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Det har riktig nok ikke vært syv magre 
år, men derimot fire. Reduksjon i oljein-
vesteringene, rekordlav oljepris, høy 
arbeidsledighet og historisk høy utfly-
tting fra Rogaland i perioden 2014 til 
2017 har satt sine spor i fylket. I 2018 
ser vi imidlertid at situasjonen på ar-
beidsmarkedet er i ferd med å snu. 
Aktiviteten i næringslivet øker. Brut-
toarbeidsledigheten1  er redusert fra 12 
607 (5,0 prosent) i mai 2017, til 8 788 
(3,4 prosent) i juli 2018. Det siste året 
har arbeidsledigheten gått mer ned i 
Rogaland enn i resten av landet. I april 
2018 hadde arbeidsmarkedet i Ro-
galand behov for anslagsvis 1800 nye 
sysselsatte. Optimisten i næringslivet 
har økt, og pilene begynner å peke i 
riktig retning.

Nå er det usikkert om det kommer syv 
nye fete år. Sannsynligvis vil ikke Ro-
galand få den samme gullalderen som 
vi hadde fram til nedgangen i 2014. 
Men, nå når etterspørselen etter ar-
beidskraft øker og det er nødvendig 
med omstilling i økonomien, vil det bli 
kamp om kompetent arbeidskraft. 

Innledning

Etter de syv magre 
kommer de syv fete?

Rogaland må være attraktivt å bo i 
både for dagens innbyggere, men 
også for potensielle tilflyttere. Her står 
vi overfor en utfordring der flere sam-
funnsaktører må være med å dra las-
set. Rogaland fylkeskommune er en av 
disse aktørene. Hvordan kan Rogaland 
fylkeskommune bidra til at fylket blir 
attraktiv å bo og arbeide i?

Rogaland fylkeskommune har ansvar 
innen samferdsel, videregående op-
plæring, kultur og næringsutvikling. I 
tillegg skal fylkeskommunen utarbei-
de planer som legger flere premisser 
for hvordan samfunnsutviklingen i Ro-
galand skal være. For å bli et attraktivt 
og godt fylke å bo i må disse områdene 
spille på lag og dra i samme retning. 
Det som skjer innen et av områdene vil 
påvirke et annet, noe planene må gjen-
speile.

Regionale utviklingstrekk Rogaland 
2018 gir oppdatert informasjon om 
utviklingstrekk i Rogaland innen ulike 
samfunnsområder. Rapporten gir et 
kunnskapsgrunnlag for utvikling av 
regionalpolitiske mål og strategier i 
Rogaland. 

1 Summen av antall helt ledige og antall på arbeidsmarkedstiltak
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Befolkningsutviklingen i Rogaland 
de senere årene har blitt betydelig 
påvirket av utviklingen i oljesektor-
en: rask vekst gikk over i bråstopp. 
Ringvirkningene av nedgangen i ol-
jesektoren har ført til økt utflytting og 
redusert arbeidsinnvandring. Det at 
unge i etableringsfasen har kommet 
til Rogaland for å jobbe gjør at vi har 
landets nest yngste befolkning, bare 
Oslo har lavere gjennomsnittsalder. 

Tilflyttingen av unge personer har 
bremset kraftig opp, og Rogalendin-
gene får færre barn enn tidligere (men 
befolkningen er fortsatt landets mest 
fruktbare). Dette bidrar til at alderen i 
befolkningen stiger raskere enn tidlig-
ere, men vi har fortsatt et gunstig ut-
gangspunkt sammenlignet med rest-
en av landet. 

Andelen i arbeidsfør alder i forhold til 
andelen som er eldre eller yngre har 

Demografi

blitt bedre og bedre i en årrekke, og 
utviklingen har bare så vidt snudd. 
Anslag om videre utvikling tyder på at 
vi må passere 2040 for å komme til et 
tilsvarende forhold som vi hadde tid-
lig på 80-tallet (se del 1.5, side 13, for 
mer om dette). Samtidig er det viktig å 
huske at det er store forskjeller innad i 
fylket – å sikre et godt tilbud for alle al-
dersgrupper over hele fylket må være 
en viktig prioritering.

Den demografiske utviklingen henger 
tett sammen med utviklingen på ar-
beidsmarkedet. Om vi skal oppret-
tholde befolkningsveksten, må vi der-
for utvikle nye arbeidsplasser i fylket. 
Samtidig er det viktig å ta seg tid til 
å stoppe opp og spørre oss selv hva 
slags utvikling vi vil ha, og hva som 
skal til for å oppnå en slik utvikling.
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Kulturavdelingen i Rogaland fylke-
skommune jobber for at kulturen skal 
være et viktig element i utviklingen 
av et attraktivt Rogaland med høy 
livskvalitet for innbyggerne. Besøks- 
og utlånstallene i bibliotekene viser at 
dette er en viktig og populær kulturin-
stitusjon. I tillegg har museene satt ny 
besøksrekord i 2017.

Den kulturelle skolesekken kan ses 
på som et demokratisk prosjekt. Det 
når for eksempel ut til barn som kom-
mer fra lavinntektsfamilier med lite 
ressurser, og innvandrere. Ung kultur 

Kultur

møtes (UKM) er et tiltak som gir un-
gdom meningsfylte aktiviteter, og kan 
hindre kriminalitet. Disse tiltakene 
handler om inkludering, livskvalitet og 
folkehelse for barn og unge. 

Rogaland fylkeskommune tildeler 
midler til bevaring av kulturminner. 
I tillegg til hovedmålsettingen, som 
er å bevare verneverdige og fredede 
kulturminner, gir kulturminner også en 
merverdi for samfunnet, både i forhold 
til turisme og næringsvirksomhet og 
som markører for identitet og historie.



Rogaland 2018

6

Etterspørsel	etter	arbeidskraft
Etter noen krevende år øker nå et-
terspørselen etter arbeidskraft i Ro-
galand. Jobbene krever at de ansatte 
har rett kompetanse.  Dette betyr at 
det må være samsvar mellom linjer på 
videregående skole, utdanningstilbu-
det i høyere utdanningsinstitusjoner 
og behovet i næringslivet. Samtidig 
må vi være i stand til å tiltrekke kom-
petent arbeidskraft fra andre områder, 
og vi må tilby nyutdannete et arbeids-
marked som gjør det mer fristende å 
bli enn å prøve lykken andre steder.

