

Miljødirektoratet rapporterer hvert år tall for klimagassutslipp fra kommuner og 
fylkeskommuner. På grunn av to års forsinkelse på tallene, er det seneste tilgjengelige 
tallmateriale fra 2018. Det er derfor enda ikke mulig å si noe om hvordan 
klimagassutslippene i Rogaland har blitt påvirket av koronaviruset og endrede vaner på 
grunn av samfunnets nedstengninger.  

Utviklingen av landbaserte klimagassutslipp i Rogaland viser en nedgang fra 2009 – 2013 
som hovedsakelig skyldes nedstenging av gasskraftverket på Kårstø. Fra 2013 har 
utslippene holdt seg rimelig stabile, med en liten stigning frem mot 2018. De totale 
klimagassutslippene i 2018 var 3 prosent høyere enn i 2013 og 0,03 prosent høyere enn i 
2017.  

 

Figur 2.1 Utvikling av klimagassutslipp i Rogaland fra 2009-2018. Tall er hentet fra Miljødirektoratets 
utslippsstatistikk for kommuner.  

 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018

K
lim

ag
as

su
ts

lip
p

 (
to

n
n

 C
O

2
-e

kv
)

Klimagassutslipp Rogaland 2009-2018

Annen mobil forbrenning Avfall og avløp Energiforsyning

Industri, olje og gass Jordbruk Luftfart

Oppvarming Sjøfart Veitrafikk

Total



 

 

27 

 

Den største utslippssektoren i Rogaland er industri, olje og gass. Dette dekker ikke utslipp på 
sokkelen, kun utslipp fra landbasert industri og prosessanlegg. Tre store aktører står for 92 
prosent av utslippene i denne sektoren, og en stor del av utslippene skyldes bruken av fossil 
gass og kull.  

Rogaland er et landbruksfylke, og jordbruk står for 15 prosent av de totale utslippene i 2018. 
Utslippene i jordbrukssektoren stammer fra utslipp av metan og lystgass fra husdyrhold, 
gjødsling og dyrkning av jord.  

Sjøfart og veitrafikk er også to store utslippssektorer, som står for henholdsvis 16 prosent og 
12 prosent av klimagassutslippene i 2018. Den største andel av utslippene i sjøfart stammer 
fra gasstankere, som i 2018 sto for 41 prosent av utslippene. Utslipp fra ferjer og båter til 
person- og biltrafikk sto for 14 prosent av utslippene.  

Det har vært en nedgang i utslipp fra veitrafikk på 17 prosent fra 2013-2018, som i stor grad 
kan tilskrives en nedgang i utslippene fra personbiltrafikk. Personbiler står allikevel fortsatt 
for størstedelen av utslippene i sektoren, og utgjorde i 2018, 61 prosent av utslippene 
innenfor veitrafikk. 

 

 

Figur 2.2 Overblikk over de forskjellige klimagassutslippssektorer i Rogaland i 2018. Tall er hentet fra 
Miljødirektoratets utslippsstatistikk for kommuner.  
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De landbaserte klimagassutslippene i Rogaland utgjorde 12 prosent av de norske 
klimagassutslippene i 2018. Utslippene per innbygger i Rogaland var 9,18 tonn CO2-
ekvivalenter, sett mot et landsgjennomsnitt på 6,88 tonn CO2-ekvivalenter. De 
gjennomsnittlige CO2-utslippene per innbygger er basert på det geografiske utslippet 
sammenholdt med antall innbyggere i det geografiske området, og gir ikke uttrykk for 
innbyggerne i Rogalands faktiske utslipp knyttet til vaner og forbruk.   

Klimagassutslippene er rapportert etter hvor de geografisk finner sted. På grunn av sin lange 
kyststrekning og fjorder, og vesentlige landbruksområder, er det derfor naturlig at 
klimagassutslippene fra disse sektorene fyller mer enn i andre områder uten kyststrekning og 
landbruk. Det samme gjelder industri, hvor utslipp i Rogaland er relatert til storindustri som 
ikke kun forsyner Rogaland med produkter og tjenester. 

Klimagassutslipp varierer mellom de forskjellige regionene i Rogaland, men det er de samme 
fire sektorer som har de største utslipp i alle regionene: industri, jordbruk, sjøfart og 
veitrafikk. Utslipp fra industrien utgjør størstedelen av de totale utslippene på Haugalandet 
og i Ryfylke, da de 3 største utslippsgivende industriaktørene i Rogaland ligger i disse 
regionene. I Dalane og på Jæren står jordbruk for den største andel utslipp.  

 

Figur 2.3 Overblikk over de største klimagassutslippskildene og endring i totale klimagassutslipp i de forskjellige 
regionene i Rogaland. Basert på tallmateriale fra Miljødirektoratets utslippsstatistikk for kommuner.  
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Energiforbruk 

Oljeprodukter og elektrisitet står for 90 prosent av energiforbruket i industrien. Fossil gass 
regnes inn under oljeprodukter og utgjør en stor del. Kullforbruket stammer hovedsakelig fra 
én stor industriaktør.  

 

Figur 2.4. Energibalanse etter forbruksgruppe: gigawattimer og andel av total. 

Elektrisitet er den største oppvarmingskilden til husholdninger i Rogaland (2018). Fra 2020 er 
det forbudt å bruke fyringsolje til oppvarming av bygg. I 2018 utgjør fyringsolje 9 prosent, 
men når nyere tall kommer vil en nok se en kraftig nedgang med tanke på forbudet. 

 

Figur 2.5. Oppvarming i husholdninger i Rogaland fordelt på energikilder. Kilde: Viken fylkeskommune sitt 
energidashbord 
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Det ble produsert 139 439 GWh fjernvarme i Rogaland i 2019. Dette er en økning på 6 
prosent fra 2018. Det har vært en jevn stigning i produksjon av fjernvarme fra 2015-2019, 
som har en sammenheng med utvidelse av fjernvarmeområdene og tilslutning av flere 
fjernvarmekunder. Fjernvarme finnes i 2019 i kommunene Stavanger, Sandnes og Sola.  

Fjernvarmeproduksjonen i Rogaland er i høy grad basert på avfallsforbrenning fra 
energigjenvinningsanlegget på Forus, og dette sto for 78 prosent av fjernvarmeproduksjonen 
i 2019. I årene mellom 2013 og 2017 sto naturgass/LNG for en stor del av den resterende 
fjernvarmeleveransen, men dette har i 2018-2019 i større grad blitt erstattet med biogass.   

 

 

Figur 2.6 Utviklingen av fjernvarmeproduksjon og fjernvarmekilder i Rogaland fra 2013-2019. Tall hentet fra 
Fjernkontrollen.no.  

 

Kraftproduksjon  

Kraftproduksjonen i Rogaland består i all hovedsak av fornybar energi, først og fremst 
vannkraft. I 2019 består kraftproduksjonen av 14 prosent vindkraft og 85 prosent vannkraft. 

Vindkraft kom inn i statistikken i 2011, og har hatt en økning fram til i dag og vil nok øke 
framover med nye kraftverk på plass. I 2019 produserte vindkraftverkene 1 438 GWh i 
Rogaland som er 26 prosent av den totale vindkraftproduksjonen i Norge.  

I årene 2009-2011 var det også en betydelig varmekraftproduksjon som i toppåret 2009 var 
oppe i 2 927 GWh. Mesteparten av denne produksjonen kom fra gasskraftverket på Kårstø. 
Etter at dette ble nedlagt, er varmekraftproduksjonen i Rogaland marginal. 

Årlig gjennomsnittlig vannkraftproduksjon i Rogaland er 12 116 GWh og utgjør rundt 10 
prosent av den totale vannkraftproduksjonen i Norge. Det var en stor nedgang i 
vannkraftproduksjon i Rogaland fra 2018 til 2019. Dette henger sammen med en nedgang i 
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total vannkraftproduksjon på nasjonalt nivå i 2019. Samtidig var det i 2019 en nedgang i 
eksport av elektrisk kraft til utlandet og en oppgang i import av elektrisk kraft fra utlandet.  

 

 

Figur 2.7. Kraftproduksjon i Rogaland. Kilde: SSB 

Vannkraftproduksjonen i Rogaland inngår i et felles nordisk kraftmarked, Nordpool, og 
kraftpriser i omkringliggende land er, sammen med kraftbehov, med til å bestemme hvilke 
kraftverk som produserer elektrisk kraft og hvor mye som importeres og eksporteres til og fra 
det norske kraftsystemet.  

 

2.2 Tilpasning av samfunnet til et mer ekstremt klima 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er viktig for gjennomføring og forankring av 
kommunenes klimatilpasningsarbeid. Naturhendelser koster samfunnet store summer hvert 
år, og klimaendringene gjør bildet mer alvorlig. God planlegging fra kommunene sin side kan 
gjøre samfunnet tryggere. 

Sivilbeskyttelsesloven stiller krav til at kommunene skal gjennomføre en helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse. En helhetlig ROS omfatter hele samfunnet, og skal avdekke behov for 
mer detaljerte analyser av områder, tema og sektorer. Analysen skal legge grunnlag for 
kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, og risikofaktorer som 
naturhendelser og klimaendringer skal inkluderes. Helhetlig ROS skal oppdateres i takt med 
revisjon av kommunedelplaner og ellers ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.  
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En helhetlig ROS-analyse som er oppdatert og inneholder en grundig analyse av endrede 
konsekvenser av klimaendringer, vil være et godt styringsdokument for kommunens 
helhetlige klimatilpasningsarbeid.  

Figurene under viser hva kommunene i Rogaland har svart på spørsmål om når helhetlig 
ROS er gjennomført, innhold og om den er forankret i kommunestyret. Helhetlig ROS bør 
oppdateres i forbindelse med utarbeidelse av kommunal planstrategi, dvs. minimum hvert 4. 
år. Andel kommuner i Rogaland som har gjennomført helhetlig ROS siste fire årene, har hatt 
en positiv trend siden 2014. Svarene er hentet fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap 
(DSB) sin kommuneundersøkelse i perioden 2014 - 2020. Svarprosenten på undersøkelsen 
har i alle disse årene ligget mellom 87 og 98 prosent.  

Figurene viser at det er en positiv utvikling i andel kommuner som har en oppdatert helhetlig 
ROS, som inkluderer vurderinger av klimaendringer og som forankrer dokumentet i 
kommunestyret.  

Figurene nedenfor viser prosentfordeling per år for de kommunene som har svart.  

 

 

Figur 2.8. Andel kommuner i Rogaland som har gjennomført helhetlig ROS siste fire år. 
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Figur 2.9. Andel kommuner i Rogaland som oppfyller alle minimumskravene i helhetlig ROS. 

Det stilles flere minimumskrav til innholdet i en helhetlig ROS. Fra 2019 til 2020 registreres 
det en økning i andel kommuner i Rogaland som oppfyller minimumskravene, fra 65 til 
78 prosent. Til sammenligning var gjennomsnittsnivået i landet 60 prosent i 2020. 

 

Figur 2.10. Svarfordeling på spørsmål om vurdering av fremtidig risiko og sårbarhet blant kommuner i Rogaland. 

Et av minimumskravene i en helhetlig ROS, er at fremtidig risiko og sårbarhet vurderes, noe 
som innebærer krav om at konsekvenser av klimaendringer skal vurderes. I 2020 var det 83 
prosent som svarte at dette er vurdert, noe som er en vesentlig forbedring fra de foregående 
årene. 
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Figur 2.11. Fra 2014 til 2020 kan vi registrere en positiv trend, der stadig flere kommuner forankrer helhetlig ROS 
i kommunestyret. Fra 58 prosent i 2014 til 90 prosent i 2020. 

Klimaendringer skaper utfordringer for kulturminner  

Endringer i klimaet med mer ustabilt vær i form av våtere og tørrere perioder, vil med 
sikkerhet bli en utfordring for kulturminnene. Det er vanskelig å måle endringene på 
kort tid og sette enkelthendelser inn i en slik sammenheng. Akutte hendelser som 
flom, ras og stormflo vil imidlertid øke i hyppighet og omfang, og vil føre med seg 
utfordringer for kulturminnevernet. Kunnskap om og bruk av gode materialer med 
både ny og tradisjonell behandling vil være viktig for sikring av bestående 
bygningsmasse. Trusselen fra et våtere klima er også reell for arkeologisk materiale 
som nå blir mer eksponert for erosjon. Stangelandshelleren i Sandnes ble undersøkt 
i 2020 av Arkeologisk museum for nettopp å kartlegge klimaendringenes påvirkning 
på bevaringsforholdene. Økt nedbør medfører og et økt behov for drenering i 
jordbruksområder. En konsekvens av dette er at kulturminner i dyrka mark blir mer 
utsatt. Endringer i klima kan og få konsekvens for kulturminner i skog. Mildere vintre 
kan medføre at hogst må utføres på frostfri mark, noe som øker risikoen for skade på 
og tap av kulturminner. Mer vindfelling vil også øke risikoen for skade på 
kulturminner i skog. 
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2.3 Matsikkerhet og utnyttelse av naturressursene 

Matsikkerhet handler om å sikre en stabil og forutsigbar tilgang til mat. Tematikken har blitt 
satt på dagsorden de siste årene i takt med en økende innsikt i konsekvensene for 
matproduksjon av klimaendringer og nedgradering av naturressurser. Selvforsyning ble et 
særlig aktuelle tema i 2020 etter at koronaviruset slo til. I dagens situasjon er 
selvforsyningsgraden i Norge beregnet til å være omtrent 50 prosent. Norge har i 
utgangspunktet mindre gunstige forhold for landbruksproduksjon enn mange andre land. 
Årsakene er bl.a. kort vekstsesong, kaldt klima og spredt landbruksareal. Landet er i tillegg 
avhengig av import av dyrefôr for landbruk og fiskeoppdrett, og uten importert fôr ville 
selvforsyningsgraden synke til rundt 40 prosent. Norges matforsyning er dermed tett knyttet 
til internasjonal handel og er sårbart i forhold til svingninger i råvarepriser eller 
importproblemer. Samtidig har vi også en betydelig mateksport, særlig av sjømat.   

Det er potensial for å gjøre Norge selvforsynt med mat, men det vil kreve store omstillinger. 
Det arbeides med å øke produksjonen og forbedre forbruksmønster slik at landbruk og 
havbruk kan forsyne flere, samtidig som det ivaretar naturressursene for framtidige 
generasjoner. Selvforsyningsgraden for landbruksprodukter i Norge varierer fra år til år, 
avhengig av været. I tillegg bidrar klimaendringene til å øke risikoen for avlingssvikt. Et 
eksempel på dette er sommeren 2018 som var svært utfordrende for landbruket på grunn av 
langvarig tørke. Både landbruket og marin sektor i Norge vil være nødt til å tilpasse seg 
klimaendringene som vil komme de neste årene.  

  

Nedbygging av landbruksjord 

Rogaland har ca. 10 prosent av Norges samlede jordbruksarealer i drift.  Arealene er noen 
av landets beste områder for matproduksjon, men disse er under press som følge av behov 
for areal til utvikling. Vi er blant de fylkene som har bygget ned mest landbruksjord de siste 
tiårene, men omdisponeringen har avtatt kraftig de senere årene. Et viktig formål med 
jordvern er å sikre nok mat-produserende areal. En ofte brukt indikator for bærekraftig 
matvareproduksjon er antall dekar omdisponert dyrket jordbruksareal til andre formål enn 
landbruk. Dette skjer ved at kommunene vedtar omdisponering av landbruksarealer etter 
plan- og bygningsloven og etter jordloven, samt saksbehandling etter jord- og 
konsesjonsloven. Rogaland fylkeskommune fastsatte i 2017 et årlig mål for å holde 
omdisponering av dyrka mark til under 400 dekar. Gjennomsnittlig årlig nedbygging i 
perioden som er vist i figuren er drøyt fire ganger høyere enn målsetningen.  
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Figur 2.12. Areal omdisponert til andre formål enn landbruk i Rogaland (dekar), Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

  

Mer nydyrking 

Et viktig bidrag til å opprettholde selvforsyningsgraden i Norge vil være å vi videreføre eller 
øke dagens jordbruksareal. Skal det være mulig, må areal som går tapt, enten på grunn av 
nedbygging eller gjengroing, erstattes. Dette kan gjøres ved å dyrke opp nye arealer eller 
ved å flytte jord. En sentral utfordring i dette er at nydyrking kan komme i konflikt med 
hensyn til bl.a. naturmangfold, klima, kulturminner og friluftsinteresser. Etter en nedgang i 
2017 har nydyrkingsaktiviteten tatt seg opp og det ble behandlet 169 søknader og godkjent 
nydyrking av 2 455 i 2019. Dette innebærer en økning på 408 dekar sammenlignet med 
2018. Ser vi på 10-årsperioden 2010-2019 ble 20 916 dekar godkjent for nydyrking. En del 
av disse arealene er oppdyrket på bekostning av andre verdier.  

 

Figur 2.13. Godkjent nydyrka areal (dekar), Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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Økt produksjon innen havbruksnæringen 

I tillegg til produksjon på land har Norge et betydelig potensial for å øke matproduksjon fra 
havet. Norge er ikke en stor oppdrettsnasjon i et globalt perspektiv, men relativt sett har 
havbruksnæringen utviklet seg til å bli en av landets største eksportnæringer. Det produseres 
store mengder mat fra havet gjennom oppdrett av blant annet laks, regnbueørret og andre 
arter langs hele kysten. Oppdrett av laksefisk er den dominerende sektoren og Norge er 
verdens største produsent av atlantisk laks.  

Rogaland er et av Norges største oppdrettsfylker. Fylkeskommunen skal legge til rette for 
bærekraftig produksjon innen akvakultur og havbruk, og har tildelingsmyndigheten og 
ansvaret for koordinering for søknader om akvakulturtillatelser. 2019 var et rekordår i 
oppdrettsnæringen i Norge. I Rogaland har salg av slaktet matfisk hatt en betydelig økning 
over tid med en økning fra omtrent 53 000 tonn i 2008 til over 93 000 tonn i 2019.  

 

Figur 2.14. Akvakultur. Salg av slaktet matfisk etter mengde og år Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

 

Kulturlandskapet gror igjen  

Landbruket er i stadig omstilling. I de senere årene har bruken av utmarksbeite og 
fjellandskap avtatt sterkt eller opphørt. Det fører til en endring av kulturlandskapet, og de 
unike økosystemene som er dannet av den historiske bruken av dem, ved omfattende 
gjengroing og endret biologisk mangfold. Denne trenden vil neppe avta gitt de 
samfunnsendringene vi ser i dag. Biologisk mangfold har imidlertid stor betydning for 
økosystemenes funksjon (se delkapittel 2.4, fra side 38, for mer om dette).  

I løpet av 2016-2020 utarbeider fylkeskommunen på vegne av Riksantikvaren en kartlegging 
og vurdering av Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse, KULA. Fokuset på disse 
landskapene er ment å styrke kulturminnevernet i kulturlandskapet og bidra til økt kunnskap 
og bevissthet. Høringsforslaget for KULA omfatter 17 landskap, og ble lagt ut til offentlig 
ettersyn 13/5 2020.  
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2.4 Naturmiljøer og naturmangfold 

Dette delkapitlet gir et innblikk i tilstand og utvikling økosystemene i Rogaland. Bildet er 
sammensatt, men flere økosystemer er inne i en negativ utviklingstrend. Særlig for våtmark 
ser vi en tydelig forverring år for år. For de fleste av økosystemene er det arealinngrep som 
utgjør den største påvirkningsfaktoren, mens det varierer om det er klima eller forurensing 
som er nest størst. Både våtmark, skog og fjelløkosystemer rammes først og fremst av 
direkte menneskelige inngrep. 

Natur og klima henger sammen 

Aldri før har mennesker påvirket jorda så mye som nå, og klimaendringene forsterker 
belastningene. FNs klimapanel og naturpanel har slått fast at vi har kjempeutfordringer både 
med å stanse klimaendringene og med å stanse tap av arts- og naturmangfoldet. Utviklingen 
av planter og dyr er en langsom prosess, og de plantene, dyrene, soppene og 
mikroorganismene som lever på jorda i dag, er tilpasset det miljøet og den temperaturen vi 
har her nå. De har klart seg innenfor variasjonene med istider og varmere perioder ved å 
flytte seg geografisk mot varmere eller kaldere strøk. Dette har de klart fordi endringene har 
skjedd tilstrekkelig langsomt. Men de er ikke tilpasset en temperaturøkning som skjer veldig 
raskt. De har heller ikke samme mulighet som for 40 000 år siden til å flytte seg geografisk 
fordi vi mennesker bruker mye av jordens overflate til jordbruk, byer, veier og industri. Derfor 
påvirkes mange planter og dyr negativt av klimaendringer. Bruken av naturen påvirker 
klimaet samtidig som klimaendringene påvirker naturen. Samtidig er arealendringer - det at 
mennesker tar over og gjør om på de naturlige leveområdene – fremdeles den viktigste 
trusselen mot planter og dyr på jorda.  

Hva er naturindeksen?  

Naturindeksen måler tilstanden til og utviklingen av biologisk mangfold i Norge, med vekt på 
bestandsutvikling til arter. Naturindeksen er den mest omfattende kvantitative 
sammenstillingen av data om det biologiske mangfoldet i Norge. Økosystemenes tilstand og 
utvikling måles for et utvalg indikatorer som representerer de 44 000 kjente artene som 
finnes i Norge. Det biologiske mangfoldet måles i sju hoved-økosystemer: hav, kyst, 
ferskvann, våtmark, skog, fjell og åpent 
lavland.  

Naturindeks 2020 sammenfatter 
informasjon om 260 indikatorer, tilrettelagt 
av eksperter fra norske faginstitusjoner, og 
er beregnet for årene 1990, 2000, 2010, 
2014 og 2019. Datagrunnlaget består av en 
kombinasjon av overvåkingsdata, modell-
baserte estimater og ekspertvurderinger. 
Naturindeksen oppdateres hvert 5. år. 
Naturindeks benyttes til å rapportere 
på nasjonale miljømål og inngår som 
bærekraftindikator for Norge. Indeksen gir 
også en analyse av påvirkningsfaktorer, 
inkludert klimaendringer.  

Mer informasjon om naturindeks 2020, 

Om indikatorene 

Indikatorer er i hovedsak arter som sammen 
representerer det biologiske mangfoldet i et 
økosystem. For hver indikator beregnes en 
tilstandsverdi mellom 0 og 1. Verdien 1 gis 
for den verdien indikatoren har i en tilnærmet 
naturtilstand, dvs. referansetilstanden. Hvis 
en indikator ikke er til stede i et område, så 
får indikatoren verdien 0. Blant indikatorene 
finner vi både vanlige og sjeldne arter, som 
sammen representerer bredden i norsk 
natur. Nøkkelarter i et økosystem blir tillagt 
mer vekt når naturindeksen regnes ut. Les 
mer på www.naturindeks.no. 

 

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/miljomal/
http://www.naturindeks.no/
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inkludert rapporten, finner du på www.naturindeks.no.  

Flere økosystemer i Rogaland har en negativ utvikling siden 1990 

Vi vil her nytte Naturindeksen til å gi overblikk over tilstanden til økosystemene for region 
Vestlandet, som inkluderer Rogaland fylke.  Der det finnes gode utviklingsdata vil vi fremstille 
data på fylkesnivå for å gi innblikk i utviklingen for fylket. Resultatene fra naturindeks 2020 gir 
sterke indikasjoner på at utviklingen går feil vei i mange av økosystemene våre, og at det 
haster med tiltak.  

Naturindeksverdiene for de sju økosystemene i region Vestlandet, viser en betydelig 
variasjon mellom økosystemer med hensyn til det biologiske mangfoldet. Tilstanden for 
økosystemene i 2020 er til dels betydelig lavere enn referansetilstanden (som er 1). Lavest 
verdi har naturindeks for skog med 0,37 og åpent lavland med 0,41. Noe høyere verdier 
finner vi for fjell med naturindeks på 0,51, og våtmark med 0,56. Naturindeksverdien for 
havområdene (Nordsjøen) er 0,7 og for både kystvann og ferskvann er den 0,73. Disse 
økosystemene har dermed bedre tilstand og viser en høyere stabil (og til dels) forbedret 
tilstand siden 1990.  

Variasjonen er større mellom økosystemer enn mellom regioner og havområder innenfor 
hvert økosystem. 

  

Figur 2.15: 4 av de 7 hovedøkosystemene har lave verdier og/eller negativ utvikling i naturindeksverdien fra 1990 
til 2019. En naturindeksverdi på 0,7 betyr at indikatorene i gjennomsnitt er 70 prosent av referanseverdien. 
Innenfor hvert økosystem vil en finne arter som har negativ utvikling eller positiv utvikling, lave eller høye verdier.  