Økt	 gjennomføring	 i	 videregående	
skole
Frafall i videregående skole fører 
ofte til at ungdommen blir arbeidsle-
dig. Unge menn med kort utdanning 
er ifølge NAV en av de mest sårbare 
gruppene på arbeidsmarkedet vårt 
nå. Når det gjelder ungdomsledighet 
i Rogaland i dag er 0,9 prosent av 
unge på 19 år og under arbeidsledige. 
Dette er en reduksjon på 11 prosent 
sammenlignet med samme tidspunkt 
i 2017. Ser vi på gruppen 20-24 år er 
3,5 prosent arbeidsledige. For denne 
gruppen har arbeidsledigheten gått 
ned med 29 prosent sammenlignet 
med april 2017.

Det å ha fullført videregående skole 
virker preventivt på kriminalitet, det 

Næring, opplæring og 
sysselsetting

gir bedre tilknytning til arbeidslivet, og 
det gir bedre helse. Ved å forhindre at 
ungdom dropper ut av videregående 
skole vil man dermed redusere krim-
inalitet og arbeidsledighet, og få en 
friskere befolkning. Risikoen for frafall 
er ekstra høy for de som går ut un-
gdomsskolen med dårlige karakterer, 
og for de som har lavt eller uutdannede 
foreldre. Derfor er det gledelig å kunne 
notere at selv om frafallet fortsatt er 
for høyt, så har gjennomføringsgraden 
i Rogaland økt – i 2012-kullet gjen-
nomførte 87,5 prosent av elevene.

Flere biler, men færre bilister
Rogaland er i gang med et løft for koll-
ektivtrafikk, gåing og sykling. Det skal 
bli enklere å velge miljø- og helsevenn-
lige transportmåter fremover. Målet på 
Nord-Jæren er at personbiltrafikken 
ikke skal øke, selv om innbyggerne blir 
flere. Derfor blir det nå mer penger til 
kollektivtrafikk, sykkel- og gangveier. 

På den ene siden ser vi at det blir flere 
biler i fylket, på den andre at Roga-
lendingene kjører mindre personbil, 
særlig de som bor i byene. Flere tar 
også bussen, men kollektivbruken i 
Norge for øvrig øker adskillig raskere 
enn i Rogaland. Samtidig må arbeidet 
med trafikksikkerhet trappes opp, for 
fotgjengere og syklister er mer sårbare 
i trafikken enn de som sitter i en bil.
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1.		 Demografi
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Det er mange faktorer som peker i en 
uønsket retning, men vi ser også tegn 
til bedring. Selv om befolkningsveksten 
har falt til nok et bunnivå, er reduksjo-
nen ikke så rask som tidligere. I 2017 
var befolkningsveksten 0,3 prosent. 
Dette er bare 0,1 prosentpoeng lavere 
enn i 2016, etter å ha falt fra to prosent 
på bare noen få år.

Forsørgelsesbyrden, antall i alderen 
20-66 delt på antall som er eldre eller 
yngre, har blitt mer utfordrende de 
senere årene, og denne utviklingen 
ser ut til å fortsette etter hvert som 
andelen eldre i befolkningen stiger. 
Samtidig er Rogalands utgangspunkt 
svært godt sammenlignet med landet 
totalt sett. Rogaland har landets nest 
yngste befolkning, og vi estimerer at 
forsørgelsesbyrden i 2040 vil tilsvare 
den vi hadde midt på 80-tallet.

Ved inngangen til 2018 bodde det 472 
024 personer i Rogaland, en økning 
på 0,3 prosent (1502 personer) i for-
hold til året før. Dette er den laveste 
befolkningsveksten vi har sett siden 
starten av 50-tallet, 0,1 prosentpoeng 
under fjorårets bunnotering.

Det viktigste unntaket fra nedgan-
gen er Sandnes, som vokste med 1,1 
prosent (831 personer). Kommunen 
stod dermed for over halvparten av 
befolkningsveksten i Rogaland i 2017. 
For de fleste øvrige kommunene ser vi 
svak vekst eller befolkningsnedgang.

Befolkningsutviklingen i Rogaland er sterkt preget av nedgangen i 
arbeidsmarkedet de senere årene. Vi registrerer tidenes laveste be-
folkningsvekst	 for	 andre	 år	 på	 rad,	 utflyttingen	 akselererer	 og	 ar-
beidsinnvandringen	har	flatet	ut.	I	tillegg	er	fruktbarheten	den	laveste	
vi	har	registrert,	og	fødselsoverskuddet	er	det	laveste	siden	inngan-
gen	til	2000-tallet.	Uten	netto	innflytting	eller	innvandring,	vil	folketal-
let	i	Rogaland	synke	i	årene	som	kommer.	Av	de	fire	regionene,	var	
det	bare	Jæren	som	totalt	sett	hadde	befolkningsvekst	i	2017.

Figur 1.1. Befolkningsvekst i kommunene i 
Rogaland i 2017. (Kilde: SSB tabell 07459)
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Både i 2016 og 2017 registrerte 
Rogaland nye bunnoteringer i be-
folkningsvekst, hhv. 0,4 og 0,3 
prosent. Den bratte nedgangen siden 
toppen i 2012 er felles for de fire re-
gionene, men vi ser tegn til stabiliser-
ing i Dalane og på Jæren, mens ned-
gangen fortsatte i både Ryfylke og på 
Haugalandet i 2017.