Ved å bruke en enkel analyse gir Naturindeksen et oversiktlig bilde av de viktigste negative 
påvirkningene i norske økosystemer. Naturindeksen fokuserer på bestandsendring hos 
artene/ indikatorene og gir dermed svar på hvordan artene selv reagerer på alle 
påvirkningene samlet sett. Betydningen av hvilke påvirkningsfaktorer som har størst negativ 
effekt på Naturindeksens verdi, varierer mellom økosystemene. For eksempel er en majoritet 
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av indikatorene i mange av økosystemene på land følsomme for arealbruk og fysiske 
inngrep, mens klima og beskatning/høsting er sterkere påvirkningsfaktorer i de marine 
økosystemene.  

 

 

Figur 2.16: Effekt av de fem påvirkningsfaktorene på indeksverdien for hvert økosystem.  

Effekten av en påvirkningsfaktor måles som bidraget til reduksjon av Naturindeksens verdi 
for 2019 fra indikatorer i det aktuelle hovedøkosystemet som er sensitive mht. faktoren. En 
høy verdi/søyle i figuren over betyr at påvirkningsfaktoren har stor negativ effekt på 
naturindeksverdien. Merk at effekten av påvirkningsfaktorene ikke kan summeres fordi flere 
av indikatorer er følsomme for flere av påvirkningsfaktorene og dermed inngår i 
tallgrunnlaget for flere av søylene innenfor samme hovedøkosystem. 

 

 

Klimaendringer og høsting/beskatning er viktigste påvirkninger i marine økosystemer 

Naturindeksverdien for Nordsjøen har ligget på et 
relativt stabilt nivå de siste 20 årene på rundt 0,7, 
etter en positiv utvikling fra 1990 - 2000. 
Nordsjøen har generelt hatt et mer stabilt nivå på 
naturindeksverdien, enn de andre norske 
havområdene.  

Nordsjøen er under meget stor menneskelig 
påvirkning, i form av skipstrafikk, olje- og 
gassaktivitet og stor fiskeriaktivitet, herunder 
tråling. Nordsjøen er også et område med høy 

Hav omfatter havområder i norsk 
økonomisk sone og defineres som 
området mellom 1 og 200 nautiske 
mil utenfor grunnlinja. Havet er delt i 
to hovedøkosystemer; havbunn og 
hav-pelagisk (åpne vannmasser), 
men ved beregning av Naturindeks 
for Norge 2020 er bunnsystemene 
og de åpne vannmassene slått 
sammen. 
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produksjon og mange kjente fiskebanker. Høsting, klimaendringer og naturlige svingninger er 
vurdert som de viktigste påvirkningene på artsmangfoldet.  

Det er store forskjeller mellom tilstanden på enkeltarter som utgjør temaindeksen for 
pelagiske samfunn. Et godt eksempel på en fiskeart med lav indeksverdi er havbestand av 
torsk i Nordsjøen. Dette er en av de viktigste havbestandene i Norge, og har en indeksverdi 
på 0,43. Fiske vurderes som den viktigste menneskelige påvirkningen. Makrellen derimot, 
som er en varmekjær art, har hatt en positiv bestandsutvikling, noe som trolig skyldes økt 
havtemperatur.  

I det marine miljø har utviklingen for de fleste sjøfuglartene vært negativ. Lomvi har 
eksempelvis hatt en nedgang på 80-90 prosent i bestandene i de største koloniene siden 
begynnelsen av 1980 tallet. Det antas at de store bestandsnedgangene hos mange 
pelagiske sjøfuglarter i hovedsak skyldes endringer i næringstilgangen, enten gjennom uttak 
av fiskeressurser eller på grunn av sekundæreffekter av klimarelaterte endringer.  

Kunnskapen om naturtilstand er begrenset, både fordi gode historiske data er mangelvare, 
men også fordi det er vanskelig å anslå referansetilstander for bestander med store naturlige 
svingninger, noe som preger mange fiskearter. En forklaring til den generelt høye 
tilstandsindeksen kan være at mange kommersielle fiskebestander er godt forvaltet og har 
en tilfredsstillende tilstand og utvikling. Klimaendringer og havforsuring vurderes å få økt 
betydning fremover. Det er generelt dårlig kunnskap om langtidseffekter av havforsuring på 
det biologiske mangfoldet. Fremmede arter forventes å utgjøre også en høy risiko for 
artsmangfoldet fremover.   

Naturindeksen for kystvann tyder på at tilstanden 
totalt sett har vært relativt stabil de siste 30 
årene, med en svak nedgang den siste 
tiårsperioden. Påvirkningsfaktorene i kystvann er 
svært komplekse, og inkluderer forurensning, 
oppdrett, båttrafikk og andre menneskelige 
inngrep. Samtidig som klimaendringer også 
spiller en viktig rolle.  

Blant fisk er det flere arter som har god tilstand, 
som f.eks. sei, brosme, lange og kutling. 
Nøkkelarten makrell har også en relativt høy 
indeksverdi (0,78). Laks har en høyere verdi i 
Rogaland (0,87) enn gjennomsnittet for landet 
(0,58). Kystbestander av torsk (som er en 
nøkkelart) har også en lav tilstandsindeks, 0,3 i 
Rogaland. Ål har gått ned fra 0,75 i 1990 til 0,32 i 
2019, og er på den norske rødlista for arter. 
Overvåking av de fleste fiskebestandene i 
kystsonen er forholdsvis ny og utilstrekkelig, 
derfor er indikatorverdiene for fisk gitt med store 
usikkerhetsmål.  

Tareskog er viktige leve-, føde- og oppvekstområder for et mangfold av arter, og gir samtidig 
andre nyttige økosystemtjenester, som vannrensing og karbonlagring. Sukkertare ble kraftig 
redusert mellom 1990 og 2000, men viser nå tegn til svak forbedring i vår region.  

Kystvann regnes som alle indre 
farvann og sjøområder ut til en 
nautisk mil (1852 m) utenfor 
grunnlinja, som trekkes mellom 
kystens ytterpunkter. Avgrensningen 
mot hav er den samme som i 
vannforskriften og er en praktisk 
grense som vil bli benyttet i framtidig 
miljøovervåking av norsk kystvann. 
Kystvann omfatter naturtyper i 
saltvann og brakkvann og kan deles i 
to hovedøkosystemer: kystvann-bunn 
og kystvann-pelagisk (åpne 
vannmasser), men ved beregning av 
Naturindeks for Norge 2020 er 
bunnsystemene og de åpne 
vannmassene slått sammen. 
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Endret klima (økt havtemperatur), forurensing og menneskedrevne forskyvinger i 
næringskjedene, har de siste årene eksempelvis hatt negativ påvirkning på blåskjell i Sør-
Norge, en viktig indikator for bunnøkosystemet i kystvann. Færre blåskjell kan ha negative 
konsekvenser både for de marine økosystemene og for vannkvaliteten langs kysten.  

En annen trussel mot hardbunnsamfunnene er den gradvise formørkingen av havet som 
skyldes en økning av partikler i havet, antakelig grunnet klimarelatert økt avrenning fra land. 
Dette påvirker lysgjennomtrengeligheten og hvor dypt ned alger kan leve.   

Indeksen som nyttes i vannforvaltningssystemet viser at den økologiske miljøtilstanden til ca. 
91 prosent av kystvannsarealet i Rogaland har god tilstand i 2020.  Denne indeksen 
inkluderer ikke arter av fisk og fugl.  

 

Forsuring preger fortsatt Rogaland 

Målt med Naturindeksen, er tilstandsindeksen for biologisk mangfold i ferskvann generelt 
høy. Temaindeksen for eutrofiering og forsuring, viser begge forbedringer siden 1990 (Figur 
2.17). 

Arbeidet etter vannforskriften gir mulighet til å måle 
vannmiljøtilstanden mer systematisk og konkret til 
hver enkelt vannforekomst enn naturindeksen gir 
mulighet til. Per i dag er om lag 65 prosent av all 
innsjøarealet og 64 prosent av alt elveareal vurdert 
til å ha god eller svært god tilstand etter 
vannforskriftens krav til økologisk miljøtilstand.  

Omfattende og langvarig historisk forsuring av 
mange av vassdragene i Rogaland påvirker 
vannstatusen også i dag, men reduserte tilførsler av sur nedbør og kalking av vassdrag, har 
hatt en positiv effekt. Samtidig har økt overgjødsling og habitatødeleggelser ved 
vannkraftutbygging og andre inngrep hatt en negativ effekt. I samvirke med klimaendringer 
forventes dette å føre til økt press på det biologiske mangfoldet i ferskvann i framtiden.  

Amfibiene i fortsatt tilbakegang  

Indeksen for amfibier viser en klar nedgang fra 1990 til 2019. På Vestlandet registreres den 
sterkeste reduksjonen de siste fem årene. Status for tre av de seks amfibieartene i Norge 
inngår i vurderingene; storsalamander, småsalamander og buttsnutefrosk.  

Tap eller forringelse av leveområdene, enten i vann eller på land, er den viktigste årsaken til 
tilbakegangen. Sur nedbør og fiskeutsettinger er også sannsynlige årsaker. En soppsykdom 
som har bidratt til omfattende nedgang for amfibier globalt, ble registrert første gang i Norge i 
2017, og kan utgjøre en fremtidig trussel for amfibier også i vår region.  

Ferskvann omfatter både frie 
vannmasser og bunnområder, 
rennende vann (bekker og elver), 
og stillestående vann (dammer, 
tjern, innsjøer). Ferskvann finnes 
både ovenfor og nedenfor 
skoggrensa, mens kilder inngår i 
våtmark. 
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Figur 2.17: Utvikling i temaindekser for økosystem ferskvann i region Vestlandet: amfibier, eutrofiering og 
forsuring. Eutrofiering- og forsuringsindeksen viser forbedring i tilstand siden 1990. Amfibiene har derimot hatt en 
klar negativ tilbakegang i hele perioden.  
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Betydelig kunnskapsheving om tilstanden for ferskvann og kystvann siden 2015 

Arbeidet etter vannforskriften, som ble startet opp i 2010, har bidratt til at 
kunnskapsgrunnlaget om vannets økologiske tilstand i Rogaland er blitt betydelig forbedret. 
Dette er et resultat av at overvåking og tiltak er satt i system i hele fylket.   

 

Figur 2.18: Utvikling av datakvaliteten (høy, middels eller lav presisjon) på vannmiljødataene i de fire 
vannområdene i vannregion Rogaland; Jæren vannområde, Dalane vannområde, Haugalandet vannområde og 
Ryfylke vannområde. Data fra første planperiode med datauttak av vann-nett fra 2015, sammenlignes med uttak 
av data fra 2020.  

 

Arealbruksendringer er største trussel for myr- og våtmarksområder  

Naturindeksen for våtmark har hatt en markert negativ utvikling fra 1990 til 2019 i region 
Vestlandet. Dette er i motsetning til nasjonalt nivå, der trenden er svakt positivt. 
Våtmarksområder har gått tapt og blitt degradert som følge av særlig arealbruksendringer og 
forurensning.  

Forurensning fra sur nedbør har hatt en særlig 
negativ påvirkning på sørvest-landet, noe som 
viser igjen i naturindeksen på våtmark. Før 1990 
ble store områder med våtmark drenert og utsatt 
for intensiv grøfting. Grøfting og drenering i 
forbindelse med skog- og jordbruksaktiviteter, samt 
uttak av torv, har bidratt særlig negativt til 
utviklingen. Det er nylig vedtatt forbud mot 
oppdyrking av myr, og det bør bidra til at denne 
påvirkningen får mindre betydning i fremtiden. En evt. utfasing av torvuttak, som nå 
planlegges for, vil også bidra positivt. Samtidig er det viktig å ha med seg at det tar lang tid 
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før de negative effektene av tidligere inngrep vil forsvinne. Gamle grøfter kan gi betydelig 
forringelse og tap av lokaliteter fremover, og det vil være behov for restaurering for å 
motvirke disse effektene.  

Arealer med våtmark vil ellers fortsatt være under press fra utbyggingsinteresser, og må 
stadig vike for utbygging av boliger, hyttefelt, vei, industri og annen infrastruktur, gjennom 
enkeltprosjekter. Utbygging av vindkraft er en påvirkning som er forventet å øke trusselbildet 
særlig for terrengdekkende myr. 

Våtmark i Rogaland trues foreløpig i liten grad av klimaendringer, men klimaendringer vil 
trolig bli en viktigere faktor i fremtiden. Generelt kan vi vise til at mye nedbør fremmer 
markfuktighet og gir dermed økt mulighet for myrdannelse, mens høyere temperatur øker 
fordampingen, og kan gi for tørre forhold. Økt temperatur vil både øke produksjon og 
nedbryting av plantemateriale, og det er usikkert hvordan dette i sum vil påvirke 
torvdannelsen.  

De siste årene har arbeidet med restaurering av myr i Norge blitt intensivert. I 2016 kom en 
egen handlingsplan for restaurering av våtmark i Norge for perioden 2016–2020. I Rogaland 
er forholdvis få og små restaureringsprosjekter som er gjennomført eller planlagt.  

Våtmarksarealet utgjør i dag 2,1 prosent av fylkets landareal. Se delkapittelet om 
arealendringer for våtmark og myr i Rogaland fra side 46 for mer detaljer. 
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Arealendringer for våtmark og myr i Rogaland. 

Ifølge SSB utgjør våtmarksarealet i Rogaland ca. 2,1 prosent av fylkets landareal, som 
tilsvarer 193 km2. SSB opplyser på sine nettsider at tabeller for arealbruk og arealressurser 
ikke kan brukes til å beregne arealendringer mellom år. Fylkeskommunen har derfor valgt å 
bruke Arealressurskartet, AR5, til å beregne arealendringer for våtmark og myr.  

 

Figur 2.19. Dekning av AR5 i Rogaland ved årsskiftet 2020/2021 og de ulike arealkategoriene i standard 
fargekoder. Kode 99 = Kategorien Annet er areal der det ikke er gjort registrering av DMK/AR5. 

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/243751e8-5803-4627-898c-d0ddabe82056
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I data for perioden 2000-2010 er det registrert totalt 210070 dekar (daa) myr. Ved utgangen 
av 2020 har 198603 daa av disse fortsatt status som myr, mens 11467 daa myr er endret. 
Dette tilsvarer en reduksjon på ca. 5,5 prosent den siste 10-20 årsperioden.  Type endring er 
fordelt som vist i Figur 2.20: 

 

Figur 2.20. Endring fra myr til de andre kategoriene i arealressurskartet AR5. 

Ser vi på totalt areal myr i 2020-datasettet er tallet 203242 daa, som tilsier at det ved å 
sammenlikne disse dataene også har skjedd endring til myr i samme tidsrom. Den absolutte 
reduksjonen av myrareal i fylket tilsvarer da ca. 3,3 prosent reduksjon av opprinnelig areal 
registrert som myr i det historiske datasettet, ikke 5,3 prosent. Med viten om omtalte 
oppdateringer og automatiske justeringer i datasettet har vi derfor også analysert endring til 
myr i samme periode, vist i Figur 2.21: 

 

Figur 2.21. Registrert endring fra andre arealtyper til myr i arealressurskartet AR5. 
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Det er svært få registreringer som indikerer endring fra jordbruksareal, bebygd areal og 
samferdsel til myr, men store endringer for ferskvann og fastmark, og til dels skog. I samråd 
med NIBIO har vi derfor antatt at mesteparten av endringer til myr som regel er en 
konsekvens av feilretting og justeringer i AR5. Endring til skog, fastmark og ferskvann ser 
derfor ikke ut til å gi et reelt bilde på tap av myr i fylket vårt. Med utgangspunkt i dette blir det 
absolutte tap av myr i fylket basert på omregistrering av jordbruksareal og 
bebygd/samferdselsareal 7707 daa, som tilsvarer ca. 1000 fotballbaner. Figur 2.22 viser 
tapet fordelt på kommuner i fylket etter kommunestruktur per. 31.12.2020, og for de fleste 
kommuner er tap av myr til jordbruksareal størst.  

Det er viktig å være klar over at fastmark også inkluderer skjæringer i tilknytning til vei 
(kategori Samferdsel) og f.eks. grustak og andre lignende tiltak, og at tallet for nedbygd areal 
eller endring som følge av nedbygging/masseuttak i praksis er større enn det Figur 2.22 gir 
uttrykk for.  

 

Figur 2.22. Registrert endring av myr til jordbruksareal fordelt på fulldyrka, overflatedyrka og innmarksbeite, i 
tillegg til bebygd og samferdsel gjengitt etter kommunestruktur per 31.12.2020. 
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Skogbruk vesentligste påvirkning på skogtilstanden 

Naturindeksen for skog viser relativt lave verdier 
for det biologiske mangfoldet, med en negativ 
trend mellom 1990 og 2000, og en økende trend 
etter 2010. Det anslås at ca. 60 prosent av Norges 
anslagsvis 40.000 kjente arter er knyttet til skog og 
på rødlista for arter, er det omtrent 50 prosent av 
de truete og nær truete artene som lever i skogen. 
Skogbruk er en avgjørende påvirkningsfaktor for 
naturindeks i skog. Skogtilstanden endres radikalt 
gjennom hogst og skogskjøtsel.  

Flere nøkkelindikatorer som er negativt påvirket av 
skogbruk, som eldre lauvsuksesjon, gamle trær og 
død ved, bidrar relativt sterkt til det lave nivået. En negativ utvikling for smågnagere og flere 
fugleindikatorer er medvirkende årsaker til nedgangen tidlig i perioden, mens indikatorene 
blåbær, gammel skog og rogn-osp-selje bidrar til økningen etter 2010. Region Vestlandet 
utmerker seg som den regionen i landet med lavest naturindeksverdi for skog.  

 

Figur 2.23: Denne figuren viser utviklingen til enkeltindikatorer for økosystem skog i Norge etter naturindeksen. 
Fjellvåk og lirype har hatt en markant negativ utvikling. Måltrost og hjort har hatt en positiv utvikling, der hjorten i 
særlig grad har hatt en god bestandsutvikling. Liggende død ved er eksempel på en av flere indikatorer i skog 
som har hatt lav verdi i hele perioden.  

Skogbruket har påvirket skogene i Norge i mange hundre år, og påvirker tilstanden den dag i 
dag. Utviklingen over tid illustrerer at endringene i skogøkosystemet skjer langsomt. 

Skogen i Rogaland dekker ca. 26 prosent av landarealet. Om lag 58 prosent er produktiv 
skog, og 43 prosent er på høy/svært høy bonitet (som andel av N50-skog). Fylket har over 
dobbelt så høy andel av skogen på høy/svært høy bonitet og i «varme» vegetasjonssoner, 
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sammenlignet med resten av landet. Rogaland har derimot en svært lav andel vernet skog, 
ca. 1,7 prosent, og det er lite vern av skog med høy bonitet. 63 prosent av skog som står i 
verneområder, står i uproduktiv skog og mark som ikke egner seg til jord- eller 
skogproduksjon. Det er kun ett sammenhengende skogområde større enn 10 km2 som er 
vernet. De fleste arealene er mindre enn 1 km2. Det er betydelig underdekning av viktige 
naturtyper som temperert regnskog, eikeskog/eikedominert skog, alm-
lindeskog/hasselkratt/gråor-almeskog, rik sumpskog og bekkekløfter. Rogaland har 
eksempelvis en betydelig andel av landets kjente forekomster av temperert regnskog (32,7 
prosent).  

Til sammenligning er landsgjennomsnittet vernet skogareal 5 prosent. Stortinget har vedtatt 
mål om at 10 prosent av skogen skal vernes, noe som betyr at vernet areal må dobles fra 
dagens nivå. Skogvern er pekt på som det viktigste virkemidlet for å oppnå tilstrekkelig 
bevaring av naturverdiene i skog, ved siden av ulike miljøtiltak i skogbruket. Det registreres 
nå økende interesse for frivillig skogvern blant skogeiere i Rogaland. I dag er det 48 områder 
som er vernet med hensyn til skog. Av disse er 15 områder vernet siste 5 år. 20 nye områder 
er i ulik grad av prosess eller vurdering for vern i 2021.  

 

Figur 2.24: Det har vært økende interesse for frivillig skogvern i Rogaland de siste 5 årene, der det er gjort 15 nye 
vernevedtak. I 2021 er status at 5 områder er vurdert som aktuelle verneområder og er i varierende grad av 
prosess. Statsforvalteren jobber samtidig med å vurdere om 15 nye områder er egnet for vern etter 
naturmangfoldloven. (Kilde: Statsforvalteren).  

Skogmyndigheter og næringsorganisasjoner har signalisert at avvirkningen av skog skal 
økes betydelig fra dagens nivå. Under et scenario av eksisterende eller eventuelt mer 
omfattende skogsdrift vil gjenværende skogområder med viktige naturverdier komme under 
økende press.  
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Arealbruk og klimaendringer truer fjelløkosystemet 

Naturindeksen for fjell synker gradvis og 
indeksen er nå 14 prosent lavere i 2019 enn i 
1990. Negativ utvikling for smågnagere, lirype og 
fjellrype har trukket indeksverdiene ned, samtidig 
som villrein og tamrein har trukket indeksen for 
fjellet opp. Temaindeksen for alpine spurvefugler 
viser seg å være relativt stabil gjennom 
perioden. Tilstanden for kongeørn er derimot 
nært referansetilstanden for arten.  

Fjellet har til alle tider vært påvirket av 
mennesker. F.eks. gjennom seterdrift, reindrift, gruvedrift, beite, slått og hogst, jakt og 
høsting. Nå er mange av de kulturbetinga naturtypene i sterk tilbakegang, først og fremst 
pga. gjengroing og heving av skoggrensa. Fjelløkosystemet påvirkes i dag av moderne 
arealbruk, som; offentlig vei, fritidsboliger og vannkraftanlegg med tilhørende veianlegg og 
kraftlinjer. Klimaendringer har allerede ført til store endringer i de lokale økologiske 
miljøfaktorene som kan påvirke artene i fjellet. Vekstsesongen har allerede blitt betydelig 
lengre siden 1980-tallet. Klimaendringene forventes å endre artssammensetningen i 
fjellnaturen på lang sikt.  

 

Dårlig tilstand for hei og eng  

Naturindeksen for åpent lavland har lav verdi og en 
negativ utvikling fra 1990 til 2019. Hovedårsaken til 
den lave verdien er opphør av ekstensiv skjøtsel i 
jordbruket (beite, slått eller lyngsviing), med 
påfølgende gjengroing eller intensivert drift av 
arealene (økt gjødsling, sprøyting, jordbearbeiding 
etc.). I tillegg til arealendringer i jordbruket er 
utbygging, skogplanting, forurensning og fremmede 
arter viktige påvirkningsfaktorer for naturtypene og 
det biologiske mangfoldet. Klimaendringer og 
nitrogennedfall kan også påskynde 
gjengroingsprosessene.  

Naturindeksen viser en svakt positiv utvikling for kystlynghei fra 2010 til 2019, mens 
seminaturlig eng og strandeng har hatt en nedadgående trend i hele perioden siden 1990. 
Dette er naturtyper som er viktige for bestandsutviklingen til en rekke arter. Seminaturlig eng 
regnes som en av de mest artsrike økosystemene i verden, spesielt for planter og insekter. 
Ekstensiv skjøtsel er nødvendig for å opprettholde slike seminaturlige naturtyper og det 
tilhørende biologiske mangfoldet. 

Utviklingen av naturindeksen for åpent lavland avhenger mye av jordbruks- og 
miljøpolitikken, samt markedsmekanismene i jordbruket. Effektiviseringen av jordbruket må vi 

Fjell omfatter alt areal over 
skoggrensa unntatt breer og 
annen snø- eller isdekt mark. 
Ras- og skredområder over 
skoggrensa inngår også i fjell. 
Våtmark og ferskvann er definert 
som egne økosystemer og inngår 
ikke i naturindeksen for fjell. 

 

Åpent lavland omfatter alt åpent 
landareal nedenfor skoggrensa 
med naturlig og seminaturlig 
vegetasjon. Dyrka mark, bebygd 
areal og annet areal med kunstige 
økosystemer inngår ikke i åpent 
lavland. Åpent lavland består i 
hovedsak av seminaturlig hei og 
eng, der naturtypens karakter er 
formet gjennom langvarig 
ekstensiv beite og slått.  
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forvente vil fortsette, og jordbrukslandskapet vil aldri gjenoppstå slik det var før 1950 med 
utbredt ekstensive metoder for matproduksjon.  

 

Figur 2.25: Indikatoren for seminaturlig eng og strandeng er svært lav og har en negativ trend i hele perioden. 
Indikatoren representerer hevdtilstanden for åpen slåtte- og beitemark under skoggrensa.  Indikatoren for 
kystlynghei viser en positiv trend fra 2010, men verdien er fortsatt lav.  
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3 Konkurransedyktig region 
Rogaland har nesten 10 prosent av Norges befolkning. Av all norsk eksport kommer 10 
prosent fra Rogaland, og fylket har i underkant av 10 prosent av alle sysselsatte i Norge. 
Rogaland har også 10 prosent av Norges samlede jordbruksareal i drift. Årlig gjennomsnittlig 
vannkraftproduksjon i Rogaland er 12 116 GWh og utgjør rundt 10 prosent av den totale 
vannkraftproduksjonen i Norge. I tillegg til å være et petroleumsfylke, kan det kanskje også 
betegnes et 10-prosentfylke.   
  