Rogaland har hatt en betydelig be-

1.1	 	 Befolkningsveksten	har	bråbremset

Figur 1.2. Årlig befolkningsvekst i Rogaland og regionene 1981-2018. Kilde: SSB tabell 07459

Figur 1.3. Prosentvis befolkningsvekst siden 1990 (Kilde: SSB tabell 07459)

folkningsvekst, særlig i perioden fra 
2007 og fram til veksten nærmest 
stanset helt i 2015. Det er imidlertid en 
del regionale forskjeller – Dalane og til 
dels Ryfylke veksler mellom vekst- og 
stillstandsperioder, mens Jæren og 
Haugalandet har hatt jevnere vekst. 
Her representerer stagnasjonen de 
siste årene med andre ord i større 
grad et trendbrudd enn i Dalane.
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Figur 1.4. Komponenter i befolkningsutviklingen, fordelt etter region (Kilde: SSB tabell 01222)

Jæren, særlig drevet av byområdene, 
har hatt en befolkningsvekst på 51 
prosent siden 1990, mens Dalane, Ry-
fylke og Haugalandet har vokst hen-
holdsvis 14, 18 og 26 prosent.

Befolkningsveksten drives av tre fak-
torer: fødselsoverskudd (antall fødte 
minus antall døde), netto innflytting og 
netto innvandring. Bidraget fra hver 
enkelt av disse varierer en del fra re-
gion til region, særlig netto innflytting 
slår ulikt ut. I alle de fire regionene i 
Rogaland er det flere som har flyttet ut 
enn inn de siste fire årene. For Dalanes 
del er dette en forsterking av en trend 
vi har sett gjennom mye av perioden 
siden 1997, mens på Jæren er denne 
utflyttingen et tydeligere brudd. 

Alle regionene opplever et tydelig fall 
i innvandringen, noe som i kombinas-
jon med netto utflytting bidrar til at det 
bare var Jæren som opplevde vekst 
i folketallet i 2017. Innvandring er et 
viktig bidrag til befolkningsutviklingen 
i alle regionene. 

Som vi viser i Figur 1.9 kan vi spore en 
todeling i innvandringen til Rogaland 
- arbeidsinnvandrere, som i betyde-
lig grad kommer fra Øst-Europa, og 
andre innvandrere/flyktninger som i 
stor grad kommer fra Afrika og Asia. 
Innvandringen fra den siste gruppen 
er i liten grad berørt av nedgangen i 
arbeidslivet, mens arbeidsinnvandrin-
gen har bremset kraftig opp.
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Rogaland Hele landet EU

Fruktbarheten, antall barnefødsler 
per kvinne, sank betydelig i løpet av 
70-tallet, før den stabiliserte seg på 
omtrent to barn per kvinne fra 80-tal-
let og utover. Etter en mindre topp på 
2,2 rundt 2010, har den sunket til 1,82 
barn i 2017.

Om en holder flytting og innvandring 
utenfor, trengs det omtrent 2,1 barn 
per kvinne for å opprettholde be-
folkningsstørrelsen. Vi er med andre 
ord avhengige av tilflytting og/eller in-
nvandring for å opprettholde dagens 
folketall i fylket. 

Det rekordlave nivået til tross - Ro-
galand hadde landets høyeste frukt-
barhet i 2017. Landstotalen er nede 
på 1,62, også det rekordlavt. Fruktbar-
heten i EU-landene har tidligere vært 
markant lavere enn i Norge, men forsk-
jellen er i ferd med å viskes ut.

Personer i aldersgruppen 20-30 år 
flytter vesentlig mer enn andre, og 
de senere årene har de flyttet ut fra 
Rogaland i langt større grad enn de 
har flyttet inn. Dette har betydning 
for både kompetansetilgangen for 
næringslivet og alderssammenset-
ningen i fylket. Rogaland var fram til 
2015 det fylket i Norge som hadde 

1.2	 	 Nytt	bunnivå	for	fruktbarheten

1.3  Unge i etableringsfasen forlater Rogaland

Figur 1.5 Antall barnefødsler per kvinne i Rogaland, Norge og EU, 1968-
2017 (Kilde: SSB tabell 04323)

den laveste gjennomsnittsalderen i 
befolkningen, men de senere årene 
ser vi at aldringen har skutt fart. Dette 
innebærer at Oslo har overtatt plas-
sen som «yngste» fylke.

Se figur 1.6 på neste side.
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I 1981 var en av tre innbyggere i Ro-
galand i alderen 0-19 år, og drøyt en 
av fire var i alderen 40-66 år. I 2018 
har disse to gruppene byttet plass. 

Innvandringen til Rogaland har til en 
viss grad bidratt til å dempe aldrin-
gen av befolkningen. Oppbremsin-
gen av innvandring fra landgruppe 1 
og 2 bidrar dermed til at befolknin-
gen totalt sett eldes noe raskere enn 
i foregående år.

1.4	 	 Færre	unge,	flere	seniorer

Figur 1.7. Fordeling av fire aldersgrupper i Rogaland i 1981, 2000 og 2018 
(Kilde: SSB tabell 07459)

Figur 1.6. Innenlands nettoflytting fordelt etter aldersgruppe (Kilde: SSB tabell 05541)
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Figur 1.8. Forsørgelsesbyrde, Rogaland og regionene 1981-2018, og framskrevet til 2040. (Kilde: PANDA og egne 
beregninger)

Forsørgelsesbyrden angir antall per-
soner i aldersgruppen 20-66 år, sett i 
forhold til antall personer som er eldre 
eller yngre. Et lavere nivå innebærer 
med andre ord flere i yrkesaktiv alder, 
sammenlignet med de som ikke er det. 

De siste tiårene har dette forholdet blitt 
stadig bedre, men det er nå i ferd med 
å snu. Framskrivingene for fylket totalt 
sett tyder på at vi kan nærme oss et 
tilsvarende nivå som ved inngangen til 
80-tallet omtrent i 2040. Det er imidler-
tid tydelige nivåforskjeller mellom re-
gionene i fylket. Ryfylke har den høyeste 
forsørgelsesbyrden, og det var også her 
nivåene begynte å stige igjen først.

1.5  Gunstig andel unge og eldre i forhold 
   til arbeidstakere

Dalane følger like bak. Denne re-
gionen har hatt en utvikling som skill-
er seg fra de andre regionene ved at 
nedgangen startet senere. Dalane 
har dermed beveget seg fra et nivå 
omtrent som Haugalandet, til å minne 
mer om Ryfylke på denne indikator-
en. Jær-regionen har den klart laveste 
forsørgelsesbyrden, mye takket være 
en betydelig innflytting av unge fra an-
dre områder. 

Dette illustrerer også hvordan ar-
beidsmarkedet og dets effekt på fly-
ttestrømmene bidrar til å forme be-
folkningssammensetningen i fylket.
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Utviklingen i antall personer fra land-
gruppe én (Vest-Europa og USA mm.) 
i Rogaland bremset opp i 2015 og 
har sunket med snaut 1400 person-
er i løpet av 2016 og 2017. Det tok 
et år lenger før oppbremsingen i inn-
vandring fra landgruppe to (Øst-Eu-
ropa) ble synlig i denne statistikken. 
Antall innbyggere fra land i gruppe 

1.6  Arbeidsinnvandringen har stoppet opp

Figur 1.9 Antall innvandrere og norskfødte i Rogaland, fordelt etter landgruppe (Kilde: SSB tabell 09817)
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to er praktisk talt uendret de siste to 
årene. Innvandringen fra verden for 
øvrig virker derimot ikke som den 
er påvirket av nedgangen i arbeids-
markedet i Rogaland. Bosetting av 
flyktninger utgjør nesten halvparten 
av veksten i landgruppe tre.
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SSBs inndeling i landgrupper

I befolkningsframskrivingene deles 
landene i verden utenom Norge inn i 
tre grupper. Selv om det er store for-
skjeller innen hver landgruppe, er det 
også likhetstrekk.
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Landgruppe 1
Omfatter alle vesteuropeiske land, det 
vil si land som er med i det ‘gamle’ EU 
(før 2004) og/eller EØS og EFTA, samt 
Canada, USA, Australia og New Zea-
land. Personer fra disse landene har i 
snitt relativt lik demografisk atferd når 
det gjelder fruktbarhet og utvandring.

Landgruppe 2
Består av de elleve nye EU-landene 
i Øst-Europa (EU-medlemmer i 2004 
eller senere): Estland, Latvia, Litau-
en, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, 
Slovenia, Kroatia, Bulgaria og Roma-
nia. Det er fra disse landene innvan-
dringen til Norge har økt mest siden 
2004. Av EU-landene er det disse 11 
landene som har lavest inntekt i for-
hold til Norge. Potensialet for migras-
jon til Norge er dermed stort, samtidig 
som restriksjonene for å innvandre i all 
hovedsak er opphevet.

Landgruppe 3
Består av resten av verden, det vil si 
resten av Øst-Europa, Afrika, Asia (ink-
ludert Tyrkia), Sør- og Mellom-Amer-
ika og Oseania (utenom Australia og 
New Zealand). Statsborgere fra disse 
landene må søke om tillatelse for å bo 
og arbeide i Norge.

Det er en persons landbakgrunn som 
avgjør hvilken gruppe han eller hun 
regnes i. For innvandrere er landbak-
grunn som hovedregel eget fødeland. 
For personer født i Norge med to in-
nvandrerforeldre er det foreldrenes 
fødeland. Dersom foreldrene har ulikt 
fødeland, brukes morens fødeland.
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2.  Arbeidsmarked
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Utviklingen i ledighetstallene har gått 
i rett retning en periode nå. I følge 
NAVs bedriftsundersøkelse våren 
20182  er det flere bedrifter i Rogaland 
som venter oppgang enn nedgang i 
antall sysselsatte det neste året, og at 
bedriftene trenger omtrent 1800 nye 
ansatte – rundt 300 flere enn for et år 
siden. 

En mulig konsekvens av nedgangen 
er at en rekordstor andel av alders-
gruppen 16-18 år nå er i videregående 

opplæring, og at Universitetet i Sta-
vanger melder om rekordhøye søk-
ertall (for mer informasjon om dette, 
se kapittel 6, fra side 72). Dette kan 
tyde på at deler av arbeidsstyrken i 
Rogaland benytter nedgangstidene 
til kompetanseheving. Samtidig er 
det klart at mye kompetent arbeids-
kraft har forlatt fylket, noe som kan bli 
en utfordring nå som bedriftene igjen 
rekrutterer.

Arbeidsmarkedet	i	Rogaland	har	lignet	en	berg-og-dalbane	de	sis-
te årene. Nå peker alle piler riktig vei, og optimismen stiger i takt 
med	oljeprisen.	Men	for	noen	arbeidssøkere	kommer	det	for	sent.	
Rogaland har mistet over 10 000 personer ut av arbeidsstyrken. 
De	fleste	av	disse	har	flyttet	vekk.	Andre	kan	ha	tatt	studier	eller	
pensjonert	 seg	 tidligere	enn	planlagt.	Vi	 ser	også	at	 flere	mottar	
uføretrygd	enn	før	og	at	veksten	er	raskest	blant	unge.	Dette	er	et	
stort problem, både for de som blir stående utenfor arbeidsmar-
kedet, for næringslivet som trenger arbeidskraft, og for samfunnet 
totalt sett.

 2 https://www.nav.no/no/Lokalt/Rogaland/Nyheiter/rogaland-manglar-1800-tilsette
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Arbeidsledighet	i	alle	 fylker,	jan.	2014- mars 2018
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Norge Østfold Akershus Oslo Hedmark
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Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn	og	Fjordane Møre	og	Romsdal

Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

De siste fire årene har arbeidsmark-
edet i Rogaland vært gjennom store 
omveltninger. I første halvdel av 2014 
hadde Rogaland fortsatt Norges 
laveste arbeidsledighet, men i andre 
halvdel begynte ledigheten å stige. I 
2016 og 2017 hadde Rogaland tid-
vis langt større utfordringer enn an-
dre fylker, spesielt hvis man også tar 
med arbeidssøkere som går på tiltak 
(bruttoledigheten). NAV fortsetter med 

2.1	 	 Ledigheten	faller	igjen

Figur 2.1. Nettoledigheten har falt uavbrutt siden høypunktet i januar 2017, med unntak av vanlige sesongsvingninger rundt 
årsskiftet. Figuren viser helt ledige som en andel av arbeidsstyrken. Kilde: NAV. 