En konkurransedyktig region kan måles langs flere akser. Sysselsettingsnivå og produktivitet 
både per innbygger og per sysselsatt er avgjørende for verdiskapingen. Produktiviteten er 
ulik i de ulike næringene, slik at næringsstruktur er av stor betydning. En nærmere 
beskrivelse av dette presenteres senere i kapittelet. Ser vi på demografi, er en ung 
befolkning og innflytting viktige komponenter for å ha tilstrekkelig tilgang til arbeidskraft. 
Demografi utdypes i kapittel 1. 
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Tradisjonelt er det fysiske ressurser, land og kapital som trekkes fram når det gjelder å øke 
verdiskaping og vekst både i bedrifter og regioner for å styrke konkurransekraften.  I 
kunnskapssamfunnet er derimot de immaterielle verdiene sett på som viktigere. 
Disse verdiene er blant annet innbyggernes kompetansenivå, investeringer i 
FoU, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og patenter.  Disse temaene omtales 
senere i dette kapittelet.  
 
Å ha god helse er viktig for å kunne være yrkesaktiv. Folkehelsen påvirker hvor mange som 
kan delta i arbeidsstyrken. En høy yrkesdeltakelse er viktig for å opprettholde 
velstandsnivået. I tillegg får vi i større grad benytte humankapitalen, som er den viktigste 
ressursen vi har for å oppnå vekst i næringslivet og øke verdidiskapingen. Folkehelsen i 
Rogaland er belyst i kapittel 4. 
 
En konkurransedyktig region er også en region som tiltrekker seg innflyttere, og sørger for at 
de som allerede bor der trives godt og ikke ønsker å flytte ut. I tillegg til at det er arbeid å få, 
er for eksempel boligtilbud, kulturopplevelser, tilgang til rekreasjonsområder og 
utdanningsmuligheter attraktivitetsfaktorer. Attraktivitet er nærmere beskrevet i kapittel i 
kapittel 5. 
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3.1 Et konkurransedyktig næringsliv 

Koronapandemien har snudd samfunnet på hodet. I mars 2020 stengte Norge ned på grunn 
av Covid-19-viruset. Pandemien satte næringslivet i knestående. Arbeidsledigheten skjøt i 
været. Det gikk spesielt utover reiseliv, serveringsnæringen, transport og kulturvirksomhet. 
Utover våren steg optimismen fordi smittetallene gikk nedover, og det kom gode nyheter når 
det gjaldt utvikling av vaksine. Etter jule- og nyttårsfeiringen 2020-2021 økte imidlertid 
smitten igjen.  I tillegg kom det et mutert virus som var mer smittsomt enn det opprinnelige 
viruset. Grensene til Norge ble stengt igjen i februar 2021, slik de ble i mars 2020, og strenge 
smittevernregler ble opprettholdt. Dette rammet næringslivet på nytt. 

Spørsmålet mange stiller seg er om det næringslivet vi så før pandemien, vil se likedan ut 
når samfunnet er tilbake til mer normale tilstander.  

Næringsstruktur  

Tabell 3.1 viser at sysselsettingen i Rogaland ble redusert med 1,1 prosent fra 4. kvartal 
2019 til 4. kvartal 2020, som utgjør 2662 arbeidsplasser. Reduksjonen er størst innen 
overnattings- og serveringsvirksomhet på nesten 11 prosent. Forretningsmessig 
tjenesteyting hadde en nedgang på 4,3 prosent, og sysselsettingen innen transport og 
lagring ble redusert med 4,4 prosent. 

På landsbasis er det er tilsvarende reduksjon i total sysselsetting på 1,1 prosent, der 
overnatting og servering også er hardest rammet. Troms og Finnmark hadde størst 
tilbakegang med 1,5 prosent, mens Trøndelag, Vestfold og Telemark har lavest nedgang 
med henholdsvis 0,5 og 0,6 prosent.  

Tabell 3.1. Sysselsatte etter arbeidssted. Rogaland. 2019-2020. 

  2019  2020   % endring 
2019-2020 Alle næringer  249912  247250  -1,1   

Jordbruk, skogbruk og fiske  5975  5994  0,3   

Bergverksdrift og utvinning  29746  29277  -1,6   

Industri  24392  24187  -0,8  

Elektrisitet, vann og renovasjon  2917  3007  3,1  

Bygge- og anleggsvirksomhet  18867  18802  -0,3  

Varehandel, reparasjon av motorvogner  27481  27151  -1,2  

Transport og lagring  10962  10474  -4,4  

Overnattings- og serveringsvirksomhet  8725  7780  -10,83   

Informasjon og kommunikasjon  6994 7015 0,3  

Finansiering og forsikring  2359  2395  1,5  

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift  13837  13432  -2,9  

Forretningsmessig tjenesteyting  12776  12224  -4,3  

Off.adm., forsvar, sosialforsikring  10360  10473  1,1 

Undervisning  18738  18830  0,5  

Helse- og sosialtjenester  45981  46584  1,3  

Personlig tjenesteyting  8293  8147  -1,7  

Uoppgitt  1509  1478  -2,0  

Kilde: Statistisk sentralbyrå 
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IKT 

IKT-næringen er en av vår tids store vekstnæring. På grunn av koronapandemien har bruk 
av IKT skutt fart i løpet av 2020 når undervisningsinstitusjoner og skoler stengte. Samtidig 
sendte virksomheter ansatte på hjemmekontor. Det ble færre jobbreiser. Dermed foregikk 
undervisning og møtevirksomhet for det meste digitalt.  Folks ferdigheter når det gjelder bruk 
av digitale verktøy har dermed økt kraftig i 2020.  

Tabell 3.2 viser at i løpet av 2020 økte antall virksomheter i IKT-næringen i Rogaland med 
39, det vil si 3,66 prosent. Det er innen bransjen tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 
økningen var størst med hele 35 prosent. Av 940 virksomheter i denne bransjen har 598 
ingen ansatte, mens 199 har 1-4 ansatte.  

Tabell 3.2. Antall virksomheter i IKT-næringen i Rogaland. Per 1.januar. 

 
2018 2019 2020 2021 

Telekommunikasjon 47 48 50 53 

Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 896 903 908 940 

Informasjonstjenester 108 110 109 113 

Totalt  1051 1061 1067 1106 

 

Endring i antall sysselsatte fra 2019 til 2020 

Ifølge en undersøkelse foretatt av Norstat (2020) svarer 80 prosent av virksomhetene at de 
har gjennomført digitaliseringstiltak som følge av koronapandemien. Dette viser at det 
sannsynligvis vil bli økt etterspørsel etter både IKT-løsninger og IKT-kompetanse i de 
nærmeste årene. Tabell 3.3 vier at sysselsettingen totalt innen IKT-næringen økte 1,4 
prosent fra 2019 til 2020. Økningen var spesielt høy i kategorien telekommunikasjon. Det var 
en liten nedgang på 0,5 prosent innen tjenester tilknyttet informasjonsteknologi. 

Tabell 3.3. Antall sysselsatte etter arbeidssted i IKT-næringen. 4. kvartal. 2019-2020 

 
2019 2020 % endring 

2019-2020 

Telekommunikasjon 743 820 10,3 

Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 4371 4347 -0,5 

Informasjonstjenester 625 653 4,5 

Totalt 5739 5820 1,4 
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Kreative næringer 

Flere av de kreative næringene ligger i skjæringspunktet mellom kultur og næring. I tillegg 
til blant andre IKT og FoU, er kreative næringer en del 
av næringen kunnskapsintensiv forretningsmessige tjenesteyting. Karakteristika som preger 
kreative næringer sammenlignet med andre typer næringer er at de i større grad er avhengig 
av rykter, smak, anerkjennelse og popularitet, som kan være vel så viktig som pris på 
produktene. Da bedriftene er små med under ti ansatte, og har utfordringer når det gjelder å 
dekke alle kompetanseområder, er nettverk viktig.  Mange har høy innovasjonsgrad, og 
fungerer som tilretteleggere for innovasjon hos andre bedrifter. Tabell 3.4 viser endring i 
sysselsatte i kreative næringer fra 2019 til 2020. Den største reduksjonen er innen 
reklamevirksomhet og markedsundersøkelser på 20,8 prosent. Sysselsatte innen 
forlagsvirksomhet ble redusert med 6,8 prosent.  Totalt er det en reduksjon på 5,6 prosent 
når det gjelder sysselsatte i kreative næringer. De største konsentrasjonene av sysselsatte i 
kreative næringer utenfor Oslo finner i i Bergen Trondheim og Stavanger/Sandnes.  

 

Tabell 3.4. Sysselsatte i kreative næringer, etter arbeidssted. 4. kvartal. 2029-2020 

  2019    2020 % endring 2019-20 

Forlagsvirksomhet  877 817            -6,8 
Film, TV-produksjon, musikkutgivelser 280 279 -0,3 

Reklamevirksomhet, 
markedsundersøkelser 

423 335 -20,8 

Radio- og fjernsynkringkasting 99 101 2 

Kunstnerisk virksomhet, underholdning 1234 1202 -2,6 
Bibliotek, museer, o.a. kulturvirksomhet 679 665 -2 

Totalt 3493 3298 -5,6 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Verdiskaping 

Næringsstrukturen er en viktig forklaringsfaktor bak verdiskapingsmønsteret og utviklingen i 
verdiskapingen.  Det var økonomisk oppgang i hele landet i 2018 der bruttoprodukt i 

basisverdi økte med en prosent. I Rogaland var økningen tre prosent. Her bidro utenriks 
sjøfart og produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner med den største økningen. 
Fiske, fangs og akvakultur, samt tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass hadde 
størst nedgang.  Det var svak vekst i Hordaland i 2018 og nedgang i Sogn og Fjordane og 
Møre og Romsdal. Akvakulturnæringen trakk ned veksten i Sogn og Fjordane og Møre og 
Romsdal. I tillegg var det nedgang i verftsnæringen i Møre og Romsdal.  

 
 

Redusert vareeksport  

Når det gjelder en regions konkurransedyktighet er andelen av de ulike næringer i regionen 
av stor betydning for verdiskapingen. I Rogaland utgjorde petroleumssektoren 17 prosent av 
total verdiskaping i fylket. Industrien stor for 9, og IKT 3 prosent av verdiskapingen. Disse 
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næringene selger sine produkter enten på internasjonale, eller innenlands markeder, utenfor 
Rogaland. I statistikken til Statistisk sentralbyrå lages ikke eksportstatistikk for 
tjenestenæringene på fylkesnivå. Om lag 10 prosent av total eksport fra Norge kommer fra 
Rogaland, og det er det 5. største fylke målt i eksport. 

Total vareeksport fra Rogaland ble redusert fra 42,3 milliarder kroner i 2019 til 38,4 milliarder 
i 2020.  Dette er en nedgang på ni prosent. På landsbasis var det en reduksjon på om lag 15 
prosent. Figur 3.1 viser at det var en betraktelig økning i eksporten av brenselsstoffer fra 16 
milliarder i 2017 til 20 milliarder i 2018, mens det var en reduksjon fra 2018 til 15 milliarder i 
2019. Ser vi på perioden 2019 til 2020 gikk eksporten videre ned fra 15 milliarder til 13 
milliarder. Varegruppene matvarer, drikkevarer og tobakk, fisk, og råvarer unntatt 
brenselsstoffer, veier noe opp for redusert eksport i de andre næringene.   

 

 

Figur 3.1. Vareeksport fra Rogaland 2017-2020. Verdi. Kilde: Statistisk sentralbyrå.  

 

Når det gjelder konsekvenser av koronakrisen regnes maritim- og offshore industrien, 
prosessindustrien, sjømat og reiseliv som de viktigste og mest sårbare eksportnæringene. 
Olje og gass holdes her utenfor. Figur 3.2 viser størrelsen på de viktigste eksportnæringene i 
Rogaland. Maritim- og offshoreindustrien utgjør 41 prosent av total eksport, 
prosessindustrien 29 prosent, sjømat 8 prosent, reiseliv 3 prosent. Annen eksport utgjør 29 
prosent (Menon economics, 38/2020).  Ser vi på hvor stor del av kommunens sysselsetting 
som arbeider i maritim- og offshorenæringen, er det Sola, Tysvær og Stavanger som har den 
største andelen. Innen reiseliv er det Gjesdal, Stavanger og Haugesund som har den største 
andelen sysselsatte i forhold til total sysselsetting. Spesielt maritim del er påvirket av 
oljeprisen. De fire næringene som er nevnt her utgjør over 70 prosent av norsk eksport, 
utenom petroleumsprodukter. 
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Figur 3.2. Størrelse på eksportsektor i Rogaland. Prosent. 2019. Kilde: Menon Economics, rapport 38/2020. 

 

3.2 Grønn omstilling 

Konkurransekraft i næringslivet avhenger blant annet av at virksomheter tilpasser seg til 
krav om en miljøvennlig produksjon. Omstilling innebærer dermed at vi må omstille oss til et 
lavutslippssamfunn, en økonomi som utnytter sine ressurser effektivt og er sosialt 
inkluderende.  Forbrukere blir stadig mer miljøbevisste, og krever i større grad miljøvennlige 
produkter. Finansaktører har mulighet til å påvirke hvor kapitalen skal plasseres, og stille 
krav til at mottakere av kapital må forplikte seg til å investere og drive næringsvirksomhet 
innenfor en bærekraftig ramme. I tillegg vil EUs grønne vekststrategi presse på slik at den 
grønne omstillingen må akselerere.  Et premiss for omstilling er å ha rett kompetanse slik at 
næringslivet kan utvikles i en grønnere retning. Her er det et stort potensial for 
kompetanseoverføring fra olje- og gassektoren til fornybarnæringen. 
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Næringer med vekstpotensial for grønn omstilling 

Analyser fra Menon Economics viser at næringslivet på Vestlandet har et betydelig 
vekstpotensial for grønn omstilling. Sjømatnæringen, maritim næring, prosessindustri og 
fornybarnæringen er eksempler på næringer som kan ha gode muligheter i framtidens 
lavutslippssamfunn. Disse næringene har også stort potensial for eksport. Når det 
gjelder operatører på norsk sokkel kan produksjonen av fornybar kraft om få år være på linje 
med norsk vannkraft.2 

 

Omstilling i små og mellomstore bedrifter 

De store lokomotivene i næringslivet står for mye av CO2 utslippene. Disse foretakene er i 
gang med omstilling ved for eksempel å vri produksjonen mot nye markeder, og ved å 
benytte nye energikilder.  Næringslivet består imidlertid primært av små og mellomstore 
virksomheter som også må vise til en bærekraftig produksjon for å være konkurransedyktige. 
Dette kan blant annet være å bruke resirkulerte innsatsfaktorer, eller laget på andre måter 
som skåner miljøet.  

 

Rogaland som grønt vertskapsfylke 

Grønn omstilling innebærer også å være et vertskapsfylke som er attraktiv for at 
virksomheter etablerer seg i regionen. Dette betyr blant annet at virksomhetene kan inngå i 
verdikjeder som støtter opp om en grønn produksjon. Tilgang til kompetanse, 
klyngesamarbeid og et velfungerende virkemiddelapparat er eksempler på 
attraktivitetsfaktorer som er viktige i virksomhetenes lokaliseringsvurderinger. 

Grønn omstilling og virkemiddelapparatet 

To eksempler på virkemiddelapparatets betydning når det gjelder omstilling er Innovasjon 
Norge og Regionalt forskningsfond Rogaland. I 2020 ga Innovasjon Norge, avdeling 
Rogaland, tilskudd til om lag 580 prosjekter. Av disse 580 er det gjort en analyse av 171 
prosjekter som kommer inn under tre av ordningene til Innovasjon Norge. I den ene 
ordningen inngår 144 prosjekter som dreier seg om ekstraordinært innovasjonstilskudd i 
forbindelse med korona-krisen.  Den andre er miljøteknologiordningen, der det var 19 
prosjekter. Den tredje ordningen er innovasjonskontrakter, som utgjorde åtte prosjekter. 
Figur 3.3 viser fordeling av disse 171 tilskuddene innen ni næringskategorier. Som figuren 
viser er 27 prosent av prosjektene innen olje- og gassektoren, 14 prosent innen energi og 
miljø, og åtte prosent innen marin næring. En prosent av prosjektene er innen reiseliv. Det er 
35 prosent i kategorien øvrig næringsliv. I kategorien øvrig næringsliv relaterer prosjektene 
seg til næringsområde innen IKT, programvareløsninger. Analysen av disse 171 prosjektene 

 

2 Menon, rapport 124/2020 
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viser at 60 prosent av bedriftene omstiller seg fra olje- og gass, og den største andelen her 
omstiller seg til energi- og miljørelaterte næringsområder. 

 

Figur 3.3. Fordeling på næringskategori av 171 tilskudd fra Innovasjon Norge i 2020 

Det andre eksempelet er Regionalt forskningsfond, som fylkeskommunene disponerer. Disse 
fondene skal styrke regionens forskningsevne gjennom tilskudd til forskning og innovasjon, 
og gjennom mobilisering til økt FoU-innsats. I 2019 bevilget Regionalt forskningsfond 
Vestlandet 33,5 millioner kroner i støtte til 28 forsknings- og utviklingsprosjekt. I utlysningene 
stilles det krav om at det som blir utviklet i prosjektet er bærekraftig, eller at prosjektet i seg 
selv bidrar til bærekraftige løsninger. Søker må i søknaden synliggjøre bærekrafts-perspektiv 
i prosjektet. Fra 1. januar 2020 ble Regionalt forskningsfond Vestlandet delt inn i RFF 
Rogaland og RFF Vestland. 

 

3.3 Arbeidsmarkedet3 

Etter en lang periode med oljekrise og høy arbeidsledighet fra og med høsten 2014 til og 
med vinteren 2017, så kom optimismen i næringslivet i Rogaland sakte, men sikkert tilbake. 
Fra januar 2017 til februar 2020 sank brutto-arbeidsledigheten i Rogaland (summen av helt 
ledige og arbeidsrettede tiltak) fra 5,7 prosent til 2,7 prosent. Det meste lå til rette for økt 
sysselsettingsvekst og enda lavere arbeidsledighet i 2020. 

 

3 Dette kapitlet er i all hovedsak utarbeidet av NAV Rogaland. 
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Figur 3.4. Utvikling i arbeidsledighet i Rogaland, januar 2020 – januar 2021 

I begynnelsen av mars 2020 eksploderte arbeidsledigheten i hele Norge som følge av 
strenge koronarestriksjoner. I motsetning til oljekrisen hvor arbeidsledigheten var desidert 
høyest i Rogaland, så ble alle fylker i Norge våren 2020 berørt. Spesielt bedrifter innen butikk 
og salgsarbeid, reiseliv og personlig tjenesteyting varslet NAV om massepermitteringer i stor 
skala. I tillegg kom det i Rogaland en rekke varsler om permitteringer fra olje og gassektoren 
og fra leverandørindustrien, blant annet som følge av ekstraordinær lav oljepris og svært stor 
usikkerhet rundt følgene av koronakrisen. 

Bare i mars og april 2020 mottok NAV Rogaland totalt 35 000 varsler om forventede 
permitteringer. Dette førte til ekstraordinær høy arbeidsledighet. Heldigvis ble kun et fåtall av 
varslene om permitteringer fra olje og gass og leverandørindustrien realisert til faktiske 
permitteringer. 

Ikke siden 1930 - tallet har man opplevd en tilsvarende krise i arbeidsmarkedet, verken 
nasjonalt og regionalt. Fra februar til mars 2020 økte antall helt ledige i Rogaland fra 5 793 
arbeidssøkere til 25 055 arbeidssøkere. Samtidig steg antall delvis ledige fra 2 307 personer 
i februar til 8 761 mars. I april var arbeidsledigheten på sitt høyeste med totalt 35 513 helt 
eller delvis ledige, tilsvarende 13,6 prosent av arbeidsstyrken. Ca. 50 prosent av alle 
sysselsatte innen reiseliv og varehandel sektoren i Rogaland var i mars og april 
arbeidsledige. 

Fra og med begynnelsen av mai til og med desember sank arbeidsledigheten (med unntak 
av første halvdel av november) fra et ekstremt høyt nivå til et høyt nivå. Ved utgangen av 
2020 var totalt 16 282 personer arbeidsledige, tilsvarende 6,3 prosent av arbeidsstyrken. 
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Status i januar 2021 

I januar 2021 økte arbeidsledigheten i Rogaland sammenlignet med desember 2020. Dette 
skyldes naturlige sesongvariasjoner, men også strengere koronarestriksjoner i begynnelsen 
av januar. 

Tabell 3.5. Antall helt ledige per januar 2021 og endring siste år, fordelt etter ledighetens varighet. 

Varighet Antall helt ledige Endring i antall siste år    Endring i %   

Under 4 uker 1 881 623 50 

4-12 uker 1 643 538 49 

13-25 uker 1 413 223 19 

26-51 uker 3 394 2 417 247 

52-77 uker 1 009 387 62 

78-103 uker 443 97 28 

104 uker og mer 697 121 21 

Totalt 10 480 4 406 73 

 
Jo lenger en person har vært arbeidsledig, jo større er risikoen for at hun/han ikke kommer 
tilbake til arbeidsmarkedet. For de som allerede var uten jobb, ble situasjonen dermed 
betydelig vanskeligere når arbeidsledigheten økte. Som tabellen over viser, er det en økning 
i forhold til forrige år i alle varighetskategoriene, men andelen som har vært ledige i 26-51 
uker har økt betydelig mer enn de andre. Dette er personer som mistet jobben i perioden 
januar-juli 2020, og som fortsatt var ledige i januar 2021. 

Tabell 3.6. Ledighet og permitteringer i Rogaland i januar 2021, fordelt på yrkesgruppe 

Yrkesgruppe Helt 
ledige 

Delvis 
ledige  

Totalt Antall 
permitterte 
av totalen 

Andel 
permitterte 
av totalen 

Reiseliv og transport 1 892 916 2 808 1 414 50 % 

Serviceyrker og annet arbeid 1 156 646 1 802 593 33 % 

Butikk- og salgsarbeid 1 076 636 1 712 442 26 % 

Industriarbeid 1 125 505 1 630 633 39 % 

Bygg og anlegg 1 063 301 1 364 473 35 % 

Kontorarbeid 857 490 1 347 444 33 % 

Ingeniør- og ikt-fag 727 333 1 060 361 34 % 

Ingen yrkesbakgrunn/ uoppgitt 667 141 808 88 11 % 

Ledere 406 382 788 438 56 % 

Helse, pleie og omsorg 426 339 765 45 6 % 

Barne- og ungdomsarbeid 299 254 553 15 3 % 

Meglere og konsulenter 295 135 430 125 29 % 

Undervisning 180 119 299 17 6 % 

Jordbruk, skogbruk og fiske 166 61 227 35 15 % 

Akademiske yrker 145 56 201 35 17 % 

Totalt 10 480 5 314 15 794 5 158 33 % 
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Sammenlignet med januar 2020, er det 19 prosent flere ledige stillinger innen helse, pleie og 
omsorg i januar 2021. Samtidig er 765 personer i denne yrkesgruppen helt eller delvis ledige. 
Vi ser tilsvarende tall for ingeniør- og ikt-fag: her er det både mange som er arbeidsledige, og 
det er mange ledige stillinger.  

Innen reiseliv og transport, som har klart flest arbeidsledige i januar 2021, er bildet 
annerledes. Her er det 2808 helt eller delvis ledige, men bare 160 ledige stillinger (et fall på 
38 prosent fra året før). Innen serviceyrker og lignende arbeid ser vi et omtrent tilsvarende 
bilde: mange ledige, men få ledige stillinger, og en tydelig nedgang i antall ledige stillinger i 
forhold til januar 2020. 

Tabell 3.7. Ledige stillinger og endring siste år i januar 2021, etter yrkesgruppe 

Stillinger - grovgrupper. Januar 2021 Antall stillinger Endring % siste år 

Helse, pleie og omsorg 1164 19 

Ingeniør- og ikt-fag 1021 19 

Bygg og anlegg 680 49 

Industriarbeid 614 10 

Butikk- og salgsarbeid 287 16 

Barne- og ungdomsarbeid 272 30 

Kontorarbeid 243 -18 

Akademiske yrker 220 27 

Meglere og konsulenter 200 26 

Serviceyrker og annet arbeid 198 -36 

Undervisning 176 -50 

Reiseliv og transport 160 -38 

Ledere 137 79 

Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt 50 -21 

Jordbruk, skogbruk og fiske 21 -35 

Totalt 5443 8 

 

Kjønn 

Av de totalt 10 480 helt ledige januar er 6 060 menn (58 prosent) og 4 420 kvinner (42 
prosent). I mars og april 2020 var det en større andel kvinner enn menn som var 
arbeidsledige. Dette henger sammen med at det det var langt høyere arbeidsledighet enn nå 
innen butikk og salgsarbeid. Dette er en yrkesgruppe med langt flere sysselsatte kvinner enn 
menn. 
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Unge arbeidsledige 

Arbeidstakere i aldersgruppen 16 – 29 år er spesielt utsatt for å bli arbeidsledige i 
nedgangskonjunkturer. De har ofte liten erfaring og kompetanse, og en del har lite eller ingen 
utdannelse. Mange jobber i konjunkturutsatte næringer som f.eks. butikk og salgsarbeid. Per 
januar var 2 940 personer i denne aldersgruppen helt ledige, og 1 108 personer delvis 
ledige. Dette utgjør henholdsvis 4,7 prosent av de helt ledige og 1,8 prosent av de delvis 
ledige. Det er høyest arbeidsledighet for de mellom 20 og 24 år. 

 

 

Figur 3.5. Arbeidsledighet i aldersgruppen 16-29 år: helt ledige, delvis ledige og andel på arbeidsrettede tiltak. 

Langtidsarbeidsledighet 

Av de totalt 10 480 helt ledige i januar så har 5 543 vær arbeidsledige imellom 26 uker og 
104 uker. 3 394 helt ledige har vært arbeidsledige mellom 26 og 52 uker. Mange av disse har 
blitt arbeidsledige som følge av koronakrisen, og et stort antall av denne gruppen har jobbet i 
reiselivsbransjen. 

Framtidsutsikter 

Utviklingen på arbeidsmarkedet fra og med februar 2021 i Rogaland og landet for øvrig vil i 
stor grad avhenge av hvordan restriksjonene som følge av covid-19 utvikler seg. Per dags 
dato er det mye som tyder på at koronakrisen vil avta utover våren og sommeren ettersom 
en rekke koronarestriksjoner i begynnelsen av februar er blitt fjernet. I så fall vil dette kunne 
føre til en reduksjon i arbeidsledigheten fra og med februar. Spesielt vil arbeidsledigheten for 
personer som arbeider innen hotell og restaurantbransjen, treningssentre og innen 
persontrafikk bli redusert. Det er også positivt at arbeidsledigheten for de som jobber innen 
olje og gassektoren og leverandørindustrien under pandemien ikke har økt i så stor grad som 
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man fryktet våren og sommeren 2020, og at etterspørselen etter blant annet ingeniører og ikt 
medarbeidere er relativt høy. 

I januar ble det offisielt utlyst 5 443 ledige stillinger i Rogaland, en økning på 8 prosent 
sammenlignet med januar 2020. Dette er et høyt antall ledige stillinger, og viser at 
etterspørselen etter arbeidskraft i Rogaland er stor, til tross for koronakrisen. Per januar er 
det størst etterspørsel etter medarbeidere innen helse, pleie og omsorgsfag, ingeniør og ikt – 
fag og bygg og anleggsfag. NAV Rogaland forventer en fortsatt økning i antall ledige 
stillinger de neste månedene sammenlignet med samme periode i 2020. På den annen side 
kan langvarige reiserestriksjoner til Norge kunne dempe reduksjonen i arbeidsledigheten. 

Uansett vil Rogaland, til tross for en eventuell nedgang i arbeidsledigheten de neste 
månedene, ha en høyere arbeidsledighet i 2021 enn før koronakrisen startet i mars 2020. 
NAV Rogaland forventer også at arbeidsledigheten i 2021 fortsatt vil være høyest i 
Stavangerregionen generelt og i Stavanger spesielt. 

Dette skyldes primært at antall sysselsatte som jobber innen reiseliv er høyere i 
Stavangerregionen enn i de andre regionene i Rogaland. 
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3.4 Kompetanse 

Arbeidskraft og kompetanse er de viktigste kildene til framtidig inntekt, selv i oljelandet 
Norge. (Kilde: SSB)4. Humankapitalen utgjør 75 prosent av Norges nasjonalformue5, noe 
som viser at utdanningsnivå- og kvalitet har stor betydning for økonomisk velstand og vekst. 
Det er også grunnlag for omstilling i økonomien. Samtidig må arbeidsstyrken ha den 
kompetansen næringslivet etterspør.  

Tabell 3.8. Utdanningsnivå 2019 i Rogaland og landet totalt sett. 

 Rogaland Landet 

Utdanningsnivå Menn Kvinner Menn Kvinner 

Grunnskole 24,4 24,7 26 24,6 
Videregående skole 42,6 35,0 39,8 34,2 

Fagskolenivå 4,4 2,2 3,8 2,1 
Universitets- og høgskole, kort 17,9 28,6 19,6 29,1 

Universitets- og høgskole, lang 10,7 9,4 10,7 9,9 
  

I Rogaland er andelen kvinner og menn med videregående opplæring som høyeste 
utdanningsnivå høyere enn i resten av landet, dette har sammenheng med arbeidsmarkedet 
i fylket. NOU 2020:26 viser at Rogaland er det fylket i landet som har flest ansatte i næringer 
som regnes til privat sektor og færrest sysselsatte i næringer som er typisk offentlig sektor. 
Varehandel, hotell og restaurant og andre private tjenester sysselsetter omtrent like mange 
som sekundærnæringer i Rogaland. Dette har betydning for hvilken kompetanse det 
regionale arbeidsmarkedet trenger for å utvikle seg videre.  

En undersøkelse fra 2019 viser at Rogaland har den høyeste nettomangelen på arbeidskraft 
som andel av ønsket sysselsetting for ingeniør- og IKT-fag i hele landet. Også for helse, 
pleie og omsorg har Rogaland nettomangel på arbeidskraft (NOU 2020:2).  

De siste 20 årene har andelen sysselsatte menn med utdanning på universitets- og 
høyskolenivå i Rogaland økt fra 24,1 prosent til 30,9 prosent, mens andelen sysselsatte 
kvinner som har høyere utdanning har økt fra 28 til 47,7 prosent.  

 

 

4 https://www.ssb.no/natur-og-miljo/nokkeltall/indikatorer-for-barekraftig-utvikling 
5 NOU 2018:17 Klimarisiko og norsk økonomi 
6 NOU 2020:2 – Framtidige kompetansebehov III 

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/nokkeltall/indikatorer-for-barekraftig-utvikling
https://www.regjeringen.no/contentassets/053481d65fb845be9a2b1674c35d6d14/no/pdfs/nou202020200002000dddpdfs.pdf
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Figur 3.6. Utdanningsnivå blant sysselsatte menn. 

 

 

Figur 3.7. Utdanningsnivå blant sysselsatte kvinner. 
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Kompetansepolitikk er en viktig del av satsingen for å få Norge ut av koronakrisen7. Mer 
penger til treparts bransjeprogrammer for kompetanseutvikling, Fagbrev på jobb-ordningen 
og fagopplæring for voksne er blant satsingene i statsbudsjettet for 2021.  

Det utdannes omtrent fire ganger så mange innen håndverksfag som i helsefag, Rogaland 
og Hordaland utdanner klart flest kandidater innen håndverksfag. Disse fylkene har også 
utdannet relativt mange innen helsefag, men det er også mange helsefagarbeidere som blir 
utdannet i Akershus og utlandet (NOU 2020:2: 153). 

Andelen fagutdannede i Rogaland som jobber i skolefylket, altså det fylket de ble utdannet i, 
var 80 prosent i 2017 (NOU 2020:2: 157). Bare Finnmark og Sør-Trøndelag har en høyere 
andel (82 prosent). 5 prosent av dem som var fagutdannet i Rogaland jobbet i Hordaland og 
1 prosent i Vest-Agder. I tillegg jobbet 5 prosent utenfor fastlandet, som oftest offshore.  

Nesten åtte av ti nyutdannede fagarbeidere fra årskullet 18-19 er i jobb første år etter 
utdanningen. Andelen er litt lavere i Rogaland enn gjennomsnittet for landet, dette skyldes at 
flere er i utdanning. Nyutdannede fagarbeidere innenfor bygg- og anleggsteknikk har høyest 
sysselsetting, her er ni av ti i arbeid. Andelen nyutdannede fagarbeidere utenfor arbeid og 
utdanning er lavere i Rogaland enn i landet som helhet.  

 

Figur 3.8. Andel nyutdannede fagarbeidere fra 18/19-kullet som er i arbeid, under utdanning eller utenfor arbeid 
og utdanning året etter at de har tatt fagbrev.   

 

 

7 https://www.kompetansenorge.no/nyheter/statsbudsjettet-for-2021/ 
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3.5 Innovasjon og fornyelse 

Et konkurransedyktig næringsliv avhenger av næringslivets evne til innovasjon og fornyelse. 
Viktige faktorer her er næringslivets investeringer i forskning og utvikling (FoU), 
nyetableringer, og utvikling av immaterielle verdier. I tillegg er kunst og kultur viktig for 
økonomisk vekst, innovasjon og nyskaping. Næringslivet trenger kreativitet og idéer som 
stimulerer til nyskaping og evne til omstilling.  

Et eksempel på dette er folkebibliotekene, en arena for livslang læring, spesielt i de fasene i 
livet da en står utenfor arbeidsliv og formell utdanning. Opplæring i grunnleggende digital 
kompetanse (digihjelp), og språkkaféer er to lavterskel tilbud som har som mål å gi sårbare 
grupper støtte og ferdigheter til å bli bedre integrert i samfunnet.  De siste årene har mange 
bibliotek innført «meråpent» bibliotek, det vil si at biblioteket er tilgjengelig for voksne 
innbyggere utenfor betjent åpningstid, med mulighet til å jobbe uforstyrret på en plass der det 
er god tilgang til bøker og andre informasjonsressurser.  

Per i dag er folkeverksted/makerspace i bibliotek først og fremst rettet mot private 
hobbyaktiviteter og formidling av håndverk til barn og ungdom. Vi har imidlertid eksempler fra 
blant annet Finland og USA på at bibliotekenes folkeverksteder kan stimulere til 
entreprenørskap ved å gi folk tilgang til utstyr som de ikke kan ha hjemme (3D-printere, 
symaskiner, vinylkuttere, CNC-fres etc.). 

 

Økning i antall foretak i 2020 

Utvikling i nyetablerte foretak sier noe om endringstakten i næringslivet. Når mange nye 
virksomheter etableres tyder det på at investeringsviljen er stor, noe som en avgjørende 

premiss for sysselsettingsveksten i fylket. Totalt ble det registrert 5526 nye foretak i 
Rogaland i 2020, som er 9,5 prosent flere enn i 2019. Av disse er 730 aksjeselskap, og 809 
enkeltpersonforetak. En forklaring på denne økningen kan være at folk som ble arbeidsledige 
er motivert for å starte egen virksomhet selv i et krevende marked. Dette kan være signal om 
en omstilling i næringslivet tvunget fram i kjølvannet av koronapandemien. I kategorien 
uoppgitt var det registrert 80 prosent nye foretak i 4. kvartal 2020 sammenlignet med 4. 
kvartal 2029. Dette skyldes etterslep i registreringene, og påvirker utviklingen i tallet på 
foretak i kjent næring. 

En næring der vi ser en stor økning i nye foretak er innen landtransport og rørtransport. I 
fjerde kvart 2020 økte foretakene fra 18 til 74 i denne næringsgruppen. Det er også en 
økning fra 24 nyetablering i 4. kvartal 2019 til 74 nye foretak i samme kvartal 2020. I 4. 
kvartal 2020 var det betydelig økning i nye foretak også innen tjenester tilknyttet 
informasjonsteknologi, agentur- og engroshandel og detaljhandel, unntatt salg av 
motorvogner. Sammenlignet med 4. kvartal 2019 var det i 4. kvartal 2020 en markant 
nedgang i etablering av nye foretak innen kunstnerisk virksomhet og 
underholdningsvirksomhet med 36 prosent. Imidlertid økte etablering av nye foretak innen 
samme næring med drøyt 20 prosent fra 3. kvartal 2020 til 4. kvartal, primært innen 
musikkbransjen. 
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Tabell 3.9. Antall nye foretak i 2020 i utvalgte næringer. 

Næring  Nye foretak i 2020  

Landtransport og rørtransport, derav blant annet: 128 
• Drosjebiltransport 60 

• Godstransport på vei 51 

Programmeringstjenester og konsulentvirksomhet innen IKT  193 
Internetthandel  190 

Industri, derav blant annet: 173  
• Reparasjon av maskiner 38 

• Bearbeiding av metall 12 

• Produksjon av yttertøy 11 

Bedriftsrådgivning   181 
 

På landsbasis ble det registrert 10 prosent flere foretak i 4. kvartal 2020 sammenlignet med 
kvartalet før. Ifølge Statistisk sentralbyrå har det ikke vært registrert flere nyetableringer i noe 
kvartal siden målingen startet i 2008. I Norge totalt var det 16 prosent flere nyetableringer i 
2020 enn i 2019. Det var en stor økning i antall registreringer innen transport og lagring på 
64 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2019. Når det gjelder varehandel og 
reparasjon av motorvogner ble det etablert 17 prosent nye foretak i samme tidsrom, og 19 
prosent innen industri. For kultur, underholdning fritid var tallet på nye foretak 28 prosent 
lavere enn 4. kvartal 2019.  

 

Færre konkurser i 2020 

I 2020 var det 301 registrerte konkurser i Rogaland. Dette er 23,2 prosent færre enn i 
2019. De aller fleste konkurser er aksjeselskap. Næringene der det er færre konkurser er 
bygge- og anleggsvirksomhet, landtransport og rørtransport, agentur- og engroshandel, og 
serveringsvirksomhet. Det er en liten økning i konkurser innen detaljhandel i samme 
tidsrom. De små foretakene er de mest konkursrammede. Foretak med mellom 0 og 24 
sysselsatte utgjør 74 prosent av alle konkursene.  

En del av forklaringen på den store reduksjonen i konkurser er at kompensasjonsordningen 
har bidratt til å utsette konkurser i foretak som sannsynligvis hadde gått konkurs uten dette 
tilskuddet. I mars 2020 meldte Skatteetaten at de har trukket mange konkursbegjæringer 
inntil videre, og være tilbakeholden med å fremme konkursbegjæringer. Det er også gitt 
utsettelser for av innbetaling av skatter og avgifter. Spørsmålet er hva som skjer når 
støtteordningene til næringslivet opphører. Vi skal derfor tolke konkurstallene med 
varsomhet. Det kan komme flere konkurser når vi er tilbake til mer normale tilstander. 

Reduksjon i overlevelsesgrad i foretak  

Utvikling i nyetablerte foretak sier noe om endringstakten i næringslivet. Når mange nye 
virksomheter etableres tyder det på at investeringsviljen er stor, noe som en avgjørende 
premiss for sysselsettingsveksten i fylket. Imidlertid er det viktig å se på hvor mange av 
nyetableringene som overlever. I 2018 ble det etablert 4696 foretak i Rogaland. Dette er 461 
færre nyetableringer sammenlignet med 2017, det vil si en nedgang på 8,5 prosent. I 
perioden 2008 til 2018 hadde Rogaland lavere vekst i nyetableringer sammenlignet med de 
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andre fylkene i Norge. Dette kan relateres til oljeprisnedgangen i 2014 og reduserte 
investeringer i ny virksomhet.  

Tabell 3.10 viser at fra 2008 var trenden negativ fram til 2011. Det ble et skifte i perioden 
rundt finanskrisen i 2008. I 2012 økte andelen foretak som overlevde de første fem årene. 
Fra og med 2013 til og med 2017 har det vært en nedadgående trend når det gjelder 
overlevelse ett år etter oppstart. 

Tabell 3.10. Nyetablerte foretak i årene 2008-2017. Andel overlevelsesår. 

Etableringsår Nyetablerte foretak År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

2008  3 876  53,6  46,8  39,6  35,1  30,7  

2009  3 184  51,9  46,2  39,0  34,0  29,9  
2010  3 647  49,4  45,1  37,7  32,2  28,4  

2011  3 659  48,9  45,2  37,4  31,9  27,2  
2012  4 054  51,6  46,5  39,8  34,8  30,0  

2013  3 969  48,3  46,1  37,9  31,5   27,5 
2014  4 426  48,5  43,5  36,0  31,5 21,6 

2015  4 673  45,1  40,0  33,2 -  -  
2016  5 243  45,3  41,0 -  -  -  

2017 5 430 44,4         
 

 

Vekst i FoU-aktivitet i næringslivet i Rogaland 

Som vi ser i Figur 3.9 nedenfor, var FoU-aktiviteten i Rogaland på 4,2 mrd. kroner i 2018, der 
næringslivet stod for 71 prosent. Dette er en økning fra 2017, der total FoU-aktivitet var på 4 
mrd. kroner. Næringslivet stod her for 57 prosent. Når det gjelder næringslivets andel av 
FoU-aktiviteten er det stor forskjell mellom fylkene. Rogaland et av fylkene som skårer 
høyest. Ser vi på Norge totalt er det Oslo, Trøndelag, Akershus og Hordaland som har 
høyest FoU-aktivitet. I 2018 stod disse fylkene for 70 prosent av aktiviteten i Norge. Dette 
skyldes primært at det er mange institutter og FoU-virksomheter i disse fylkene.  

Det er petroleumssektoren som står for den største andel av FoU-kostnadene med 32 
prosent. Dernest kommer havbruk med en andel på 15 prosent, og miljøteknologi med 8 
prosent. Fornybar og annen energi står for 7 prosent av totale FoU-kostnader i næringslivet i 
2018.  
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Figur 3.9. FoU-utgifter etter fylke og sektor. 2018.  

De siste ti årene har det vært utført mest utviklingsarbeid i Norge. Dette skyldes at 
næringslivet har den høyeste andelen av FoU-aktiviteten. Vi kan anta at dette også gjelder 
Rogaland da næringslivet er den sektoren som har stått for høyest andel FoU-aktivitet. 

En stor del av FoU-årsverk i Rogaland utføres i næringslivet 

I 2018 ble det utført 2 500 FoU-årsverk i Rogaland, næringslivet stod for 69 prosent av disse.  
I Oslo ble utført nesten 14 000 årsverk. Det er nesten dobbelt så mange FoU-årsverk som i 
Trøndelag. Tredje største fylke var Akershus. De fylkene som utfører flest årsverk er 
universitetsfylker. I Oslo, Trøndelag, Hordaland og Troms, stod universitets- og 

høgskolesektoren for 40 prosent eller mer av FoU-årsverkene. 

FoU-årsverk per sysselsatt 

For å få en mer utfyllende oversikt over ressurser som brukes på FoU kan vi se på antall 
FoU-årsverk per sysselsatt. Dette forholdet viser hvor viktig FoU er for sysselsettingen i 
Rogaland. Tabell 3.11 viser antall forskere per 1 000 sysselsatt for 5 fylker. Tabellen viser 
også andel sysselsatte med høyere utdanning. Disse viser volumet på forskerpopulasjonen i 
hvert fylke.  

I Rogaland er det 14 forskere per sysselsatt, og 11 prosent av sysselsatte med høyere 
utdanning. Det var totalt 3360 forskere i fylket i 2018. Oslo har flest forskere blant 
sysselsatte, det er nesten 50 forskere per sysselsatt. Oslo har også høyest andel sysselsatte 
med høyere utdanning. Dette skyldes at Oslo har store utdanningsinstitusjoner, og Norges 
største helseforetak. I tillegg ligger departementer og direktorater i Oslo. Til sammen har 
Oslo 18 214 forskere i 2018  
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Tabell 3.11. Forskere og andel sysselsatte med høyere utdanning i Rogaland og utvalgte fylker. 

Fylke Forskere per 
sysselsatte 

Andel sysselsatte 
med høyere 
utdanning 

Antall forskere 

Rogaland  14,0 11,0 3 360 

Vestland  24,4 10,9 7 862 
Oslo 49,6 23,3 18 214 

Agder 12,7 8,3 1 831 
Trøndelag 39,8 11,8 9 321 

Kilde: Forskningsrådet 

 

FoU-personale og FoU-årsverk i økonomiske regioner 

I Rogaland er Stavanger/Sandnes og Haugesund blant de 20 største økonomiske regionene 
i Norge målt i antall FoU-årsverk i næringslivet. Når det gjelder forholdstallet mellom FoU-
personale og FoU-årsverk viser figuren at for eksempel regionen Sandefjord/Larvik brukte 
over 70 prosent av arbeidstiden på FoU i 2018. Haugesund er blant regionene som brukte 
mindre halvparten av arbeidstiden på FoU. Regionen Stavanger/Sandnes brukte 50 prosent 
av arbeidstiden på FoU. 

Hvor stor andel av befolkningen som har høyere utdanning varierer med sentralitet. Det er 
storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger/Sandnes som har flest med høyere 
utdanning. Dette gjør at disse regionene har størst andel sysselsatte med høyere utdanning. 

 

 

Figur 3.10. FoU-personale og årsverk i byområder i Norge 
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Støtte til FoU og innovasjon: stabil støtte til Rogaland fra Forskningsrådet. 

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA er viktige virkemiddelaktører. Figur 3.11, 

nedenfor, viser fylkesvis fordeling av bevilgninger fra Forskningsrådet. Fordelingen 
har vært stabil de siste tre årene. Rogaland sin andel har lagt på tre prosent årlig. 
Oslo har hatt den største andelen med nesten 30 prosent. Den laveste andelen i 
2019 hadde Møre og Romsdal, samt Vestfold og Telemark med 1 prosent hver. 

 

Figur 3.11. Andel av Forskningsrådets bevilgninger etter ny fylkesinndeling. 2017, 2018 og 2019.   

Reduksjon i tilskudd til bedriftene i Rogaland fra Innovasjon Norge  

I Rogaland var tilskuddet til bedriftene fra Innovasjon Norge 242 mill. kroner i 2017. 
Tilskuddet ble redusert til 192 i 2018, men økte igjen til 199 mill. kroner i 2018. Det er 
fylkeskommunene som administrerer midler til Innovasjon Norge.  

Det er regionalpolitikk og politisk retning for innovasjon i regionen som bestemmer 
bevilgningene fra fylkeskommunen til Innovasjon Norge. I regioner som ligger utenfor det 
distriktspolitiske virkeområdet er det bedriftene med de beste prosjektene som kan få støtte. 
Dette gjelder uavhengig av geografi og læringspotensial i bedriftene 
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Figur 3.12. Tilskudd fra Innovasjon Norge etter fylke. 2017–2019. Faste 2015-priser. Kilde: Forskningsrådet  

 

Nedgang i aktivitetsnivået i Rogaland når det gjelder SkatteFUNN 

SkatteFUNN er en skattefradragsordning som har til hensikt å stimulere til økt FoU-innsats 
blant norske bedrifter. Ordningen er rettighetsbasert, og innebærer at alle bedrifter som 
ønsker å utvikle eller forbedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser gjennom forskning 
og utvikling kan søke om å få trukket fra deler av sine FoU-kostnader på skatten 
(Forskningsrådet) 

Som de fleste andre fylker i Norge har også Rogaland hatt en liten nedgang i aktivitetsnivået 
i perioden 2017 til 2019 når det gjelder SkatteFUNN. I 2017 var budsjetterte kostnader i 
Rogaland 3 841 mill. kroner, og redusert til 3 440 mill. kroner i 2019. Det er kun Oslo og 
Akershus som har hatt en liten oppgang i aktivitetsnivået. Bedriftene i Oslo, Rogaland, 
Hordaland, Akershus og Trøndelag står for om lag 70 prosent av SkatteFUNN-ordningens 
budsjetterte kostnader. 

Siden oppstarten av SkatteFUNN i 2002/2003 har Rogaland vært det fylket som har benyttet 
seg nest mest av ordningen i absolutte tall. Etter regionreformen ligger Rogaland nå på en 
tredjeplass, etter Oslo og Viken. Ifølge Forskningsrådet Rogaland er ordningen mye benyttet 
i fylket fordi den er godt markedsført av blant andre Forskningsrådet Rogaland, 
kunnskapsparker og kompetansemeglere. I tillegg har det vært mange seminarer om 
ordningene med som regel over 100 deltakere. Forskningsrådet Rogaland ser også at 
mange bedrifter som når de først har benyttet seg av ordningen, fortsetter med dette over 
flere år. 
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Immaterielle rettigheter 

Immaterielle rettigheter (IPR) brukes som et mål på resultater av forskning og 
innovasjonsvirksomhet. De som søker patenter ønsker å beskytte en løsning, mens de som 
søker varemerke og design legger vekt på hva deres tjeneste eller produkt representerer. 
Når det gjelder IPR ser vi at markedet nå er relativt internasjonalisert. Derfor må IPR-
indikatorer ta hensyn til aktivitet både i hjemmemarkedet og internasjonalt. 