høyt nivå på bruk av virkemiddler for 
å hjelpe arbeidssøkere ut i jobb igjen 
og regner med å holde dette nivået ut 
2018. Imidlertid synker nettoledighet-
en langt raskere enn det som kan fork-
lares av virkemiddelbruken. Det er et 
tegn på at konjunkturene igjen snur i 
Rogalands favør. En medvirkende fak-
tor er også at en del arbeidssøkere har 
forlatt Rogaland da de ikke fant jobb. 
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Figur 2.2. Utvikling i nettoledighet blant langtidsledige og innvandrere. (Kilde: NAV Rogaland)

Nettoledigheten i Rogaland nådde et 
toppnivå i januar 2017. Da var 12779 
personer registrert helt ledige hos NAV. 
I 2017 falt ledigheten raskt, med 39 
prosent. Det tok tid før bedringen også 
viste seg i antall langtidsledige: de som 
har vært helt ledige i 26 uker eller mer. 
Dette har flere forklaringer. For det 
første er ikke dette en statisk gruppe. 
For hver uke som går er det noen flere 
som har vært ledig i et halvt år eller 
lenger. For det andre kan de som har 
vært lenge arbeidsledige slite mer med 
å komme i jobb igjen. En tredje grunn 
kan være at mange av de langtidsledi-
ge har en spesialisering innen petrole-
umsindustrien, og har ventet på en reell 
bedring i den sektoren. Det var ikke før 
høsten 2017 at listen over langtidsledi-
ge for alvor begynte å bli kortere. 

Blant innvandrere har trenden vært 
motsatt. Fra januar 2017 falt antall le-

dige innvandrere raskt, men utviklin-
gen stoppet om sommeren, selv om 
ledigheten generelt falt videre. Fra juni 
2017 til mars 2018 gikk antall ledige 
innvandrere opp og ned mellom 3400 
og 3650 personer. I samme tidsrom ble 
det rundt 1700 færre helt ledige nord-
menn. Siden det kun er 12 prosent av 
Rogalands befolkning som har uten-
landsk pass, ser vi at utlendinger er 
overrepresentert på ledighetsstatis-
tikken. På det laveste var innvandrere 
36 prosent av de helt ledige, men i juni 
2018 er andelen oppe i 44 prosent. 
Dette nivået var likevel ikke uvanlig før 
konjunkturnedgangen. Dette kan vitne 
om at vi er på vei tilbake til en situasjon 
hvor norskspråklige arbeidssøkere rel-
ativt enkelt finner seg en ny jobb etter 
en periode hvor alle i enkelte bransjer 
kunne bli rammet, uavhengig av språk 
eller lokal tilhørighet.

2.1.1   Ledigheten faller saktere blant langtidsledige og 
   innvandrere
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I mange år har arbeidsstyrken (sum-
men av antall sysselsatte og antall ar-
beidsledige) i Rogaland vokst raskere 
enn befolkningsmengden skulle tilsi 
på grunn av arbeidsinnvandring. De 
to siste årene har arbeidsstyrken deri-
mot blitt redusert. 

Den viktigste forklaringen er at flere 
personer i arbeidsdyktig alder forlat-
er Rogaland enn de som flytter hit. De 
fleste flytter til andre deler av Norge, 
men en del forlater landet (se også 
kap 1 for mer om dette). 

Som vi ser i Figur 2.3, må vi tilbake til 
2012 for å finne tilsvarende få person-
er i arbeidsstyrken i Rogaland. Yrke-
saktiviteten falt i fjerde kvartal 2017 til 
det laveste nivået siden SSB begynte 
med arbeidskraftundersøkelsene i 
1996 (Figur 2.3). Også sysselsettings-
graden i Rogaland falt til det laveste 

2.2  Arbeidsstyrken krymper

Figur 2.3. Arbeidsstyrken er sammensatt av de som har 
inntektsgivende arbeid (sysselsatte) og arbeidsledige som aktivt 
søker arbeid. Avstanden mellom de to linjene viser størrelsen på 
arbeidsledigheten. Kilde: SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU).

Figur 2.4. Yrkesaktiviteten er arbeidsstyrken som en andel av befolkningen i alderen 15-74 år. Sysselsettingsgraden forteller 
oss hvor stor andel av befolkningen som hari inntektsgivende arbeid. Begge falt lavt i 2017 men går opp over igjen. Kilde: 
SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU).

nivået som noensinne er målt men 
stiger igjen i 2018. Rogaland ligger 
fortsatt litt høyere enn landsgjennom-
snittet, men ikke like høyt over som vi 
gjorde i perioden 2010-2015.
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Hånd i hånd med høy sysselsetting 
har Rogaland også hatt en lav andel 
uføre. Fylket ligger fortsatt lavt i for-
hold til resten av landet, men andelen 
har steget noe raskere enn i de andre 
fylkene siden 2008, særlig de siste to 
årene.

2.3  Store regionale 
							forskjeller	i	andel	
							uførepensjonister

2.3.1			 Nivå	og	utvikling

Antall personer som er uføretrygdet i 
Rogaland har økt fra 19 448 personer 
(7,2 prosent av befolkningen i alders-
gruppe 18-66 år) ved inngangen av 
2009 til 23 911 personer (7,8 prosent) 
i starten av 2018. Vi har med andre 
ord hatt en vekst i antall uføre på 23 
prosent, mens befolkningen har vokst 
med 13 prosent i samme periode.

En delforklaring på økningen i andel 
uføre er å finne i demografien. De se-
nere årene har vi sett en betydelig net-
to utflytting av relativt unge personer 
(se del 1.3, side 11, for mer om dette), 
noe som har bidratt til en raskere eld-
ing av befolkningen totalt sett enn hva 
vi har sett i årene før nedgangen i ol-
jebransjen. Dette bidrar i sin tur til at 
en større andel av innbyggerne i Ro-
galand befinner seg i aldersgrupper 
som har forhøyet sannsynlighet for å 
komme på uføretrygd.