Næringer som er IPR-intensive genererte 26 prosent av alle jobber i perioden 2011-2013 i 
Norge. Dette utgjorde 655 000 jobber. De skapte også om lag 51 prosent av BNP i samme 
periode. Olje- og gass-næringen alene utgjorde 23 prosent av dette. Karakteristisk for disse 
næringene er at de også hadde et høyere lønnsnivå enn andre industrier. Bruk av 
immaterielle rettigheter er konsentrert rundt industrinæringene, teknologi og 
forretningsmessig tjenesteyting. Disse industriene bidrar med størsteparten av eksporten i 
Rogaland. 

Patenter 

Norske patentsøkere samarbeider ofte med utenlandske aktører. Patentsøknader viser vilje 
til innovasjon, og sier noe om kreativitet i næringslivet. Tabell 3.12 viser hvor mange patenter 
fra Rogaland som har trådt i kraft/blitt godkjent i fylket de siste 5 årene.  

Tabell 3.12. Antall meddelte patenter per år. Forskningsrådet. 

2016 2017 2018 2019 2020 

128 93 123 133 110 
  

Andelen meddelte patenter sank fra 128 til 93 fra 2016 til 2017, det vil si med 23 prosent. Fra 
2019 til per november 2020, er det igjen en reduksjon med 17 prosent, fra 133 til 110 
meddelte patenter. Tabellen en viser imidlertid en stigende trend når det gjelder FoU og 
innovasjonsaktivitet i Rogaland. På landsbasis er det om lag 17 prosent av søknadene som 
kommer fra Rogaland. 

I løpet av de siste 20 årene er levert inn 978 søknader innen klassen bygg- og 
anleggstekning og gruvedrift. Dette gjelder primært og olje- og gassektoren. Som nummer 2 
er det det 515 søknader inn industrielle arbeidsoperasjoner og transport. På tredjeplass 
kommer maskinteknikk, belysning og oppvarming. 
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Varemerker  

Den mest søkte formen for IPR-rettigheter er innen varemerker. Tabell 3.13 viser antall 
varemerkesøknader i Rogaland i perioden 2011-2020. 

Tabell 3.13. Antall godkjente varemerkesøknader i Rogaland 2011-2020. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

142 181 164 181 145 192 203 267 247 244 
Kilde: Forskningsrådet 

I løpet av de ti siste årene er det flest godkjente varemerkesøknader innen områdene 
annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
og kontortjenester. Det er en stigende trend også når det gjelder godkjente 
varemerkesøknader.  Ser vi kun på 2020 er det flest varemerkesøknader når det gjelder ulike 
tekniske apparater. 

Design  

For å få designbeskyttelse må designet være helt nytt og annerledes. Det har vært en 
nedadgående trend i antall designsøknader fra Rogaland i perioden 2012 til 2020. I 2012 var 
det 181 søknader, mens det var 53 per 1. desember 2020. I løpet av de ti siste årene 
kommer 7,5 prosent av designsøknadene i Norge fra Rogaland. Fra 2011 til utgangen av 
2020 er 178 søknader godkjent.  
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4 Helsefremmende og inkluderende 
samfunn 

 

De fleste Rogalendinger er fornøyde med tilværelsen og har en høy livskvalitet, men 
det er samtidig noen grupper der utfordringene hoper seg opp og forskjellene mellom 
folk blir stadig større. Disse forskjellene går i arv mellom generasjonene, og er 
synlige fra tidlig i oppveksten. De forsterkes i løpet av utdanningssystemet, og 
kommer til syne blant annet i helsevaner, tilknytning til arbeidslivet og i forhold til 
psykisk helse og livskvalitet. 

En grunnleggende forutsetning i et demokratisk system er at alle har de samme 
grunnleggende mulighetene og rettighetene. Store sosiale forskjeller er dermed også 
en trussel mot det demokratiske systemet på sikt.  
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Et helsefremmende og inkluderende samfunn er et samfunn der det er lett å ta sunne valg, 
og der det er rom for ulike personer, meninger og preferanser. Et samfunn der alle har de 
samme grunnleggende mulighetene – til blant annet utdanning, arbeid, fritidsaktiviteter, bolig, 
og økonomisk handlefrihet. 

Både individuelle valg, situasjonen hver enkelt er født inn i og utformingen av samfunnet 
rundt er viktig. Men individuelle valg tas heller ikke i et vakuum. Vi har ulike forutsetninger fra 
fødselen av, og det bidrar til at veien videre blir enklere for noen, vanskeligere for andre. En 
av de viktigste oppgavene i et helsefremmende og inkluderende samfunn er å støtte de som 
er født inn i en mer utfordrende situasjon, slik at de får de samme mulighetene i livet som 
andre som er født inn i gunstigere omgivelser. 

Et inkluderende samfunn forutsetter også et inkluderende arbeidsliv, der alle parter jobber for 
å få til et arbeidsliv der det er rom for alle livsfaser, og for de som sliter med ulike 
helseutfordringer. Å ha jobb er helsefremmende i seg selv, så et velfungerende 
arbeidsmarked er svært viktig i et folkehelseperspektiv. For mer om arbeidsmarkedet i 
Rogaland, se kapittel 3. 

Et helsefremmende samfunn er som nevnt et samfunn der det er lett å ta sunne valg. Hva 
dette betyr i praksis vil variere mye fra situasjon til situasjon – det kan handle om å unngå at 
usunne matvarer er billigere en sunne, det kan handle om å utforme et samfunn der det er 
lett å velge aktiv transport som gåing og sykling og det kan handle om å unngå lyd- og 
luftforurensing. Men det innebærer også et samfunn som tar vare på den psykiske helsen – 
med sosiale møteplasser, et inkluderende arbeidsliv, sosial rettferdighet, nok lys, luft og 
plass rundt der folk bor, trygghet, fravær av mobbing og trakassering og mye mer. Se kapittel 
5 for mer detaljer om både hvordan vi lever, reiser og om kulturtilbud i fylket. 

Forventet levealder 

Regionale utviklingstrekk fokuserer, som navnet antyder, i stor grad på regional utvikling og 
regionale forskjeller. Samtidig så ser vi at for flere av de viktigste forskjellene, er forskjellene 
innad i regionene langt større enn forskjellene mellom dem. En tydelig illustrasjon på 
hvordan helse er ulikt fordelt mellom ulike utdanningsgrupper er forskjellene i forventet 
levealder. 



 

 

81 

 

 

De siste 30 årene har forventet levealder ved fødsel i Rogaland steget med 3,7 år for menn 
og 2,2 år for kvinner. Kvinnene har fortsatt høyere forventet levealder enn mennene, men 
forskjellen avtar: fra 5,6 år for perioden 1990-2004 til 4,1 i gjennomsnitt de siste 15 årene. 
Om vi ser på utviklingen til ulike utdanningsgrupper hver for seg, kommer det imidlertid fram 
store forskjeller.  

Tabell 4.1 Forventet levealder i Rogaland, etter utdanningsnivå 

Utdanningsnivå Gjennomsnitt 
1990-2004 

Gjennomsnitt 
2003-2017 

Endring 

Grunnskole 78 79,5 1,5 
Videregående 80,9 82,9 2 

Universitet eller 
høgskole 

83,1 85,8 2,7 

 

Personer med høyere utdanning hadde et betydelig forsprang på de andre 
utdanningsgruppene allerede i perioden 1990-2004. De med høyere utdanning hadde da en 
forventet levealder som var 5,1 år lenger enn personer med kun grunnskoleutdanning 2,2 år 
lenger enn de med utdanning fra videregående skole. I perioden 2003-17 hadde dette økt til 
hhv. 6,3 og 2,9 år. 

Forventet levealder er en måte å oppsummere “summen” av helsebelastninger i løpet av 
livet. Det gir bare et begrenset inntrykk av hvordan livene faktisk leves, men forteller samtidig 
tydelig om systematiske skjevheter i livsstil og helsetilstand. De viktigste grunnene til 
forskjellene i forventet levealder mellom ulike utdanningsgrupper skyldes ulikheter innen 
røykevaner, alkoholvaner, fysisk aktivitetsnivå og kroppsvekt. Grupper med høyere 
utdanning har i større grad endret levevaner over tid, noe som har bidratt til at disse 
gruppene har dratt fra helsemessig. 
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Mange av disse forskjellene skyldes i betydelig grad forhold den enkelte er født inn i. Selv 
om alle i prinsippet har de samme mulighetene, har noen langt større utfordringer på veien 
enn andre. Å jevne ut denne typen forskjeller ved å redusere etterslepet til de gruppene som 
har størst utfordringer er en hovedprioritering i folkehelsearbeidet. 

Fysisk aktivitetsnivå 

Fysisk aktivitet er en av samfunnets beste medisiner, og lavt fysisk aktivitetsnivå bidrar til 
flere av de viktigste helseutfordringene vi har. Fysisk aktivitet bidrar til å forebygge og i en del 
tilfeller lindre både somatisk og psykisk sykdom. I desember 2019 presenterte FHI en 
oppdatert sammenstilling om helseeffekter av fysisk aktivitet – se gjerne FHIs nettsider for 
mer informasjon. 

Sammenlignet med stillesitting kan selv et moderat aktivitetsnivå bidra vesentlig til å bedre 
helsen. Hverdagsmosjon som å rydde i hagen, leke med barna eller gå en tur kan være 
tilstrekkelig til å gi en reell forbedring sammenlignet med å sitte stille det meste av tiden.  

Resultatene fra folkehelseundersøkelsen i Rogaland høsten 2020 viser at andelen som 
sjelden eller aldri er fysisk aktive er høyest for aldersgruppene 18-29 og 30-39, med drøyt 18 
prosent, mens den er så vidt over 13 prosent for de som er 70 eller eldre. Andelen som 
trener eller mosjonerer minst fire ganger i uken faller fra en tredjedel for aldergruppen 18-29 
til en drøy fjerdedel for de som er i alderen 30-39 år. Deretter stiger andelen med alderen, og 
når sitt høyeste nivå, snaut 40 prosent, blant de som er 70 eller eldre. 

 

Figur 4.1. Oppsummering av trenings- og mosjonsvaner. Kilde: folkehelseundersøkelsen i Rogaland 2020. 

https://www.fhi.no/ml/aktivitet/helseeffekter-av-fysisk-aktivitet/
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Figuren illustrerer hvordan det er tydeligere sosiale forskjeller i hvem som trener eller 
mosjonerer sjelden/aldri, enn det er blant de som gjør det ofte. Som nevnt ovenfor er de 
største helsegevinstene knyttet til å gå fra inaktiv til litt aktiv, eller fra litt til moderat. 
Ytterligere økning i aktivitetsnivået er fortsatt gunstig for helsa, men gevinsten med fortsatt 
økning avtar etter hvert som aktivitetsnivået blir høyere. Om en skal redusere sosiale 
forskjeller i helse, vil tiltak som kan bidra til å øke aktivitetsnivået til de minst aktive være et 
viktig tiltak. 

Idrettspolitikk 

Idrettspolitikk handler om hvilke verdier og mål vi mener idretten skal tjene og hvordan 
ressursene skal fordeles for å nå slike mål. Med en direkte kobling mot statens visjon for 
idrettspolitikk, idrett og fysisk aktivitet for alle, skal fylkeskommunen legge til rette for at alle 
innbyggere i Rogaland som ønsker det skal ha muligheten til å delta i idrett eller drive 
egenorganisert fysisk aktivitet.   

Som regional utviklingsaktør, ønsker fylkeskommunen å bidra med å sette Rogaland 
ytterligere på det nasjonale og internasjonale idrettskartet. Idrettsarrangementer engasjerer 
og bidrar til stor frivillig innsats – som i seg selv er gunstig for trivsel og folkehelse – samtidig 
som de skaper positive ringvirkninger i regionen på tvers av næringer og kommunegrenser. 
Arrangementene bidrar til aktivitetsøkning og har en nytteverdi som er i tråd med 
fylkeskommunens satsning på idrett og folkehelse. Det er derfor positivt at det er kommet inn 
12 søknader til internasjonale idrettsarrangement for 2021 til RFK i et år hvor det er knyttet 
stor usikkerhet til gjennomføring av idrettsarrangement på grunn av covid-19. 

Denne type arrangementer er også viktige for idrettens rolle som kulturformidler og 
identitetsskaper på tvers av kommune-, fylke og landegrenser. I tillegg har idrett bred 
publikumsappell. En betydelig del av Rogalands befolkning finner glede i å oppleve idrett 
direkte gjennom å være til stede på idrettsarrangementer eller gjennom ulike medier. Det 
store engasjement, begeistring og samhold idretten utløser, er en kilde til glede og en rikere 
tilværelse. 

 

4.1 Sosiale forskjeller i helse og samfunnsdeltakelse 

Et viktig premiss for et demokratisk samfunn er at alle har de samme grunnleggende 
rettighetene og pliktene. I Norge og Rogaland er dette premisset under press, på grunn av 
store og økende sosiale forskjeller. Disse forskjellene innebærer betydelige skjevheter i 
fordelingen av goder og byrder i samfunnet. Denne typen skjevheter oppleves som svært 
urettferdige for dem som er nederst på rangstigen, og som går glipp av frihet og 
livsmuligheter som er en selvfølge for andre. De fleste folkehelseutfordringene vi har, har en 
sosial slagside – livskvalitet, helse, forventet levealder, fysisk aktivitetsnivå osv. 

I Figur 4.2, nedenfor, presenteres opplevd livskvalitet blant dem som besvarte 
folkehelseundersøkelsen i Rogaland høsten 2020. Nivåene er fordelt etter kjønn, region, 
utdanningsnivå, alder og økonomisk situasjon. Den illustrerer at mens de regionale 
forskjellene i livskvalitet i Rogaland er ubetydelige, er det vesentlige forskjeller ut fra 
utdanningsnivå, alder og ikke minst økonomisk situasjon. 
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En av de viktigste manifestasjonene av sosiale forskjeller er ulikheter i tilknytningen til 
arbeidslivet, og de økonomiske ringvirkningene dette har. Som flere av delkapitlene nedenfor 
viser, er det en tydelig sammenheng mellom økonomi/tilknytning til arbeidslivet og livskvalitet 
på den ene siden og psykiske plager på den andre. Se delkapittelet om arbeidsmarked på 
side 61 for mer informasjon om arbeidsmarkedet i Rogaland. Hva slags tilknytning personer 
og grupper har til arbeidsmarkedet er en viktig indikator på om de er «innenfor» eller 
«utenfor». Både kjennetegn ved personene (f.eks. flyktningbakgrunn, utdanningsnivå/ 
kompetanse, helse) og kjennetegn ved arbeidsmarkedet (som variasjon i tilgangen til jobber, 
konkurransen om jobbene og søkelys på inkludering av personer som har større utfordringer 
enn andre) har stor betydning. 

Livskvalitet 

Livskvalitet er et diffust og vanskelig fenomen å måle. Skalaen nedenfor er basert på 15 
spørsmål som fanger opp ulike aspekter ved livskvalitet. Dette inkluderer spørsmål om 
tilfredshet og om livet er meningsfylt, om den som svarer er glad, engasjert, bekymret, 
ensom eller engstelig, og hun/han opplever positive sosiale relasjoner, og i hvilken grad 
vedkommende opplever tillit til andre, tilhørighet til hjemstedet og trygghet i lokalmiljøet. 
Disse har deretter blitt samlet i en felles indeks som går fra 0-10, der 10 er høyest 
livskvalitet. 

Siden det er en rekke ganske ulike dimensjoner i denne måten å måle livskvalitet, skal det 
mye til å få de alle høyeste eller laveste verdiene. Tilsynelatende små utslag i figuren 
nedenfor er derfor mer vesentlige enn de ved første øyekast kan virke som. Sammenhengen 
mellom menn og kvinner er ubetydelig og regionforskjellene er tilnærmet ubetydelige, mens 
effekten av utdanning regnes som middels, effekten av alder er stor og effekten av 
økonomisk situasjon er svært stor. 
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Figur 4.2. Samlet livskvalitet blant voksne i Rogaland. Kilde: Folkehelseundersøkelsen i Rogaland. 

For å anslå livskvaliteten for enkeltpersoner må en naturlig nok kombinere nivåene på de 
ulike områdene: unge med kort utdanning og vanskelig økonomisk situasjon ventes, 
statistisk sett, å ha lavere samlet livskvalitet enn det som kommer fram i de ulike søylene. 
For godt voksne med høy utdanning og romslig økonomi blir det motsatt. 

Den sterke sammenhengen mellom opplevd økonomisk situasjon og livskvalitet illustrerer 
den viktigste problemstillingen i folkehelsearbeidet: at livskvaliteten er urettferdig fordelt. 

Dette er et trekk som går igjen på en rekke områder, og som har vist seg å bli forsterket over 
tid: jo høyere oppe i samfunnslagene folk er, jo bedre er både helse og trivsel. En illustrasjon 
på denne utviklingen, er eksempelet med forventet levealder som ble presentert ovenfor, der 
økningen i levealder har vært klart størst blant de med høyere utdanning. I 2020 er dette 
særlig aktuelt, da ringvirkningene av koronapandemien bidrar til å forsterke de sosiale 
forskjellene. 

Sosial ulikhet er ikke naturgitt eller biologisk, men skapt av forholdet mellom mulighetene og 
begrensningene i samfunnet, og hvordan ulike grupper av innbyggere forholder seg til disse. 
Samtidig overføres de i stor grad fra foreldre til barn, gjennom at barn fra utsatte familier blir 
hengende etter andre i utdanningssystemet og deretter på arbeidsmarkedet. Disse 
forskjellene er synlige allerede fra tidlig i barndommen. Om vi skal redusere dem, så er det 
innsats tidlig i livsløpet som er mest lovende. 

Et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å dempe sosiale forskjeller i et livsløpsperspektiv, 
er å sikre at ingen blir hengende etter i skolesystemet. Til tross for bred politisk enighet om at 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Samlet livskvalitet
Fordelt etter kjønn, region, utdanningsnivå, alder og økonomisk situasjon

Nivå per gruppe Gjennomsnitt totalt sett



 

 

86 

 

skolesystemet skal innrettes for å dempe slike forskjeller, er det imidlertid lite som tyder på at 
vi har lyktes. Innsatsen for å sikre tilstrekkelig kunnskapsnivå til å komme inn på 
arbeidsmarkedet starter allerede i barnehagen – eller til og med før barna er født, med tiltak 
rettet mot de som blir foreldrene til neste generasjon. Et viktig målepunkt i denne forbindelse 
er gjennomføring i videregående skole (se delkapittel 4.2).  

Hvis en skal anslå hvem som fullfører videregående skole eller ikke, er 
standpunktskarakterene fra ungdomsskolen en av de beste indikatorene. Disse karakterene 
viser i sin tur en tydelig sammenheng med tidligere prestasjoner og ferdigheter i 
grunnskolen. Disse forskjellene i læringsprestasjoner er synlige allerede fra barnehagealder, 
og det å gå i gode barnehager er et viktig tiltak for å redusere etterslepet for barn fra familier 
med levekårsutfordringer.  

Det er en tydelig sammenheng mellom sosial bakgrunn og disse grunnferdighetene, som 
legger en viktig del av grunnlaget for hvor store utfordringer den enkelte elev møter i 
skolesystemet. For elever som havner bakpå fra starten av, kan skolesystemet lett bli en 
serie nederlag og bekreftelser på manglende ferdigheter som kulminerer i ikke bare mangel 
på vitnemål fra videregående skole, men også svekket selvbilde og økt risiko for psykiske 
helseproblemer. 
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Psykiske plager 

En kan tenke på et høyt nivå av psykiske plager som det motsatte av livskvaliteten som ble 
beskrevet i forrige delkapittel. Psykiske plager er både et symptom på belastningene 
enkeltpersoner utsettes for, og en delårsak til videre problemer – som frafall fra utdanning og 
arbeidsliv, redusert sosial kontakt, og stigmaet som følger av å slite med «usynlig» sykdom. 

 

Figur 4.3. Fordeling av andel med psykiske plager i Rogaland. Kilde: Folkehelseundersøkelsen i Rogaland 2020. 

Blant de som svarte på folkehelseundersøkelsen i Rogaland høsten 2020, hadde 12 prosent 
et høyt nivå av psykiske plager8. Kvinner opplever dette i betydelig større grad enn menn, og 
unge opplever det vesentlig mer enn eldre. Videre ser vi en klar tendens til at andelen med 
høyt nivå av psykiske plager synker med stigende utdanningsnivå. 

Det er når vi kommer til den neste gruppen av søyler at utslagene blir virkelig dramatiske. 
Her illustreres forholdet mellom egenvurdert økonomisk situasjon og andel som vurderes til å 
ha et høyt nivå av psykiske plager. Det er en viss risiko for at personer som av andre grunner 
har psykiske plager nedvurderer sin egen økonomi, men det er også kjent at økonomiske 

 

8 Nivået vurderes ved å se fem spørsmål om ulike aspekter ved psykiske plager i sammenheng. Dette 
er nervøsitet/indre uro, redsel/engstelse, følelse av håpløshet med tanke på framtiden, nedtrykthet/ 
tungsindighet og bekymring/uro. Disse spørsmålene har fire svaralternativer, som gis verdier fra 1 
(ikke plaget i det hele tatt) til 4 (veldig mye plaget). De som har et gjennomsnitt som er høyere enn 2 
regnes som å ha et høyt nivå av psykiske plager. 
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problemer kan være en viktig delårsak til psykiske problemer (i en del situasjoner er hjelp til 
gjeldshåndtering et nyttig tiltak for denne gruppen). 

Det siste paret med søyler sammenligner de som er «innenfor» - de som er i jobb, studenter 
eller alderspensjonister, med de som er «utenfor» - personer i arbeidsfør alder som ikke er i 
jobb eller utdanning. Dette er arbeidsledige, trygdemottakere og andre som faller utenfor 
utdanning, jobb og alderspensjon. Også her ser vi en svært stor forskjell i andelen som sliter 
psykisk: det å stå utenfor er en psykisk belastning, samtidig som omfattende psykiske plager 
også gjør det vanskeligere å få jobb eller studere. 

I den virkelige verden er ikke søylene i Figur 4.3 adskilt: andelen med økonomiske problemer 
er langt høyere blant unge med kort utdanning, som står utenfor arbeidslivet, enn for 
eksempel blant eldre med høyere utdanning.  

Barn og unge i lavinntektshusholdninger 

Det er ofte barn fra familier med sammensatte utfordringer, deriblant økonomiske vansker, 
som har størst gevinst av å gå i barnehage. For å hindre at barn fra slike familier stenges ute 
fra barnehage på grunn av kostnaden, finnes det en ordning som sikrer at barn fra familier 
med lav inntekt (566 100 kr eller lavere fom. 1. august 2020) rett til å få 20 timer gratis 
oppholdstid i barnehage per uke. I tillegg skal en barnehageplass koste maksimalt seks 
prosent av foreldrenes inntekt. 

Til sammenligning var medianinntekten for eneforsørgere med små barn i Rogaland i 2018 
428 000 kr (høsten 2018 var inntektsgrensen for gratis kjernetid 533 500 kr). Det vil si at 
halvparten av eneforsørgerne med barn under fem år hadde en inntekt som var lavere enn 
428 000 kr. 
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Figur 4.4. Andel innbyggere i alderen 0-17 år som bor i lavinntektshusholdninger 

I perioden 2009 til 2017 var det en markant stigning i andelen unge i Rogaland som bodde i 
lavinntektshusholdninger 9 . Vi ser denne utviklingen i alle regionene, men nivå og grad 
varierer noe. Nord-Jæren ligger høyest, tett fulgt av Haugalandet. Dalane har ligget lavest 
det meste av perioden, men kombinasjonen av en generelt større økning og et hopp fra 2016 
til 2017 gjorde at nivået i Dalane passerte nivået på Sør-Jæren. 

I praksis betyr dette at stadig flere unge blir utestengt fra muligheter deres jevnaldrende har, 
som deltakelse i idrett og andre fritidsaktiviteter og mindre muligheter til å kjøpe ting de 
trenger. De vokser i større grad opp i trange boliger der det er vanskelig å få ro til 
skolearbeid, og sammenlignet med unge som kan få økonomisk støtte fra foreldre har de et 
betydelig handicap når de skal inn på boligmarkedet. 

 

9 Husholdninger der inntekten er lavere enn 60 prosent av medianinntekten i kommunen eller regionen 
regnes som lavinntektshusholdninger, og brutto finanskapital (penger i banken, aksjer osv.) ikke 
overstiger 1G. Inntektsnivåene er også justert for husholdningenes sammensetning. Medianinntekten 
er det inntektsnivået som deler husholdningene i to like store deler, der halvparten har større inntekt, 
og den andre halvparten har mindre.  
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Videre ser vi en tydelig tendens til at økonomiske levekår går i arv10. Barn som vokser opp i 
en lavinntektsfamilie har med andre ord en betydelig større sjans for å ha lav inntekt selv når 
de blir voksne. Dette innebærer også en økt sannsynlighet for en rekke helseproblemer, 
inkludert psykiske plager som ble beskrevet i forrige kapittel. 