NB: Merk at denne figuren oppgir utvikling i gjenn-
omsnitt for treårsperioder. Den fanger derfor i min-
dre grad opp nylige og kortsiktige endringer enn 
tallene som er oppgitt for enkeltår.

Figur 2.5. Utvikling i andel uføretrygdede i landet totalt, Rogaland, og 
regionene i fylket (Kilde: kommunehelsa statistikkbank)
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  3 Informasjon fra NAV tyder på at forskjellene ikke skyldes ulik praksis i regionene – vurderinger av om 
uførestønad skal innvilges blir gjort på sentralt hold i fylket.

2.3.2				Geografisk	fordeling

For å kunne gå inn på regional forde-
ling over tid i Rogaland må vi bruke tall 
som presenteres som gjennomsnitt 
over treårsperioder. Disse er foreløpig 
bare oppdatert fram til gjennomsnittet 
for perioden 2014-16. Figur 2.4 viser at 
forskjellene innad i Rogaland er større 
enn variasjonen over tid, og at de re-
gionvise forskjellene har økt betydelig 
siden årtusenskiftet. Særlig Dalane og 
Haugalandet har opplevd en økning i 

andelene som mottar uføretrygd, mens 
andelen i Jær-regionen har sunket. De 
kommunevise variasjonene er enda 
større – fra snaut seks prosent i Sola 
til tolv prosent i Sokndal. Bare en liten 
del av variasjonen innad i fylket – mak-
simalt 0,8 prosentpoeng i Rogaland – 
kan forklares med ulik alderssammen-
setning. Den øvrige variasjonen må 
forklares med ulikheter i helsetilstand, 
arbeidsmarked og inntektsevne3.

Hva	er	uføretrygd?
Uføretrygd kan innvilges til person-
er i alderen 18-67 år som har fått 
inntektsevnen redusert med minst 50 
prosent på grunn av varig skade eller 
sykdom. Denne stønaden skal dekke 
inntektstapet som skaden/sykdom-
men medfører, og hvor omfattende 
den er avhenger av inntektsevnen. 
Ved utgangen av 2017 hadde drøyt 
fire av fem mottakere av uføretrygd i 
Rogaland 100 prosent uttak, mens de 
resterende (17 prosent) hadde gradert 
uføretrygd.

Det at retten til uføretrygd er koblet til 
inntektsevne og ikke direkte til helset-
ilstand innebærer at også kjennetegn 
ved arbeidsmarkedet har betydning 
for hvem som blir tildelt uføretrygd. I 
et fleksibelt og inkluderende arbeids-
marked finnes det flere stillinger som 
kan tilpasses personer med ulike 
helseproblemer, noe som bidrar til 
lavere uføreandeler der. Bruken av 
uføretrygd handler med andre ord ikke 
bare om helsetilstand, men også om 

hvordan arbeidslivet møter personer 
som sliter med skade eller sykdom.

For de fleste mottakere av uføre-
trygd er det en permanent løsning. 
Bare et fåtall kommer tilbake i ar-
beidslivet. Dette innebærer at unge 
som blir uføretrygdet i stor grad blir 
stående uten lønnsarbeid resten av 
livet. Dette, i kombinasjon med at el-
dre generelt sett har mer helseprob-
lemer enn yngre, bidrar til at andelen 
uføre stiger med økende alder. Det er 
tydelige kjønns- og sosioøkonomiske 
forskjeller knyttet til uføretrygd: det er 
en større andel kvinner enn menn som 
er uføretrygdet, og personer med lite 
eller ingen gjennomført utdanning har 
større sannsynlighet for å komme på 
uføretrygd enn personer med lengre 
utdanning.

Når	 vi	 henviser	 til	 andel	 uføre	 i	
dette kapitlet, ser vi de som er fullt 
uføretrygdet	og	de	som	har	gradert	
uføretrygd	under	ett.
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Figur 2.6. Aldersfordeling blant mottakere av uføretrygd

Figur 2.6 illustrerer hvordan andelen 
mottakere av uføretrygd stiger med 
alderen – men også hvordan gapet 
mellom Rogaland sine nivåer og land-
stotalen blir større for hvert alder-
strinn. Dette viser at de relativt lave 
uførenivåene i Rogaland har sitt ut-
spring i noe annet enn ung befolkning 
– men vi vet ikke sikkert hva det er. 
En mulighet er at arbeidsmulighetene 
er mer varierte her enn i landet totalt 
sett, en annen er at arbeidslivet er mer 
inkluderende overfor personer med 
helseutfordringer. 

2.3.3.1			Unge	uføre
Som tidligere nevnt er uførepensjon i 
de fleste tilfeller en permanent ordning. 
Det vil si at personer som kommer på 
uføretrygd i ung alder, som regel blir 

stående utenfor arbeidslivet perma-
nent. Dette er uheldig både for den en-
kelte, som går glipp av både sosiale og 
økonomiske goder knyttet til å være i 
arbeidslivet, og det er uheldig for sam-
funnet, som går glipp av arbeidskraft.
Mens alle andre aldersgrupper ligger 
under landsgjennomsnittet, er unge 
Rogalendinger, 18-29 år, like ofte uføre 
som gjennomsnittet av jevnaldrende 
i resten av Norge. Dette er også den 
aldersgruppen der vi har sett størst 
økning de senere årene. I 2013 mot-
tok 1,2 prosent av unge Rogalending-
er uføretrygd, men 1,9 prosent i mars 
2018. Menn er i flertall blant unge uføre, 
om lag 56 prosent. Kjønnsfordelingen 
er omvendt i de eldre aldersgruppene, 
fra 30 år og opp over. Der er menn kun 
om lag 40 prosent av de uføre. Disse 
kjønnsforskjellene har vært relativt sta-
bile de siste ti årene. 

2.3.3			 Aldersfordeling	blant	uføre
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3.  Kultur



Rogaland 2018

26

Sitatet over er ett av fire hovedmål 
som er formulert for Rogaland fylke-
skommune i regional kulturplan for 
2015 – 2025. Utfyllende presentasjon 
av kulturlivet i Rogaland finnes i denne 
planen.