 

 

Korona og folkehelse 

Koronasituasjonen kunne blitt en massiv helsekrise i Norge, slik vi har sett i en rekke andre 
land, men ved inngangen til 2021 er situasjonen fortsatt under en betydelig grad av kontroll. 
Tiltakene for å begrense smittespredningen har imidlertid vært svært kostbare, både for 
samfunnet, bedrifter og enkeltpersoner. 

Tiltakene har gjort at arbeidsledigheten har økt i Rogaland, og mange husholdninger har fått 
problemer med gjelds- og betalingsproblemer som det kan ta lang tid å rette opp 11 . 
Husholdninger med lite penger i bakhånd er mer sårbare når inntekten skrumper inn, selv om 
det bare er midlertidig. Tiltakene rammer særlig personer med kort utdanning, dårlig 
tilknytning til arbeidslivet og trang økonomi, noe som gjør at de dermed også bidrar til å 
forsterke de sosiale forskjellene. 

I folkehelseundersøkelsen i Rogaland høsten 2020 svarte drøyt hver femte respondent i 
aldersgruppen 18-29 år at koronasituasjonen hadde bidratt til at de hadde fått dårligere råd. 
Blant respondenter som svarte at de var i en vanskelig eller svært vanskelig situasjon, svarte 
omtrent halvparten at økonomien hadde blitt verre som følge av koronasituasjonen. Som 
beskrevet i delkapitlet om psykiske plager (side 86) ser vi en tydelig tendens til at personer 
med økonomiske problemer har en betydelig større sannsynlighet enn andre for å ha et høyt 
nivå av psykiske plager. 

Selv om vi så langt har unngått den akutte helsekrisen som følge av koronapandemien, har 
mange blitt rammet hardt, og det vil ta lang tid å rette opp situasjonen. Mange har vært 
arbeidsledige lenge, og lange ledighetsforløp bidrar til økt risiko for å falle ut av 
arbeidsmarkedet. Dette er svært uheldig, både for samfunnet, den enkelte, og, siden 
økonomiske forhold i betydelig grad går i arv, for kommende generasjoner. Problemstillingen 
understrekes også av behovet for å ha flest mulig i arbeid for å kunne finansiere 
velferdsstaten i en situasjon der en stadig større andel av befolkningen går over i 
alderspensjonistenes rekker. 

 

10 www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/okonomiske-levekar-gar-i-arv  
11 Arbeidsledighet: se for eksempel omtale fra november 2020 på nettsidene til NAV. 
Økonomiske problemer: se for eksempel rapporter fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO (her eller 
her) 

http://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/okonomiske-levekar-gar-i-arv
https://www.nav.no/no/lokalt/rogaland/pressemeldinger/smittetiltaka-gjer-at-arbeidsloysa-aukar-i-rogaland
https://oda.oslomet.no/handle/10642/9050
https://oda.oslomet.no/bitstream/handle/10642/9006/SIFO-Rapport%2012-2020%20Hvordan%20går%20det%20med%20folks%20økonomi%20i%20koronatider.Nr.2.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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4.2 Gjennomføring i videregående opplæring 

En stadig større del av jobbene krever spesialisert opplæring, og konkurransen fra 
utenlandsk arbeidskraft er betydelig større nå enn for noen tiår siden. Gjennomføring av 
videregående opplæring er viktig for mulighetene den enkelte har videre i livet, og det er 
viktig for å sikre næringslivet kompetent arbeidskraft. Det er betydelige sosiale forskjeller i 
hvem som har størst sannsynlighet for å gjennomføre. Det er gledelig å se at 
gjennomføringsgraden i Rogaland har økt, og at den har økt mest hos de som hadde det 
mest utfordrende utgangspunktet. 

Flere gjennomførte i løpet av fem/seks år 

Statistisk sentralbyrå har fra publiseringen i 2020 endret måleperiode for gjennomføring fra 
fem år for alle utdanningsprogram, til fem år for studieforberedende og seks år for yrkesfag. 
Med denne definisjonen undersøkes gjennomføringen for alle elever etter normert tid for 
opplæringen pluss to år. Tallene tar utgangspunkt i samme årskull elevene startet i 
videregående opplæring for første gang. Det betyr at vi i denne RUT-utgaven rapporterer på 
det samme kullet som det ble rapportert på i 2019, men for yrkesfag er tallene supplert med 
gjennomføringen ett ekstra år. Dette er hovedtrekkene for 2013-kullet: 

• 80,6 prosent har fullført og bestått med studie- eller yrkeskompetanse.  

• Flere jenter enn gutter fullfører og består, men gutter og jenter med like karakterer fra 
grunnskolen har samme gjennomføring. 

• Gjennomføringen er høyere på studieforberedende program enn yrkesfag, men 
elever med like karakterer fra grunnskolen har omtrent samme gjennomføring. 

• I tillegg til 80,6 prosent som fullførte og bestod med fagbrev eller studiekompetanse, 
har tre prosent fullført planlagt grunnkompetanse, det vil si kompetanse på et lavere 
nivå enn full yrkes- eller studiekompetanse. 

• Dette er fordelingen for dem som ikke fullførte og bestod:  
o 3,8 prosent er fortsatt i videregående opplæring. 
o 4,2 prosent har gjennomført Vg3 eller gått opp til fagprøve uten å bestå. 
o 8,4 prosent har sluttet underveis. 

Karakterer fra grunnskolen har stor betydning  

Jenter har høyere gjennomføring enn gutter. Elever ved studieforberedende 
utdanningsprogrammer har bedre gjennomføring enn de som tar yrkesfag. Begge deler 
henger sammen med karakterer fra grunnskolen: Jenter har bedre karakterer fra 
grunnskolen enn gutter. Elever på studieforberedende har i snitt bedre karakterer fra 
grunnskolen enn elever på yrkesfag. Det er dermed små forskjeller når elever med like 
karakterer sammenlignes, som vist i Tabell 4.2, nedenfor.  

Selv om elever og lærlinger har bedre gjennomføring jo høyere karakterer de har fra 
grunnskolen, har det skjedd en betydelig utvikling over tid (Tabell 4.2). Blant elevene som 
begynte i videregående opplæring i 2006, fullførte og bestod 17,8 prosent i løpet av fem/seks 
år. I 2013-kullet er denne andelen 47 prosent. Blant elever som hadde 30-39 poeng fra 
grunnskolen har gjennomføringen økt fra 56,1 prosent i 2006-kullet til 77,4 prosent i 2013-
kullet. Det betyr at vi lykkes bedre med å realisere elevene og lærlingenes potensial i dag 
enn vi gjorde bare 7 år tilbake i tid. Det viser også at økningen i gjennomføring de siste årene 
har skjedd i form av en kvalitetsforbedring av opplæringen særlig for elever med lave 
karakterer fra grunnskolen.  
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Tabell 4.2. Andel som gjennomførte og bestod med fag-/svennebrev eller studiekompetanse i løpet av fem/seks 
år etter karakterpoeng fra grunnskolen for elever og lærlinger som startet i Vg1 i 2006 og 2013. Totalt og for hver 
utdanningsretning. Kilde SSB. 

Grunnskolepoeng  Totalt Studieforberedende Yrkesfag 

 2006-
kullet 

2013-
kullet 

2006-
kullet 

2013-
kullet 

2006-
kullet 

2013-
kullet 

10-29 poeng 17,8 47,0 3,3 38,6 19,3 47,5 
30-39 poeng 56,1 77,4 41,9 74,5 58,8 78,4 

40-49 poeng 85,8 94,6 84,7 94,8 86,9 93,9 
50 poeng eller 
flere 

96,5 99,3 96,6 99,4 95,8 97,9 

Manglende 
grunnskolepoeng 

32,2 27,3 22,7 23 45,7 30,3 

  

Figuren nedenfor illustrerer totalnivåene i Tabell 4.2, ovenfor. 

  

Figur 4.5. Andel som gjennomførte og bestod med fag-/svennebrev eller studiekompetanse i løpet av fem/seks år 
etter karakterpoeng fra grunnskolen for elever og lærlinger som startet i Vg1 i 2006 og 2013.  

 
 
 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10-29 poeng 30-39 poeng 40-49 poeng 50 poeng eller flere Manglende
grunnskolepoeng

Gjennomføringsgrad etter grunnskolepoeng for 2006- og 
2013-kullene

2006-kullet 2013-kullet



 

 

93 

 

4.3 Demokratisk deltakelse og mangfoldig medborgerskap 

Medborgerskap handler om at alle innbyggere har like rettigheter og muligheter, og at alle 
behandles som likeverdige medlemmer av samfunnet. Dette er et viktig fundament for 
demokratiet – at mulighetene og begrensningene ulike mennesker møter er mest mulig like. 

Demokratisk deltakelse er et vidt begrep som handler om mye mer enn deltakelse i valg og 
politiske prosesser, men samtidig er dette, samt tiltroen innbyggerne har til det politiske 
systemet, viktige indikatorer for demokratisk deltakelse.  

Resultatene fra innbyggerundersøkelser gjennomført av Direktoratet for forvaltning og IKT 
(Difi) i perioden 2010-19 viser at rundt hver femte voksne innbygger i Rogaland har tatt 
kontakt med kommunepolitikere som saker som har opptatt dem. Nivåene i Rogaland ser ut 
til å ligge på omtrent samme nivå som landet totalt sett. Andelen som har kontaktet 
lokalpolitikere har steget noe de siste årene, både i Rogaland og landet totalt sett.  

Andelen som svarer at de har kontaktet ansatte i kommunen om saker de er opptatt av er 
snaut dobbelt så høy som andelen som har kontaktet lokalpolitikere – snaut 40 prosent. 
Også her ser vi en viss tendens til økning de senere årene. Snaut 20 prosent av 
respondentene i Rogaland svarte i 2019 at han/hun hadde forsøkt å påvirke en avgjørelse i 
kommunens styringsorganer. 

 

Interesse for politikk 

Etter å ha ligget ganske stabilt i perioden 2010-15, har interessen for politikk økt i både 
Rogaland og landet totalt sett i 2017 og 2019-undersøkelsene. Majoriteten er fortsatt middels 
interesserte (ikke vist i figuren), mens andelen som har svart at de ikke er interesserte har 
sunket. I Rogaland er det naturlig å tenke seg at engasjementet rundt bompengeringen på 
Nord-Jæren har bidratt, men endringene på nasjonalt nivå viser at dette ikke kan være den 
eneste forklaringen på den økte interessen. 
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Figur 4.6. Andel som er interessert/uinteressert i politikk i landet totalt sett og Rogaland. Kilde: Difis 
innbyggerundersøkelser 

Det er en tydelig tendens til at det er de deltakerne i undersøkelsen som svarer at de er 
interesserte i politikk som svarer at de har kontaktet politikere eller har forsøkt å påvirke 
politiske avgjørelser. I Rogaland ser vi en tendens til at det er blant de eldste og de med 
lengst utdanning vi finner de høyeste andelene som svarer at de er interesserte i politikk. Om 
en deler svarene inn i tre kategorier – lite interessert, middels og interessert – svarer omtrent 
en av fire med utdanning fra videregående skole at de er interesserte i politikk, mens en av 
tre med høyere utdanning svarer det samme. 

Fordelt etter alder kommer det fram at rundt 20 prosent av aldersgruppene 18-24 og 25-34 år 
er interesserte i politikk. Deretter stiger interessen gradvis til drøyt 40 prosent for de som er 
67 år eller eldre. 
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Tillit til lokalpolitikere 

 

Figur 4.7. Tillit til at kommunepolitikerne jobber for innbyggernes beste: hele landet og Rogaland. Kilde: Difis 
innbyggerundersøkelser.  

Figuren over viser andel som har valgt ett av de to mest positive eller to mest negative 
svaralternativene på en akse som går fra -3 (svært lav tillit) til +3 (svært høy tillit), samt «vet 
ikke». Helfargede søyler viser andel med høy tillit, skraverte viser andel med lav tillit. 

Tillit til lokalpolitikere er en viktig forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati. I 
kartlegginger gjennomført at Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i perioden 2010-19 har 
tilliten i til at lokalpolitikere arbeider for innbyggernes beste vært noe høyere i Rogaland enn 
landet totalt sett. I Rogaland markerer 2019 et tillitsmessig bunnivå i denne perioden – i sterk 
kontrast til toppnivået i 2017. 

Om vi fordeler svarene fra Rogaland i 2019 etter utdanningsnivå, ser vi en tendens til at 
personer med høyere utdanning i større grad er nøytrale – de har lavere nivåer enn de andre 
utdanningsgruppene både i den øvre og nedre enden av skalaen, samt lavere nivåer på 
svaralternativet «vet ikke». Sammenlignet med 2017-nivåene skjedde det en dreining i 
negativ retning: flere av personene med høyere utdanning var negative i 2019, færre var 
positive eller svarte «vet ikke», mens andelen nøytrale var omtrent uforandret. 

Blant personer med utdanning fra videregående skole eller fagskole ser vi en lignende 
dreining, men enda tydeligere: en kraftig økning i andelen som var sterkt negative, færre 
nøytrale, færre positive – og flere som svarte at de ikke visste. 

Andelen med liten tillit økte i alle aldersgrupper (fra 18 år og oppover). Økningen i andel var 
størst hos de yngste (dvs. 18-24 år), men gruppen med nest størst økning var aldersgruppen 
67+. 
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Tillitsfallet fra 2017 til 2019 er imidlertid ikke begrenset til lokalpolitikken. Vi ser et tilsvarende 
fall i tilliten til at stortingspolitikerne arbeider for innbyggernes beste. 

Idealkommunen 

Det er mange faktorer som påvirker både hva enkeltpersoner ser på som den ideelle 
kommune, og hvor nær kommunene folk bor i kommer et slikt ideal. En høy vurdering av 
hjemkommunen i forhold til et slikt ideal er imidlertid en indikasjon på at samfunnet er 
inkluderende og preget av mangfoldig medborgerskap. 

 

Figur 4.8. Forestill deg den perfekte kommune. Hvor nær et slikt ideal synes du din kommune er? – andel som 
mener at hjemkommunen er nær/langt fra idealet, hele landet og Rogaland. Kilde: Difis innbyggerundersøkelser. 

Holdningene til hvor nær hjemkommunen er en tenkt idealkommune er langt mer positive 
enn tilliten til lokalpolitikerne (merk at aksen i figuren om tillit stopper på 40 prosent). Flere er 
positive, færre er negative, og selv om andel positive faller fra 2017 til 2019, så ser vi ikke 
noen korresponderende stigning i andel negative. I stedet er det noe flere nøytrale i 2019 
enn 2017. Det er jevnt over en noe høyere andel positive og noe lavere andel negative i 
Rogaland enn i landet totalt sett. 

Svarene fra Rogaland i 2019 viser at det er de eldste som er mest fornøyde med 
hjemkommunen, men det er aldersgruppen 35-49 år som har den laveste vurderingen (hhv. 
52 og 29 prosent har valgt et av de to mest positive svaralternativene). Det er imidlertid den 
yngste aldersgruppen i undersøkelsen, 18-24 år, som er tydeligst negative. Her har 10 
prosent valgt et av de to mest negative svaralternativene. 

I forhold til utdanningsnivå er svarfordelingen preget av at de med høyere utdanning har mer 
nøytrale oppfatninger, mens personer med kortere utdanning har sterkere meninger – i 
begge retninger. 
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Datamaterialet fra innbyggerundersøkelsen gjør det mulig å fordele svarene etter hvordan 
respondenten vurderer sin egen helsetilstand, men da er det for få svar fra Rogaland til at vi 
kan bruke dem. Oppsummert for hele landet ser vi imidlertid at de som oppgir å ha syns-, 
hørsels- eller bevegelseshemming svarer omtrent likt som de som svarer at de ikke har 
helseutfordringer. Hos de med psykiske vansker er det derimot 10 prosentpoeng færre som 
er mener at kommunen er nær idealet, og 10 prosentpoeng flere som mener at kommunen 
er langt fra idealet. 

 

Deltakelse i organiserte aktiviteter og/eller frivillig arbeid 

Å delta i organiserte aktiviteter som idrettslag, trossamfunn, kor el. eller frivillig arbeid kan 
være et viktig bidrag til både trivsel og livskvalitet for den enkelte. Det er imidlertid betydelige 
variasjoner i deltakelsen i ulike grupper i samfunnet. 

 

Figur 4.9. Andel som deltar i organisert aktivitet eller frivillig arbeid ukentlig. Kilde: folkehelseundersøkelsen i 
Rogaland.  

Totalt sett deltar 28 prosent av de som besvarte folkehelseundersøkelsen i Rogaland i 
organisert aktivitet eller frivillig arbeid ukentlig. Det er i praksis ikke kjønnsforskjeller i 
deltakelsen, men det er tydelig variasjon mellom aldersgruppene. Aldersgruppen 18-29 har 
den laveste andelen som deltar ukentlig, med 23 prosent. Deretter stiger deltakelsen til den 
når sitt høyeste nivå for aldersgruppen 40-49 år. 

Det er en tydelig sammenheng mellom antall barn respondentene har omsorg for og graden 
av deltakelse, så en viktig delforklaring på utviklingen med stigning fram til 40-49 år og 
deretter et tydelig fall, later til å være foreldres engasjement i barnas fritidsaktiviteter.  
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De to påfølgende gruppene av søyler viser deltakelse i forhold til utdanning og hvordan 
respondentene i undersøkelsen vurderer økonomien sin. Det er store sosiale forskjeller i 
deltakelsen, noe som også illustrerer forskjeller i barnas deltakelse. 

Sosial kontakt og opplevelse av fellesskap er viktig for alle, uavhengig av sosial bakgrunn. 
De er også viktige forebyggingsfaktorer for psykiske plager, noe som understreker det 
problematiske i at deltakelsen er så skjevfordelt. Å redusere disse forskjellene vil være et 
viktig tiltak for å fremme helse og redusere sosiale helseforskjeller. 
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Kultur for alle 

Folkebibliotekene er det mest brukte kulturtilbudet i kommunene, og en arena som er åpen 
for alle aldersgrupper, gratis og uavhengig av medlemskap og sosial tilhørighet. Innbyggere 
som går på biblioteket, representerer et stort mangfold. Å forebygge utenforskap er en 
kjerneoppgave for bibliotekene. De kommunene som har satset på et lokalt bibliotek, med 
rom for å sette seg ned, lese aviser, slå av en prat, møte kjente eller «nære fremmede» har 
de beste besøkstallene.  

Biblioteket er en dannelsesinstitusjon som skal hjelpe enkeltmennesker i å forstå og leve ut 
sin rolle i fellesskapet, og legge til rette for utvikling av kunnskap i lokalsamfunnet. 
Møteplasser hvor vi møter folk som er forskjellige fra oss selv er et betydningsfullt mottrekk 
mot segregering og avstand.  

Mange av de fremtidige helseutfordringene vil være knyttet til sosiale forskjeller. Gode 
leseferdigheter er viktig for å forebygge dette da lesing er en av de grunnleggende 
ferdighetene som har størst påvirkning på gjennomføring av utdanningsløp og muligheter i 
arbeidslivet. I Rogaland er vi i ferd med å etablere en felles infrastruktur, med felles 
datasystemer som grunnlag for å utvikle bærekraftige partnerskap mellom skole og 
folkebibliotek i kommunene, og en helhetlig og god bibliotektjeneste til barn og unge.   

Et eksempel på lesestimulerende tiltak i samarbeid mellom folkebibliotek og skole er 
lesekampanjen Sommerles, en nasjonal, digital lesekampanje for barn i 1. – 7. klasse. 
Rogaland toppet statistikken i 2019 med en deltagelse på 38 prosent (landsgjennomsnitt 28 
prosent). Diagrammet viser kommuner i Rogaland med over 50 prosent deltakelse. 
Fylkeskommunen koordinerer kampanjen. 

 

Figur 4.10. Deltakelse i Sommerles 2020 

Den kulturelle skolesekken er sammen med UKM (Ung kultur møtes) og kulturskolene 
regjeringen sin hovedsatsing på kultur for barn- og unge. Det vil i 2021 komme en egen 
kulturmelding for barn- og unge. Regjeringen har som mål at Norge skal være en ledene 
kulturnasjon som legger vekt på kunst og kultur i alle deler av samfunnslivet. Alle skal få 
tilgang på kunst og kulturuttrykk og mulighet til å uttrykke seg gjennom kunst- og kultur 
uavhengig av kjønn, geografiske, sosial og økonomiske skillelinjer. Den kulturelle 
skulesekken er et redskap for å nå dette målet blant barn og unge. 
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Den kulturelle skolesekken er et tilbud til alle elevene, og derfor vil denne ordningen være 
med på å utjevne sosiale forskjeller ved at alle elevene får det samme tilbudet av 
kulturopplevelser gjennom skolen. Her får alle mulighet til gode opplevelser i sammen med 
andre, som kan øke livskvaliteten og følelsen av fellesskap. Møter med kunst og kultur kan 
medvirke til at barn og unge får opplevelser, og kunnskap som kan danne grunnlag for å 
utvikle egne kreative evner. 

 

 

Lokale idrettslag er møteplasser på tvers av generasjoner, kulturer og sosiale skillelinjer. Den 
organiserte idretten har selv påtatt seg et ansvar, og har høye mål om å gi et aktivitetstilbud 
til alle som ønsker det. Gjennom deltakelse og trening eller konkurranser utvikles 
enkeltmennesket både fysisk og mentalt. Idrett er en kilde til glede, overskudd og fysisk og 
psykisk mestring. Idrett handler også om deltakelse i sosiale fellesskap. Samlet gir dette en 
idrett som bidrar til personlig utvikling for enkeltmennesket, samtidig som den gjennom sin 
fellesskapsorientering har en samfunnsbyggende funksjon Gode fritidstilbud basert på 
mangfold kan bidra til å redusere sosiale forskjeller og bidra til et mer inkluderende samfunn. 
Det siste året er det bygget mange nærmiljøanlegg som fungere som et godt alternativ til 
organisert idrett, og som en viktig sosial arena. 

 

Et krevende år for museene 

Rogaland fylkeskommunes ansvar for museene i fylket er delfinansiering av driften, 
og planarbeid sammen med regionmuseene og Norsk oljemuseum. 
Fylkeskommunen har i flere år hatt en satsing på samlingsforvaltning og har 
opprettet og finansiert flere fellesstillinger for regionmuseene og Norsk Oljemuseum. 
Satsingen har vært på flere områder; en fotoarkivar som er engasjert ved 
Haugalandmuseet, en bygningsantikvar som er engasjert ved Ryfylkemuseet og ved 
Jærmuseet har det vært engasjert et mobilt samlingsteam. Samlingsteamets 
oppgave har vært å få oversikt og kontroll på samlingene ved regionmuseene i 
Rogaland og Norsk Oljemuseum. Fra 2020 har dette teamet gått over i en annen 
rolle der hovedoppgaven har gått over til å dreie seg om konservering av gjenstander 
for museene. 
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Som de fleste andre samfunnsområder har også museumssektoren vært hardt 
rammet av koronapandemien. Fra et 2019 der museene satt nye besøksrekorder, 
har besøket i 2020 omtrent blitt halvert. Lyspunktet er at sommeren 2020 var veldig 
bra for de fleste museene med mange nordmenn fra hele landet på besøk. Museene 
har også, i større grad enn før, benyttet anledningen til å nå ut til publikum på nye 
måter (f.eks. digital formidling). 
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5 Attraktive lokalsamfunn, byer og 
tettsteder 

 

Stadig flere bor i kompakte byområder, men samtidig skjer stadig mer av handelen i 
områder som ligger utenfor tettstedssentrene. Handel er tradisjonelt sett viktig for 
«byliv» i sentrumsområder, så det at handelen flytter ut kan være en utfordring for 
attraktiviteten til sentrumsområdene – eller kan det gi nye muligheter? 

Trafikk og reisemåter er også viktig for attraktivitet. I delkapittel 5.2 illustreres status 
og utvikling for trafikk og reisemåter i byer og tettsteder. Det siste året har vært veldig 
spesielt, noe som også kommer til syne her. Den økte bruken av hjemmekontor har 
bidratt til et fall i både biltrafikk og kollektivreiser. 

Lokalt kulturtilbud er også viktig – se delkapittel 5.3 for mer informasjon om 
kulturtilbud og hva innbyggerne synes om det.  
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5.1 Liv, bomiljø og tjenestetilbud i tettstedene 

I koronatiden har de fleste av oss tilbrakt mer tid innen hjemmets fire vegger. Til tross for 
politiske mål om at alle skal ha et godt sted å bo, ser vi systematiske ulikheter i boforhold. 
Innvandrere, særlig fra fattigere deler av verden, opplever oftere trangboddhet, og eier i 
mindre grad egen bolig, enn de som ikke har innvandrerbakgrunn.  