Kulturavdelingen i Rogaland fylke-
skommune har en viktig oppgave i 
forvaltning av statlige og fylkeskom-
munale tilskudd innen kultursektoren. 

Noen av de viktigste er:
• Spillemidler til anlegg for idrett og 

fysisk aktivitet 
• Fylkeskommunalt 

investeringstilskudd til regionale 
idretts- og kulturbygg

• Fredede bygg og anlegg
• Verneverdige bygg og anlegg 

Fylkeskommunen har også viktige 
driftsoppgaver som Den kulturelle 
skolesekken, UKM (Ung Kultur Møtes) 
og fylkesbiblioteket.      

Museene i Rogaland hadde et rekordår i 2017. Økende turisme 
bidrar	antakeligvis	til	at	besøkstallene	går	opp	for	de	fleste	region-
museene.	Bibliotekene	har	styrket	sin	rolle	som	et	møtested	i	nær-
miljøet.	 Selv	 om	 innbyggerne	 låner	 færre	 bøker	 per	 person,	 går	
besøkstallene	opp.	

”Kulturen skal være et viktig element i utviklingen av et attraktivt 
Rogaland	med	høy	livskvalitet	for	innbyggerne.”
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Total	søknadssum Tildelt av KUD

Årstall

Total søknadssum

Tildelt av KUD

2008        2009       2010       2011      2012       2013       2014       2015      2016       2017

  265         283         292         285        291         279         317         379        415         475

   57           63           63           62          62           62           74           93         106         120

Gjennom spillemiddelordningen ønsk-
er 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. 

I 2017 ble det fordelt 120.1 mill. kroner 
fra spillemiddelordningen til anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet i Rogaland. 
Fylkeskommunen mottok i alt 427 
søknader med en samlet godkjent 
søknadssum på 475 mill. kroner. Dette 
vitner om det store aktivitetsnivået i 
fylket også i denne delen av kulturse-
ktoren. Med utgangspunkt i den be-
grensede tilgangen til statlige spillem-
idler, er det viktig at pengene går dit 
behovet er størst og til riktig tid. Ro-
galand er et av fylkene i landet som 
får størst rammetilskudd til fordeling 
av Kulturdepartementet hvert år.

3.1  Tilskudd

I tillegg til å forvalte tilskudd, har fyl-
keskommunen en viktig rolle som 
veileder og koordinerende ledd for 
kommunene når det gjelder planleg-
ging og bygging av anlegg for idrett 
og fysisk aktivitet. 

Figuren under viser total søknadssum 
(blå søyle) mot hvor mye som kunne 
tildeles av spillemidler (lyseblå søyle). 

3.1.1  Spillemidler til anlegg 
for idrett og fysisk aktivitet

Figur 3.1. Total søknadssum og hvor mye som kunne tildeles av 
spillemidler.

Tabell 3.1. Total søknadssum og tildelte midler
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Fotomontasje av den nye folkehallen Sola Arena, som er tegnet av Leiv Nes Arkitekter AS. Sola Arena er nå klar for bygging og vil stå klar i 
årsskifte 2019/2020. Velodromen med plass til flere aktiviteter er et samarbeid mellom Sola, Sandnes, Stavanger og Randaberg kommuner.  

Vi ser av figuren at godkjent søknads-
sum er mye større enn rammetilskud-
det fra departementet. Det viser at Ro-
galand har et stort etterslep i forhold 
til tilskudd av spillemidler, og søkere 
må regne med å vente i gjennomsnit-
tlig fire 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 kost-
nadskrevende anlegg. Dette utfordrer 
de enkelte idrettslagene, kommunene, 
og det interkommunale og tverrsekto-
rielle samarbeidet for å realisere an-
legg av regional betydning, og ikke 
minst anleggenes flerbrukspotensiale. 

Det er viktig at også kommunene sat-
ser på idrett og fysisk aktivitet og pri-
oriterer spillemidlene. Det vil hindre 
større økonomisk etterslep. I og med 
at anleggene planlegges og bygges 
lokalt, vil det være kommunenes prior-
iteringer som avgjør hvilke behov som 
tilgodeses og hva som blir bygget.   

Fylkeskommunen skal også bidra til 
et variert spekter av kulturarenaer 
med høy kvalitet for befolkningen i 
Rogaland.

Fylkeskommunen har opprettet en 
tilskuddsordning for kulturbygg og 
idrettsanlegg av regional interesse. 
Disse skal gi rom for variert kultur-
ell virksomhet med fokus på både 
egenaktivitet, folkehelse, opplevels-
er og formidling av kunst og kultur i 
fylket. I 2017 var det satt av 7 millioner 
kroner til dette.

Tilskuddsordningen har vært et ekstra 
insentiv for kommuner om å gå sam-
men om bygging og eierskap av vik-
tige idrettsanlegg. Dette virkemiddelet 
har vært vellykket og vekker oppmerk-
somhet i andre fylkeskommuner, som i 
mindre grad har klart å stimulere til eta-
bleringen av interkommunale anlegg.

3.1.2    Fylkeskommunalt 
investeringstilskudd til 
regionale idretts- og 
kulturbygg
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Kulturminner kan ha ulik vernestatus. 
Det sterkeste vernet er fredning. Alle 
faste kulturminner fra før år 1537 er 
automatisk fredet. Eksempler på slike 
er gravhauger, gårdsanlegg og helle-
ristninger. Disse kulturminnene har en 
sikringssone på minimum fem meter i 
alle retninger. 

Automatisk fredet er også stående 
byggverk fra perioden 1537 – 1649, 
samiske kulturminner eldre enn 100 år 
og skipsfunn eldre enn 100 år. 

I tillegg kan yngre kulturminner fredes 
ved forskrift eller vedtak. Dette vil stort 
sett gjelde kulturminner av nasjonal 
interesse. Det er Riksantikvaren som 
vedtar fredninger, ofte etter forslag 
fra fylkeskommunene. Riksantikvaren 
tildeler tilskuddsrammen som fylkes-
kommunen fordeler.