 

Figur 5.1 – Trangboddhet og eierstatus i boligmarkedet i Rogaland, 2019. Kilde: SSBs statistikkbank, tabellene 
11044 og 11035. 

Befolkningen i Rogaland bor romsligere og oftere i en bolig de selv eier, enn i resten av 
landet, enten det er innvandrere eller øvrig befolkning. En del av forklaringen kan være høy 
arbeidsinnvandring og høy gjennomsnittlig kjøpekraft over lang tid. En annen del av 
forklaringen er at ikke-vestlige innvandrere i langt større grad enn andre står utenfor 
arbeidsmarkedet, og dermed heller ikke har råd til å kjøpe egen bolig. 

Men forskjellene øker i Rogaland. I 2019 bodde flere innvandrere fra fattigere deler av 
verden trangt, og færre eide boligen de bodde i, enn i 2015. For andre befolkningsgrupper 
gikk utviklingen derimot i retning av bedre og tryggere bovilkår, eller var stabil. Sannsynligvis 
kan noe av denne utviklingen kobles til flyktningstrømmen fra 2015. 
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Figur 5.2 - Boliger i Rogaland etter bygningstype og alder. Kilde: SSBs statistikkbank, tabell 06226. 

Eneboliger utgjør en stadig mindre andel av boligene som blir bygd i Rogaland, mens 
rekkehus og boligblokker har blitt betydelig vanligere. Dette gjenspeiler den økte fortettingen 
i fylket, der en stadig større andel av befolkningen bor i et ganske konsentrert geografisk 
område på Nord-Jæren. 
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Handel og byliv 

 

Figur 5.3 - Omsetning i utvalgshandel i byområdene Nord-Jæren og Haugesundsområdet, 2010-2018. 
Utvalgshandel inkluderer blant annet klær og sko, bøker, ur og klokker, plater og musikk, m.m. Kilde: SSB og 
Rogaland fylkeskommune. 

I perioden 2010-18 ser vi en tendens til at omsetningen i sentrumsområdene på Nord-Jæren 
og Haugesundsområdet har vært stabil, mens omsetningen i omkringliggende, bilbaserte 
handelsområder har steget noe12.  

Handel er viktigste årsak til «byliv» i by- og tettstedssentrene. Handel er også den aktiviteten 
som gir flest reiser samlet sett, sammen med arbeidsreiser. Relativt sett har handelen i by- 
og tettstedssentrene hatt en krevende utvikling gjennom mange år, og dette kan over tid få 
konsekvenser for by-/tettstedsutvikling og transportvaner generelt.  

I dag bor ca. halvparten av befolkningen på Haugalandet innenfor det som kan sies å være 
«gang-/sykkelavstand» til små og store tettstedssentre i regionen – her forstått som områder 
der folk reelt går og sykler mer enn det som ellers er vanlig i den enkelte kommune, og 
samtidig har større tilbøyelighet til å bruke eget tettstedssentrum. 

 

 

 

12 Merk at disse tallene ikke er justert for prisstigning. 
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Tilgang til tilbud i nærområdet 

 

Figur 5.4. Andel som oppgav god eller svært god tilgang til kultur- og idrettstilbud, etter region i Rogaland. 

I vurderingene av tilgang til kultur- og idrettstilbud ser vi en todeling blant regionene, der 
rundt 80 prosent av respondentene på Nord-Jæren, Haugalandet og Sør-Jæren vurderer 
tilgangen som god eller svært god, mot rundt 70 prosent i Dalane og Ryfylke. 

I fylket totalt sett er kvinner jevnt over noe mer fornøyde enn menn, og andelen stiger grovt 
sett med alderen (med unntak for menn i alderen 30-39 år, som er den gruppen som er minst 
positive). 

Vurderingene av butikker, spisesteder og andre servicetilbud fordeler seg omtrent tilsvarende 
på regionene, men ligger 5-10 prosentpoeng høyere. Også her stiger andelen som vurderer 
tilbudet som godt eller svært godt med alderen, og det er i praksis ikke kjønnsforskjeller. 

For mer informasjon, se rapport fra folkehelseundersøkelsen i Rogaland, side 38-43. 
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Figur 5.5. Andel som opplever å ha god eller svært god tilgang til natur- og friluftsområder eller parker og andre 
grøntareal. Kilde: Folkehelseundersøkelsen i Rogaland. 

 

Nesten samtlige respondenter i Dalane og Ryfylke har svart at de har god eller svært god 
tilgang til natur- og friluftsområder. Nivåene er noe lavere i de mer tettbygde områdene, men 
selv på Nord-Jæren har mer enn ni av ti svart det samme. 

Det er ingen tydelige kjønnsforskjeller i vurderingen av tilgang til natur- og friluftsområder, 
men vi ser noen klare aldersforskjeller. De yngste, aldersgruppen 18-29 år, er minst fornøyde 
med tilgangen. Her har rundt 82 prosent vurdert tilgangen som god eller svært god. 
Aldersgruppen 30-39 år er noe mer positive, og ligger rundt 90 prosent, mens de i øvrige 
aldersgruppene vurderer rundt 95 prosent tilgangen som god eller svært god. 

Vurderingen av tilgang til parker og grøntareal viser et stykke på vei motsatt regionfordeling - 
høyest på Nord-Jæren og lavest i Dalane og på Haugalandet. Også her er det mellom 
aldersgruppene vi ser de tydeligste forskjellene. Blant kvinner i alderen 18-29 år vurderer 
snaut 70 prosent tilgangen som god eller svært god, mens blant de over 50 har rundt 90 
prosent den samme vurderingen. Aldersforskjellene blant menn er noe mindre uttalte enn for 
kvinnene. Blant de yngste er en noe større andel fornøyde enn blant kvinnene, mens 
situasjonen er motsatt blant de eldste. 
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Figur 5.6. Andel som har svart at de er sammen med gode venner ukentlig eller oftere, etter region samt totalt for 
Rogaland. Kilde: Folkehelseundersøkelsen i Rogaland 2020. 

 

Totalt sett svarte 58 prosent av respondentene i folkehelseundersøkelsen at de er sammen 
med gode venner ukentlig eller oftere. Dalane og Sør-Jæren skiller seg noe ut fra de øvrige 
regionene med litt høyere andeler som treffer venner ukentlig, mens forskjellene mellom de 
andre regionene er for små til å vektlegges.  

Det er de yngste og de eldste som treffer venner oftest. I aldersgruppen 18-29 svarer 74 
prosent av mennene og 70 prosent av kvinnene at de treffer venner ukentlig eller oftere. For 
aldersgruppen 30-39 faller nivåene til rundt 50 prosent. Deretter stiger nivåene for hver 
aldersgruppe, slik at det er de over 70 som har de nest høyeste andelene som treffer venner 
ukentlig. Her har imidlertid kjønnsbalansen snudd i forhold til de unge: blant de eldre treffer 
kvinnene venner oftere enn det mennene gjør. 

En annen viktig nærmiljøkvalitet er opplevd trygghet. De aller fleste føler seg heldigvis trygge 
i nærmiljøet: på en skala fra 0-10, der 10 er tryggest, er den gjennomsnittlige summen i 
Rogaland 8,9. Både Jær-regionene og Haugalandet ligger på dette nivået, mens Dalane og 
Ryfylke har marginalt høyere opplevd trygghet, med gjennomsnitt på hhv. 9,2 og 9,3. 

De viktigste forskjellene i forhold til opplevd trygghet følger kjønn og alder: unge kvinner har 
det laveste nivået, 8,1, mens godt voksne menn har et gjennomsnittsnivå på 9,3. Vi ser også 
en viss tendens til at opplevd trygghet stiger med høyere utdanningsnivå. 

For mer informasjon, se rapport fra folkehelseundersøkelsen i Rogaland, side 140-142 (om å 
treffe venner), 167-169 (opplevd trygghet), evt. også side 68-70, om sosial støtte mer 
generelt. 
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5.2 Trafikk og reisemåter i byer og tettsteder 

Ringvirkningene av spørsmålet om hvordan vi skal håndtere trafikkveksten har vært 
gjenstand for debatt de siste årene. Målet om at befolkningsveksten ikke skal medføre 
trafikkvekst i byområdene, og særlig bruken av bompenger som kombinert finansieringsmåte 
og trafikkregulerende tiltak har vært kraftig diskutert. 

I distriktene er samferdselsutfordringene knyttet til hvordan en skal opprettholde 
kollektivtilbud, framkommelighet og veistandard. Endringer i nedbørsmønstrene gjør at flom 
og ras i større grad truer veier og infrastruktur, samtidig som områder med spredt bosetning 
og store avstander gjør det kostbart og krevende å drive kollektivtransport. 

  

Byvekstavtale Nord-Jæren og Bymiljøpakke Nord-Jæren   

Byvekstavtale Nord-Jæren (finansieringsavtale) og Bymiljøpakke Nord-Jæren 
(bompengepakke) er gjensidig forpliktende avtaler mellom staten, fylkeskommunen og 
kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Bompengepakken Bymiljøpakke 
Nord-Jæren (prop. 47S) ble vedtatt i Stortinget desember 2016. Byvekstavtalen for Nord-
Jæren ble lokalt vedtatt i desember 2019, og signert av samferdselsministeren i august 2020.  
Avtalene innebærer at partene forplikter seg til å ivareta en bedre samordning i areal- og 
transportpolitikken og redusere klimagassutslipp.   

I juni 2020 vedtok samferdselsdepartementet et oppdatert nullvekstmål som forutsetter at 
klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres i byområdene gjennom effektiv 
arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.  
Byvekstavtalen skal også bidra til høy arealutnyttelse og fortetting, og transformasjon med 
høy by- og bokvalitet.  

Avtalen forplikter partene til å sikre attraktive alternativer til privatbil, og en arealutvikling som 
støtter opp under gående, syklende og kollektivreisende. Avtalene skal bidra til en mer 
effektiv arealbruk og mer attraktive bysentre. Det forutsetter en sterk satsing på 
kollektivtransport, sykkel og gange, og en arealpolitikk som bygger opp under investeringene 
i bymiljøpakken. 

Når ny Nasjonal transportplan legges fram våren 2021, kommer det også en ny Barnas 
transportplan. Den vil inneholde tiltak som skal bidra til at barn og unges behov for trygg og 
god mobilitet blir ivaretatt. Samferdselsminister ba barna skrive og tegne om hva de er 
opptatt av i trafikken gjennom en tegne- og skrivekonkurranse. Han synes også at bilfrie 
hjertesoner rundt skolene er et tiltak som mange har god erfaring med. 

Tegningene og tekstene viser at barna ønsker å gå og sykle til skolen, og de vil ha gang- og 
sykkelvei, slik at de slipper å dele veien med biler. De vil at voksne tar mer hensyn i 
trafikken, og ikke kjører for fort. Barn har også forstått at trafikken kan ødelegge klima og 
miljø. 
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Figur 5.7. Et av de fire vinnerbildene i konkurransen. Kilde: regjeringen.no  

Tegningen viser på en fin måte en by- og tettstedsutvikling der flere går, sykler og reiser 
kollektivt.  

Vi har ikke systematiske tellinger av gående, mens tellinger av syklende dekker ikke 
helhetlige områder. Det er, imidlertid, interessant å se på de tilgjengelige data om 
reisemiddelfordeling etter avstand i RVU 2018 og 2019.  
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Reisemiddelfordeling i Stavangerregionen 

 

Figur 5.8. Reisemiddelfordeling etter avstand i RVU 2018 og 2019, hele Jæren  

Vi ser at de fleste reiser til fots skjer i avstand opp til 1 km, men også at betydelig andel av 
disse pågår i avstand 1 – 3 km. Figuren viser også at bil dominerer som reisemiddel i alle 
avstander bortsett fra under 1 km. Vi må se nærmere på mulighetene for å erstatte stort 
antall bilreiser i avstandene 1-3 og 3-5 km med sykling og/eller gåing. Dette vil kunne bidra 
ikke bare til betydelig reduksjon av klimagassutslipp, men også til mer attraktiv utforming av 
tettsteder, til bedre trafikksikkerhet og til bedre folkehelse.  

NORCE har utarbeidet en Analyse av Nasjonal RVU 2013/14, RVU 2018 og RVU 
2019. Den viser endringer i tilgang til transportmidler, transportmiddelvalg, reisehensikt og 
opprinnelses-destinasjonsmønster for kommuner på Jæren. Analysen vil danne grunnlag for 
den videre oppfølgingen av bytransportutviklingen i Rogaland. 

Transportmiddelfordelingen for kommunene på Nord-Jæren samlet viser en reduksjon i 
andel bilførere fra 54 prosent i 2014 til 51 prosent i 2019. Denne reduksjon i bilførerandelen 
er svakere enn for Stavanger kommune isolert. Dette skyldes at bilførerandelen i Randaberg 
har økt fra 57 prosent til 66 prosent i denne perioden, samtidig som bilførerandelen i 
Sandnes er redusert i mindre grad enn i Stavanger. Andelen turer med kollektiv økte fra 7 til 
9 prosent mellom 2013/14 og 2018. Sammenlignes byområdet på Nord-Jæren med 
bykommunene Bergen og Trondheim, er bilførerandelen langt lavere i de sistnevnte byene 
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med henholdsvis 42 og 39 prosent i 2019. Disse to byene har høyere andel turer utført til fots 
og med kollektiv. 

 

Figur 5.9. Turer på undersøkelsesdag etter transportmiddelvalg og undersøkelsesår, Kommuner på Nord-Jæren 

Bilførerandelen er høyere på Sør-Jæren enn i kommunene på Nord-Jæren, noe som tilsier at 
omegnskommunene er med å dra opp denne andelen. I samtlige av de øvrige Jær-
kommunene gjennomføres over 60 prosent av alle turer med bil som fører. Fra 2018 til 2019 
er bilførerandelen redusert i samme størrelsesorden på Sør- og Nord-Jæren, med 3 
prosentpoeng. Tilsvarende har kollektivandelen økt med 2 prosentpoeng fra 2014 til 2019. 
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Figur 5.10. Turer på undersøkelsesdag etter transportmiddelvalg og undersøkelsesår, Kommuner i 
Stavangerregionen. 
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Tiltakene i Bymiljøpakken og byvekstavtalen vil endre konkurranseforholdet mellom bilen og 
de bærekraftige reisealternativene, og dermed ytterligere stimulere til bedre reisevalg. Etter 
innføringen av ny bompengeordning høsten 2018 steg antall reiser med buss mye. Antall 
bilreiser gikk ned med rundt 7 prosent samtidig økte reiser med sykkel betraktelig. 

 

 

Figur 5.11. Trafikktellepunkter på Nord-Jæren 

2020 har vært et uvanlig år. Ikke 
bare pga. pandemien, men også 
flere andre hendelser som: 

1. Ryfast (Ryfylketunnelen) åpnet 
uten bompengeinnkreving 
31.12.19 

2. Rushtidsavgiften ble avskaffet 
12. februar. 

3. Koronapandemien startet med 
stengning av skoler og 
barnehager 14. mars.  

4. Eiganes- og Hundvågtunnelen 
ble åpnet i april. (dog uten 
bominnkreving i Hundvåg-
tunnelen. Eiganestunnelen 
skal ikke ha bom). 

5. Sørgående løp i E39 
Auglendstunnelen ble stengt 
for rehabilitering i skolens 
sommerferie.  
 
Gjennomkjøringsrute ble 
skiltet via Transportkorridor 
vest og Solasplitten. 
Nordgående løp ble benyttet til 
ett kjørefelt i hver retning. 

 

 

Mange av de 10 tellepunktene vi følger har fått endret trafikk pga. de ovennevnte punktene. 
Kanskje spesielt Bybrua med – 31 prosent fra 2019 til 2020. Om vi legger til trafikken i 
Hundvågtunnelen, så er total trafikk kun 0,4 prosent reduksjon, summert alle punktene og 
sammenlignet med 2019. 

 

 



 

 

115 

 

 

Figur 5.12. Utvikling i antall bilpasseringer på utvalgte tellepunkt Nord-Jæren. Kilde: Statens vegvesen. 

Figuren illustrerer hvordan det er to tydelige topper i trafikken gjennom døgnet, med et lavere 
nivå midt på dagen og nesten ingen trafikk om natten. Det er et tydelig fall fra november 
2017 til november 2018, og deretter et nytt markant fall fra 2019 til 2020. Det er grunn til å tro 
at dette delvis har sammenheng med økt bruk av hjemmekontor i 2020, og det blir derfor 
spennende å se om tendensen holder seg i 2021. 
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Figur 5.13. Endring i årsdøgntrafikk på de 10 utvalgte tellepunktene fra 2019 til 2020. 
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Antall som reiser med buss på Nord-Jæren 

Det er gjort mye for å øke kvaliteten på kollektivtilbudet både gjennom ruteoptimalisering, 
økte frekvenser og busskapasiteten, og for å markedsføre kollektivtilbudet. Nord-Jæren har 
et godt tilbud sammenlignet med flere andre større norske byer for eksempel i antall 
rutekilometer og antall buss i timen. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen viser også at 
Stavanger er blant byene der en høy andel av befolkningen har kort vei til nærmeste 
holdeplass med høy frekvens på kollektivtilbudet. Fylkeskommunen har styrket tilbudet, men 
bruken har ikke økt i samme grad. Satsningen på kollektivtilbudet gir likevel resultater og 
antall reiser med buss har økt med rundt 50 prosent på Nord-Jæren i perioden 2003 – 2018. 

  

 

Figur 5.14. Utvikling i antall reiser med buss på Nord-Jæren, 2019 og 2020. Kilde: Kolumbus.  

Bortfall av reisende henger sammen med covid-19 fra 12.mars og delvis stenging av skoler 
og arbeidsplasser, hjemmekontor og oppfordring til å unngå kollektivtransport. 
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Figur 5.15. Solgte HjemJobbHjem billetter 2019 og 2020. Kilde: Kolumbus. 

Totalt antall solgte billetter for 2019 ble 100.989, som sank til 56.777 billetter i 2020, som 
utgjorde et bortfall på 44 prosent. 

Skal vi nå nullvekstmålet i byområdet må andelen kollektivreiser mer enn fordobles de neste 
14 årene. Dette er et ambisiøst mål og selv om det kan se ut som om vi er på rett vei, er det 
langt igjen. 
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Trafikk på Nord-Jæren  

Figuren under viser endring i årsdøgntrafikk på til sammen 16 utvalgte tellepunktene13 på 
Nord-Jæren. 2007 er utgangspunkt for disse tellepunktene (100 prosent). 2020 har 3 prosent 
mer trafikk enn 2007, men 8 prosent mindre trafikk enn 2019. 

 

Figur 5.16. Samlet trafikkmengde på Nord-Jæren. Basert på 18 tellepunkt på E39, riksveier og fylkesveier på 
Nord-Jæren. Kilde: Statens vegvesen ved Ingve Undheim 

  

 

13 E39: Bråstein, Folkvord, Forus og Auglend Rv. 509: Madla, Sundekrossen, Sømmevågen 
Rv. 444: Asheimveien og Folkvord  Rv. 13 Austråttunnelen 
Fv. 509 Bergelandstunnelen   Fv. 446 Tanke Svilandsgate 
Fv. 44: Hillevåg/Skjæringen og Hillevågstunnelen 
Fv. 510 Rege     Fv. 427 Storhaugtunnelen 
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Personbiler og drivstoff 

Elbilandelen i personbilparken har steget fra 0,7 prosent i 2012 til 5,5 prosent i 2017. 
Utviklingen har for alvor skutt fart i 2018, og i 2019 har andelen elbiler vært 11,2 prosent.  

 

Figur 5.17. Utvikling i antall personbiler i Rogaland, fordelt etter drivstofftype. Kilde SSB tabell 07849. 

Andelen med el- eller hybridbiler (kategorien «annet» er hovedsakelig hybrid) har økt fra 0,1 
prosent i 2008 til 16,9 prosent i 2019. 

Tabell 5.1. Antall kjøretøy i Rogaland, etter drivstofftype og gjennomsnittlig kjørelengde per kjøretøy, 2019. 

 Registrerte 
kjøretøy 

Gjennomsnittlig kjørelengde per 
kjøretøy (km) 

 Rogaland Rogaland Norge 

Alle typer drivstoff   10961 11883 

Bensin 92375 8393 8809 

Diesel 103970 12741 13936 

Elektrisitet 26620 11675 12631 

Bensin hybrid, ladbar 5 953 13890 14074 

Bensin hybrid, ikke ladbar 7 500 13333 12893 

Diesel hybrid, ladbar 281 15050 16379 

Diesel hybrid, ikke ladbar 93 13398 14079 

  

Det er et ønske om at kollektivtransporten skal driftes med bærekraftig teknologi, men det er 
fortsatt utfordringer knyttet til nye drivstofftyper. For den offentlige sektor er det derfor 
utfordrende å lage strategier for å kunne legge til rette for mer miljøvennlig og samtidig 
pålitelige kjøretøyteknologier. 
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Tilfredshet med kollektivtilbud 

Undersøkelser har vist at regionens innbyggere har hatt en spesielt sterk bilkultur og en 
relativ stor andel av befolkningen bor i husstander med flere biler. I tillegg har 
kommunikasjon av kollektivtilbudet ikke gitt resultater, og undersøkelser viser at 
kollektivtilbudet ofte blir undervurdert. Befolkningsundersøkelsen til Kolumbus viser også at 
innbyggere som reiser kollektivt har høyere tilfredshet med tilbudet enn ikkebrukere. 

 

 

Figur 5.18. Vurdering av tilgjengelighet til offentlig transport og gang- og sykkelveier, per region. Kilde: 
folkehelseundersøkelsen i Rogaland 2020. 

Det er betydelige regionale forskjeller i hvordan tilgjengelighet til offentlig transport og 
utbygging av gang- og sykkelstier vurderes. Hovedtendensen ser ut til å være høyere 
tilfredshet i mer tettbygde områder, men det er også en del variasjon i vurderingene av 
offentlig transport i forhold til gang- og sykkelveier. På Sør-Jæren er det for eksempel 
betydelig større tilfredshet med gang- og sykkelveiene enn tilgangen til offentlig transport, 
mens på Haugalandet er det bare små forskjeller. 

Kjønns- og aldersforskjellene er begrensede i forhold til gang- og sykkelveier. Graden av 
tilfredshet med offentlig transport er lavest blant de yngste, og høyest blant de eldste. Det er 
en tendens til at kvinner er mer fornøyde med kollektivtilbudet, men forskjellene er ikke store 
nok til å vektlegges. 

Andelen som er fornøyd med kollektivtilbudet i Dalane snaut en tredjedel av andelen på 
Nord-Jæren og rundt halvparten av de andre regionene. Det er ikke urimelig å forvente at 
tilgangen til kollektivtransport vurderes som bedre i mer tettbygde strøk, men det vil kreve 
noe mer analyser å klargjøre hva som ligger bak de svake resultatene i Dalane. 

For mer informasjon, se rapport fra folkehelseundersøkelsen i Rogaland, side 44-46 (offentlig 
transport) og 53-55 (sykkelveier). 
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Bruk av bysykler 

 

Figur 5.19. Utvikling i bruk av bysykler. Kilde: Kolumbus 

 

Ny bysykkel ble lansert 3.februar 2020.  Det ble gjennomført 191.426 turer med bysyklene i 
2020, en oppgang på i overkant av 150 prosent. 

 

Trafikksikkerhet 

Statens vegvesen sin visjon om null drepte i trafikken har vært en ledesnor i 
trafikksikkerhetsarbeidet siden visjonen ble vedtatt på begynnelsen av 2000-tallet. Den gir en 
tydelig målsetning om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i 
trafikken. 

På den andre siden er nullvekstmålet en utfordring for nullvisjon. Nullvekstmålet handler om 
at framtidig vekst i trafikken skal tas med gåing, sykling og kollektivtrafikk (som igjen 
innebærer gåing til og fra holdeplass). Myke trafikanter er en sårbar gruppe, og 
trafikksikkerhetsarbeidet vil måtte tilpasses deres premisser. Dette gjelder infrastruktur, 
opplæring og holdningsarbeid – ikke minst blant bilistene. 
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Figur 5.20. Drepte og hardt skadde fordelt på trafikantgruppe. Sammenligning av to tiårsperioder, 2005-2014 og 
2010-2019. Kilde: SSB, tabell 09011. 

Figuren viser at antall drepte er redusert eller uforandret for nesten alle trafikantgrupper. Det 
var også færre som ble hardt skadde i trafikkulykker, med unntak av de myke trafikantene. 
Flere fotgjengere og syklister ble hardt skadd i 2010-2019 enn i den tidligere tiårsperioden. 

Tabell 5.2. Drepte, skadde i alt i Rogaland, januar-desember 2020. Kilde: SSB. 

Måned Ulykker i alt Drepte i alt Skadde 

Januar 27 0 34  
Februar 22 1 26  

Mars 14 0 17  
April 16 0 18  

Mai 18 0 22  
Juni 24 1 32 

Juli 19 0 28  
August 29 2 35  

September 28 0 31  
Oktober 29 0 34  

November 22 1 27  
Desember 36 0 66  
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Trygg Trafikk har utarbeidet en analyse av relevante registre som danner grunnlag for 
trafikksikkerhetsarbeidet 14 . Det er i hovedsak politiets registrering av informasjon på 
ulykkesstedet som ligger til grunn for dagens offisielle statistikk over vegtrafikkulykker som 
publiseres av Statistisk sentralbyrå. Behovet for å få bedre ulykkesstatistikk har vært påpekt 
lenge. Det er en nasjonal ambisjon at kunnskap fra ulik helsestatistikk skal supplere politiets 
statistikk. Helsevesenet har en rekke registre som kan benyttes for å forbedre dagens 
statistikk. 

Analysen bekrefter at det er en betydelig underrapportering i denne statistikken – spesielt 
gjelder det skadde syklister og fotgjengere. Kartleggingen som ble gjennomført i 2019 viser 
at mindre enn 37 prosent av de faktisk ‘hardt skadde’ er med i den offentlige ulykkes-
statistikken. Det betyr at det faktiske antall hardt skadde gående og syklende er minst 
dobbelt så stort som det tallet som ligger i vår tabell.  

 

5.3 Lokal identitet og kulturopplevelser 

I dette delkapitlet presenteres først i hvilken grad innbyggerne i fylket opplever at de hører til 
på stedet de bor, og hvor trygge de føler seg der. Deretter følger vi opp med en beskrivelse 
av lokale kulturtilbud og kulturarven i Rogaland.  

 

Figur 5.21. Opplevd stedstilhørighet og trygghet på hjemstedet, fordelt etter region i Rogaland. Kilde: 
folkehelseundersøkelsen i Rogaland 2020. 

 

14 Mer informasjon om rapporten kan finnes på Trygg Trafikk sine nettsider, rapporten som nevnes er 
tilgjengelig her. 
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Ryfylke er den regionen i Rogaland som har høyest stedsidentitet, fulgt av Dalane, mens 
identiteten er lavest på Nord-Jæren. Forskjellene mellom er imidlertid ganske små, og 
betydelig mindre enn aldersforskjellene. Tallgrunnlaget viser at stedstilhørigheten stiger med 
alderen og at den er, med unntak for aldersgruppen 18-29 år, noe lavere for menn enn 
kvinner. Gjennomsnittsnivået for de yngste er omtrent 6,8, mens det i den eldste 
aldersgruppen ligger rundt 8,4. 

Fordelingen er langt på vei den samme i forhold til hvor trygge folk føler seg der de bor, men 
med høyere nivåer totalt sett. Folk i Ryfylke og Dalane føler seg litt tryggere enn i de andre 
områdene, men det er i forhold til kjønn og alder vi ser de viktige forskjellene. Særlig kvinner 
i aldersgruppen 18-29 år skiller seg ut, med et gjennomsnittsnivå på 8,1, mot 8,8 for menn i 
samme aldersgruppe og 8,9 for fylket totalt sett. 

 Figur 5.22. Opplevd trygghet på hjemsted, etter kjønn og alder. Kilde: folkehelseundersøkelsen i Rogaland 2020. 

For mer informasjon, se rapport fra folkehelseundersøkelsen i Rogaland, side 164-169. 

Lokale kulturtilbud  

Produksjonene i Den kulturelle skulesekken (DKS), sikrer ikke bare at elevene får tilbud om å 
få oppleve kunst- og kultur av høy kvalitet, de får også besøke kunst og kulturinstitusjoner i 
sine nærmiljø, som museum, teater, kulturhus og konserthus. Slik blir de kjent med ulike 
tilbud i sitt nærmiljø, som gjør det enklere å oppsøke de senere 

Bruk av lokale kunstinstitusjoner og lokale kunstnere inn i den kulturelle skulesekken, kan 
være med å øke bruken og kjennskap til disse i lokalsamfunnet, og bidra til at lokalsamfunnet 
blir mer attraktivt for eksisterende og potensielle nye innbyggere 

Mange steder er biblioteket det kulturelle senteret i kommunen, og en viktig møteplass. 
Biblioteket er ikke bare bøker og gjenstander, men opplevelser som setter brukeren i kontakt 
med sin egen kreativitet og læreglede. Litteraturformidling, språkkaféer, it-opplæring, 
filmvisning, foredrag, 3D-printere, strikkeklubber, kodeklubber og gaming-kvelder er en del 
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av tilbudet. Gjennom å koble sammen mennesker, åpner bibliotekene for at folk kan dele 
kunnskaper og erfaringer med hverandre, gjerne på tvers av generasjoner.  

Bruk av bibliotek henger tett sammen med tilgjengelighet. Sølvberget, med sin åpne løsning 
midt i Stavanger sentrum – som en utvidelse av Arneageren og gågata, er Norges best 
besøkte bibliotek 

 

Figur 5.23. Publikum til arrangement i bibliotek i Rogaland 

Både antall arrangement i bibliotekene og publikum på arrangementene har økt markant de 
siste 5 årene. I 2019 ble det til sammen gjennomført nesten 5000 arrangement, med til 
sammen 210 000 i publikum.  
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Lokale idrettslag er gjennom sin brede tilslutning i barnegruppen et av sivilsamfunnets 
viktigste bidrag til gode og trygge oppvekstsvilkår. Idrett rekrutterer bredt og er en av 
samfunnets viktigste inkluderingsarenaer. Lokale idrettslag er møteplasser på tvers av 
generasjoner, kulturer og sosiale skillelinjer. Den organiserte idretten har selv påtatt seg et 
ansvar og har høye mål om å gi et aktivitetstilbud til alle som ønsker det. 

Gjennom spillemiddelordningen ønsker fylkeskommunen å legge til rette for at befolkningen i 
Rogaland kan drive med egenorganisert fysisk aktivitet i regi av den frivillige, 
medlemsbaserte idretten. Spillemidlene er en viktig stimulerings- og finansieringskilde til 
anleggsbygging i Rogaland, både for kommuner og ikke minst for idrettslag. 
Tilskuddsordningen er derfor også en viktig bidragsfaktor til at barn og unge kommer i 
aktivitet, noe som bidrar til god fysisk og psykisk helse. 

I 2020 ble det totalt fordelt 154,2 mill. kroner fra spillemiddelordningen til anlegg for idrett og 
fysisk aktivitet i Rogaland. Fylkeskommunen mottok i alt 453 søknader med en samlet 
godkjent søknadssum på 669 mill. kroner. Dette gjenspeiler det store aktivitetsnivået i fylket 
også i denne delen av kultursektoren 

 

Figur 5.24. Figuren viser total søknadssum (blå søyle) mot tildelte midler til fordeling fra Kulturdepartementet 
(oransje søyle).   

Figuren over viser at godkjent søknadssum er mye større enn rammetilskuddet fra 
departementet. Det betyr at Rogaland har et stort etterslep når det gjelder tilskudd av 
spillemidler, og søkere må regne med å vente i gjennomsnittlig fire til fem år før det kan ytes 
tilskudd. For enkelte anlegg er ventetiden enda lengre, på grunn av stor kommunal 
søknadsmasse og kostnadskrevende anlegg som binder opp store beløp over flere år. 
Samtidig går utviklingen mot at det bygges større og mer kostnadskrevende anlegg. Dette 
fordrer de enkelte idrettslagene, kommunene, og det interkommunale og tverrsektorielle 
samarbeidet til å realisere anlegg av regional betydning med stort flerbrukspotensial.  

Det er viktig at også kommunene satser på idrett og fysisk aktivitet og prioriterer 
spillemidlene. Det vil hindre større økonomisk etterslep. I og med at anleggene planlegges 
og bygges lokalt, vil det være kommunenes prioriteringer som avgjør hvilke behov som 
tilgodeses og hva som blir bygget. 
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Koronasituasjonen 

Koronaepidemien, og tiltakene som er iverksatt for å begrense denne, har hatt store 
samfunnsmessige konsekvenser og kostnader. På kulturfeltet er det særlig det frie 
kunstfeltet som er rammet hardt. I motsetning til kulturinstitusjoner som har store deler av 
sine inntekter i form av offentlige driftstilskudd, er aktørene i det frie kunst- og kulturfeltet 
næringsdrivende som er avhengige av oppdrag, prosjektfinansiering og arrangementer. Selv 
om staten har utvidet sine kompensasjonsordninger er det fremdeles utøvere og arrangører 
som faller helt eller delvis utenfor dette sikkerhetsnettet. De særskilte smittevernreglene for 
ulike kulturarrangement, som eksempelvis konserter og kinobesøk, er også en betydelig 
utfordring for bransjen. Selv om det har oppstått nye kreative digitale formidlingsmåter, vil 
disse være et supplement, og kan ikke erstatte tradisjonelle møter mellom utøvere og 
publikum, hverken økonomisk eller kunstnerisk. I den vanskelige situasjonen vi nå står i har 
kulturlivets betydning og verdi for folk flest blitt enda mer åpenbar. 

Da alle skoler stengte 13. mars 2020 på grunn av covid-19 ble alle turneene til Den kulturelle 
skolesekken (DKS) frem til sommerferien avlyst. Noen av produksjonene kunne vi gjøre om 
til digitale produksjoner i tillegg til noen digitale produksjoner via Kulturtanken. En del av de 
større produksjonene er flyttet til 2021 og produksjoner er endret slik at de med enkle grep 
kan gjennomføres digitalt. Det vil heller ikke være mulig å ta inn produksjoner med utøvere 
fra utlandet. DKS-Rogaland er også med i et prosjekt sammen med Kulturtanken og 
Universitetet i Stavanger hvor målet er å se hvordan vi kan inkorporere dataspill som en del 
av tilbudet i DKS 

På bibliotekfeltet har koronasituasjonen medført en økt satsing på e-bøker og digital 
litteraturformidling. Denne satsingen er i hovedsak finansiert av den statlige tiltakspakken for 
bibliotek. I Rogaland er utlånet av e-bøker 2,5 ganger høyere enn før korona. E-bøker for 
barn har tidligere vært marginalt, men i denne perioden er det femdoblet, og det lånes nå 
nesten like mye e-bøker til barn som til voksne. 

Det er stor variasjon i hvordan bibliotekenes åpningstider har blitt påvirket av korona.  Fra full 
nedstenging i mars, gikk enkelte kommuner tilbake til ordinære åpningstider og full tilgang til 
meråpent bibliotek allerede i april/mai, mens andre hadde reduserte åpningstider til ut på 
høsten. For mange innbyggere har bibliotekene stor verdi som en lavterskel møteplass i 
lokalsamfunnet, det gjelder pensjonister og innbyggere som på ulike måter står utenfor 
ordinært arbeidsliv, men også barn og barnefamilier med små sosiale nettverk. Det å 
opprettholde enkelte slike møteplasser er kanskje er enda viktigere når mange opplever seg 
isolert og avskåret fra en normal hverdag. Ansvaret for åpningstider ligger i den enkelte 
kommune, og i enkelte biblioteklokaler er det vanskelig å legge til rette for et forsvarlig 
smittevern. Fylkeskommunen bidrar ved å formidle informasjon og opprette fora for diskusjon 
og deling av beste-praksis mellom biblioteksjefene 

Fra og med 12. mars 2020 ble all organisert idrettsaktivitet, både trening og konkurranser, 
forbudt som en følge av koronapandemien. Dette har medført betydelige økonomiske tap for 
idretten, som i stor grad drives av frivillig aktivitet. Med tap av inntekt i form av dugnad, 
kiosksalg, leieinntekter og bidrag fra næringslivet, er det vanskelig å få driften til å gå rundt. 
Med bakgrunn i dette, prioriterte fylkeskommunene lag og foreninger som har igangsatt eller 
ferdigstilt anleggsprosjekter ved detaljfordeling av spillemidlene.  
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Staten har i løpet av denne tiden utvidet sine kompensasjonsordninger, som har gitt idretten 
og frivillige organisasjoner noe mer forutsigbare inntekter i denne vanskelige tiden. 
Ordningene klarer likevel ikke å kompensere for alle tap som følge av situasjonen. Idretten 
og de frivillige organisasjonene spiller en viktig rolle i folks hverdag og er en viktig møteplass 
i lokalmiljøer over hele landet. Dette er også av stor betydning for folkehelsen. Det er derfor 
viktig at disse ivaretas i denne situasjonen slik at de kan fortsette sin viktige rolle og aktivitet 
når samfunnet normaliseres. 

 

Endret ansvar i kulturminneforvaltningen  

Med regionreformen fra 2020 er deler av ansvaret som hittil har ligget til Riksantikvaren 
overført til regionalt nivå. Prosessen gjennom 2020 har for Rogalands del vært god, med økt 
ansvar følger også økt engasjement. Deler av dette engasjementet legges nå ned i arbeid 
med ny kulturmiljøplan. 

Kulturarven i Rogaland 

Rogalands kulturarv består av historiske spor etter folks liv og virke gjennom 10 000 år. 
Kulturarven blir forvaltet av mange store og små̊ aktører som bidrar til å bringe vesentlige 
kulturhistoriske verdier fra fortiden inn i framtiden.  

Rogaland fylkeskommune er delaktig i forvaltningen av kulturarven som myndighetsutøver 
med ansvar i kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Fylkeskommunen har og en 
videre samfunnsutviklerrolle, og er en tilrettelegger med tilskuddsrammer for ivaretakelse av 
enkeltminner og for skjøtsel og synliggjøring av kulturminner blant annet gjennom skilting. 
Ansvaret for de ulike kulturminnene er knyttet til deres status eller verdi som nasjonale, 
regionale eller lokale kulturminner. Fylkeskommunens rolle er først og fremst å sikre god 
forvaltning av de nasjonale og regionale kulturminnene i Rogaland, men fylkeskommunen 
har også̊ en rolle i å bidra til kommunenes arbeid med kulturminnevern. 

Kulturminnene selv og kulturminneforvaltningen blir hele tiden stilt overfor nye utfordringer. 
De sterkeste utfordringene kommer fra samfunnsutviklingen selv som krever fornying av 
omgivelsene og som legger stadig større beslag på de arealene vi har. Samtidig har endring 
i produksjonsformene og demografien en sterk innflytelse på hvilke kulturminner som blir 
brukt og dermed ivaretatt. I framtida vil vi se endring i klima og livsbetingelser som vi bare 
delvis kjenner, men som det er av stor betydning at vi planlegger for dersom kulturminnene 
skal vare inn i fremtiden.  

Fram til 2020 har de nasjonale målene for kulturminnepolitikken fra St.meld. nr. 16 (2004–
2005) «Leve med kulturminner» vært:  

• Miljømål 2.1 – Tapet av verneverdige kulturminne skal minimerast  

• Miljømål 2.2 – Eit prioritert utval automatisk freda og andre arkeologiske kulturminne 
skal ha eit ordinært vedlikehaldsnivå innan 2020  

• Miljømål 2.3 – Eit representativt utval kulturminne og kulturmiljø skal vere 
vedtaksfreda innan 2020  

• Miljømål 2.4 – Freda bygningar, anlegg og fartøy skal ha eit ordinært 
vedlikehaldsnivå innan 2020 
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Med bakgrunn i disse målene har fylkeskommunens kulturseksjon og kommunene forvaltet 
det lokale og regionale kulturminnevernet. Selv om ikke alle målsettingene er oppfylt per 
2020, er fokus på kulturminners betydning ikke redusert i perioden målsettingen har vært 
gjeldende. Det vises blant annet gjennom kommunenes ferdigstilte kulturminneplaner. Pr 
1.1.2021 er det kun tre kommuner i Rogaland som mangler kulturminneplan. Utfordringene i 
miljømål 2.1 er fortsatt gjeldende og krever jevnlig innsats både kommunalt og regionalt. 
Jevnfør Riksantikvarens miljøovervåkningsprogram «gamle hus da og nå» siste omverv fra 
2017 var tapet av bygninger i Sandnes det dobbelte av de nasjonale målsettinger. I 
forbindelse med revisjon av Sandnes kommunes kulturminneplan er det utarbeidet et eget 
kulturminneregister som jevnlig oppdateres med matrikkeldata.  

Kulturminneregisteret kan blant annet benyttes til å hente ut statistikk på endringer av 
bestående bygde kulturminner. Sandnes kommune ligger i øvre sjikt på landsbasis hva 
angår tap av kulturminner, og status for Sandnes er pr 2020 et fortsatt høyt nivå (1,1 prosent) 
i tap av bygningsmasse med kulturminneverdi. Slike data er viktige og veiledende for 
kulturminnevernet. Selv om Sandnes stiller i det øvre sjiktet på landsbasis og vi kan relatere 
dette til kommunens hurtige vekst, må vi forvente at tallmaterialet er sammenliknbart for 
andre deler av vår region. At Sandnes har latt utarbeide et slikt register er betydningsfullt for 
forvaltningen av deres kulturminner.  

Med miljømål 2.4 har vi i Rogaland fortsatt utfordringer. Målet om at freda bygninger, anlegg 
og fartøy skal ha et ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020 har vist seg vanskelig å nå. Dette 
har flere årsaker, bl.a. eierforhold, håndverkertilgang og knappe ressurser. Det er likevel liten 
tvil om at tilstanden på freda bygg har bedret seg det siste tiåret. Dette skyldes i stor grad 
Riksantikvarens tilskuddsordning til freda bygg i privat eie som i Rogaland forvaltes av 
fylkeskommunen. Riksantikvarens statistikk viser at halvparten av de freda bygningene i 
Rogaland har høyeste tilstandsgrad (TG1). Omtrent 20 prosent av de freda bygningene har 
den laveste tilstandsgraden, med et betydelig tiltaksbehov (TG3). Selv om tallene gjerne 
skulle vært enda bedre viser oversikten også at de freda bygningene i Rogaland har høyere 
gjennomsnittlig tilstandsgrad enn resten av landet. Dette viser at arbeidet som har vært lagt 
ned i Rogaland av eiere og forvaltningen gjennom mange år har gitt resultater. 

Innenfor fartøyvern er tilstandsgraden svært varierende. Kostnadene med å bringe fartøyene 
opp på TG1 er i mange tilfeller svært høye, og de årlige tilskuddsordning eller inntekt fra drift 
og annet, strekker ikke til. Særlig gjelder dette for de større fartøyene, der kostnadene med å 
bedre tilstandsgraden eksempelvis er langt større for et kystruteskip enn for en skøyte. Med 
dagens rammer i tilskuddsordningene må en vesentlig heving av fartøyenes tilstandsgrad 
ses på som en langsiktig og målrettet prosess. Kun 6 av de 35 fartøyene med vernestatus i 
Rogaland er i Askeladden vist med TG1. Blant disse 35 har vi kun to fredete fartøy i 
Rogaland – der henholdsvis «Riskafjord» er ført opp med TG3 og «Rogaland» med TG2. Til 
tross for den nåværende situasjonen ser vi at det utføres svært mye godt arbeid på mange 
fartøy med de tilgjengelige midlene. Dette bidrar også til sysselsetting og kompetanseheving 
innenfor antikvarisk restaurering på flere steder der slikt arbeid utføres. Vi ser at det 
eksisterer en tydelig sammenheng mellom grad av måloppnåelse og tilgengelige midler over 
tilskuddsordningene (post 74 og SAVOS).   
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Nye initiativ 

I løpet av det siste året er det lagt nye nasjonale føringer for kulturminnevernet gjennom 
Meld. St. 16 (2019–2020) «Nye mål i kulturmiljøpolitikken — Engasjement, bærekraft og 
mangfold».  I denne stortingsmeldingen har regjeringen innført en ny samlebetegnelse, 
«kulturmiljø», for begrepene kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap».  

Stortingsmeldingen fremmer tre nye nasjonale mål: 

• Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø  

• Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging  

• Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og 
bruk 

Meldingen peker i samme retning som flere av våre sentrale planoppgaver. Gjennom 
Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke har det blitt satt fokus på bærekraftig by og 
tettstedsplanlegging, og i dette planarbeidet er kulturminnevernet integrert på en bedre måte 
enn tidligere. Regionalplanens retningslinjers 6.1.3 Historiske kvaliteter og identitet heter:  

«Alle tiltak tar hensyn til kulturminner, kulturmiljøer, historiske strukturer og kulturlandskap. 
Kulturminner og kulturmiljø av nasjonal, regional eller vesentlig lokal interesse eller verdi skal 
bevares. Ny bruk av eksisterende bebyggelse skal vurderes foran nybygg.» 

I 2020 ble det vedtatt å starte arbeid med ny regionalplan for kulturmiljø. Det er over 30 år 
siden et tilsvarende arbeid ble gjort i vårt fylke. Gjennom en ny regionalplan for kulturmiljø for 
Rogaland vil de nasjonale målene bli formidla inn i det regionale kulturminnearbeidet. 
Regionalplan for kulturmiljø skisserer fem tema i planprogrammet som legges ut til offentlig 
ettersyn i februar 2021. De fem temaene er:  

• Regionale interesserer på kulturmiljøfeltet,  

• Kulturmiljø som ressurs i berekraftig samfunnsutvikling,  

• Formidling av kulturarven i Rogaland,  

• Auka kunnskap og kompetanse i kulturmiljøvernet,  

• Samarbeid i kulturmiljøfeltet  

Temaene peker delvis mot en avgrensing og tydeliggjøring av regionale kulturmiljøverdier, 
men også mot kulturminnene som ressurs og mulighetene vår forvaltning har i samarbeid 
med interne og eksterne partnere. Samtidig peker planarbeidet på viktigheten av å bidra til 
økt kompetanse i fagmiljøene og blant eiere og forvaltere av ulike kulturminner. Planarbeidet 
blir et viktig styringsverktøy for kulturminnevernet i kommende år.  

 

De store trendene 

Press på utvikling av samfunnet fører med seg behov for kartlegging, undersøkelser, 
avdekking og til sist utgraving av områder med arkeologiske kulturminner. Presset er naturlig 
nok størst foran områder med høy transformasjon og stort potensiale for funn. Store, 
arealkrevende prosjekter knytta til infrastruktur er en sentral driver i dette bildet. Ved 
registrering og utgraving av arkeologiske kulturminner reduseres kulturarven. I tillegg til at 
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det enkelte kulturminner går tapt, vil det som blir igjen samtidig miste den konteksten de står 
i. Samtidig genererer arkeologiske undersøkelser også nye funn og er kilde til ny kunnskap. 
Dette er med på å gi oss bedre forutsetning for å tolke og forstå vår forhistorie.  

Store samferdselsprosjekter medfører omfattende arbeid i tilknytning til arkeologiske 
kulturminner. Blant annet innebærer ønsket om realisering av firefelts E39, dobbeltspor på 
jernbanen og fremføring av strøm vesentlige arbeidsoppgaver for kulturminneforvaltningen i 
tiden framover.  

I byområdene som i stor grad er ferdig utbygget, legger behovet for samfunnets ekspansjon 
og sentralisering og fortetting et varig press på kulturminner. Nybygg i større skala og 
omfang har betydning for både enkeltminner og for sammenhengen i byens rom. 
Fylkeskommunens ansvar for å sikre kulturminnene i den utbygde byen blir stadig mer 
krevende med flere innsigelsessaker og høyere konfliktnivå de siste årene. Både i 
pressområdene og i de andre delene av regionen vil det i den kommende perioden være 
viktig å fokusere på gjenbruk av bygninger. Dette blir begrunnet både i et kulturminnefaglig 
og miljømessig perspektiv, og er nå del av bærekraftsmålene og statlige føringer i 
kulturmiljøpolitikken. 
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6 Bildekreditering 
Side 4: Hånddesinfeksjonsmiddel, av Rune Slettebak 

Side 8: Sandnes og Stavanger sett fra lufta. Av Alexey Topokyanskiy, 
https://unsplash.com/photos/YTZ2SYW_-fQ  

Side 25: Foto fra Sandnes havn under stormflod i februar 2020, av Rune Slettebak 

Side 43: Fra Lutsivannet, av Rune Slettebak 

Side 53: Foto av Preikestolen, av Miriam Eh, https://unsplash.com/photos/kWWeA1DVQxY   

Side 79: Emma Simpson, https://unsplash.com/photos/mNGaaLeWEp0  

Side 86: Tolga Ulkan, https://unsplash.com/photos/9k36QqhA0cU  

Side 102: Foto fra Haugesund, av Uta Scholl, https://unsplash.com/photos/ipUuGGUgR5A   

Side 98: Janko Ferlic, https://unsplash.com/photos/sfL_QOnmy00   

Side 118: Michael Marais, https://unsplash.com/photos/HjV_hEECgcM  
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