3.1.3   Fredede bygg 
           og anlegg

Haugesund folkebibliotek. Foto: Signe Oddbjørg 
Råen, Rogaland fylkeskommune

Tabell 3.2. Søknader om tilskudd til fredede bygg og anlegg (statlige midler)

Haugesund folkebibliotek ble i 2017 
foreslått fredet av Rogaland fylke-
skommune. Forslaget blir sendt Rik-
santikvaren for endelig vedtak. Bygget 
ble prosjektert og oppført i perioden 
1965-1967. Bygningen er tegnet av en 
av byens viktigste etterkrigsarkitekter, 
David Sandved, og biblioteket regnes 
som et av hans hovedverk. Haugesund 
folkebibliotek er tegnet som et helhet-
lig kunstverk, der arkitekten har vært 
ansvarlig for design av både interiør og 
inventar. Arkitekturens intime forhold 
mellom form og funksjon er blitt frem-
hevet som en styrke ved bygget.

”Formålet	med	tilskuddsordningen	er	å	dekke	hele,	eller	deler	av	mer-
kostnadene	som	skyldes	fordyrende	vilkår	satt	av	kulturminnestyre-
maktene for å ivareta og vedlikeholde bygg og anlegg som er fredet.”

2017

2016

2015

2014

Antall 
søknader

Antall 
tilsagn

Antall 
avslag

Tilskudds-
ramme

Total
søknadssum

Total
kostnad

       37                  35                  2               3 000 000          10 845 615          12 749 540

       36                  32                  4               4 000 000          15 652 121          20 023 189

       48                  44                  4               6 300 000          12 241 454          23 537 168

       17                  15                  2               3 600 000            5 966 803            8 928 769

Årstall
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2017

2016

2015

2014

2013

2012

Antall 
søkere

Søkere 
som fikk 
tilskudd

Søkere 
som fikk 
avslag

Sum
tildeling

Total
søknadssum

Total
investering

    32                 18                   14               1 150 000             5 824 001          15 963 936

    65                 49                   16               1 150 000             9 239 635          26 849 049

    50                 30                   20               1 150 000             8 306 584          26 233 707

    50                 45                   4                 1 150 000             5 566 369          13 294 858

    62                 53                   9                 1 150 000             6 486 008          15 968 270

    61                 51                   10               1 150 000             5 520 250          17 164 200

Årstall

Verneverdige Skjerpe gard i Lund kommune har fått tilskudd 
fra Rogaland fylkeskommune til rehabilitering. Foto: Inger Koa, 
Rogaland fylkeskommune

Tabell 3.3. Søknader om tilskudd til verneverdige bygg og anlegg (fylkeskommunale midler).

4 SEFRAK står for Sekretariatet for registrering av faste kulturminner, og er et landsdekkende register over eldre 
bygninger og andre kulturminner i Norge.

Bygg og anlegg av verneverdi er 
registrert i SEFRAK-registeret4. Reg-
istreringen ble gjennomført i årene 
1975-1995. Bygninger bygd før 1900 
ble registrerte over heile landet, med 
unntak av Finnmark, der bygg fra før 
1945 ble registrert. SEFRAK-registeret 
er  først  og  fremst  et  generelt  kultur-
historisk register som særlig har verdi 
som kildemateriale for den lokale his-
torien. Registeret blir også brukt av 
forvaltningen for å finne verneverdige 
bygninger i lokalmiljøet, og som hjelp 
i det kommunale planarbeidet. Men 
også nyere kulturminner blir karak-
terisert som verneverdige. Eksempler 
på dette er bygg av stor arkitektonisk 
eller historisk verdi. Fylkeskommunen 
har over flere år satt av 1 150 000 kr 
årlig til fordeling til verneverdige bygg 
og anlegg. 

”Denne ordningen skal bidra til å ta vare på bygg og anlegg av særlig 
kultur-	og/eller	arkitekturhistorisk	lokal	og	regional	verdi.	Tilskudds-
ordningen er ment å dekke noen av merkostnadene ved vedlikehold 
og istandsetting etter antikvariske prinsipp. Det skal være et tilskudd, 
ikke	en	fullfinansiering.”			

3.1.4 Tilskudd verneverdige 
          bygg og anlegg
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5 Karmøy og Stavanger har selv ansvaret for sine produksjoner og er bare med i skolekonsertordningen/
musikk i denne oversikten.

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en 
nasjonal ordning som kom i gang på 
begynnelsen av 2000-tallet. I utgang-
spunktet var det elever i grunnskolen 
som var målgruppen. Rogaland, som 
ett av flere fylker, hadde også tilbud til 
barnehager gjennom skolekonsertord-
ningen. Utover 2000-tallet kom elever i 
videregående skoler gradvis med. Det 
er fylkeskommunene som har ansvaret 
for ordningen, med økonomisk støtte 
fra staten.  

DKS skal bidra til at alle skoleelever i 
Norge får møte profesjonell kunst og 
kultur av alle slag. Det nasjonale ans-
varet ligger fra 2016 hos Kulturtanken 
(tidligere Rikskonsertene) og er et sam-
arbeid mellom Kulturdepartementet og 
Kunnskapsdepartementet. 

3.2.1.1  Kulturtilbud til 
grunnskoler	i	Rogaland	i	2017
Hvert barn i grunnskolen 1 – 10 
trinn får to skolekonserter og en an-
nen produksjon innen en av genrene 
visuell kunst, scenekunst, film, littera-
tur, musikk og kulturarv, som regel en 
blanding av disse. 

3.2  Driftsoppgaver

3.2.1    Den kulturelle   
            skolesekken: kultur 
            til barn og unge

Med ca. 60 000 grunnskoleelever 
snakker vi om 180 000 publikummere 
per år, som gjør DKS til fylkets største 
kulturarrangør.

Tallene for grunnskolen har vært sta-
bile i og med at den statlige tildelin-
gen har vært stabil og at målet om to 
skolekonserter og en annen produks-
jon per elev har vært fulgt. Ordningen 
med tilskudd til barnehagekonserter 
opphørte fra og med januar 2018.

I 2017 hadde omtrent 3800 barne-
hagebarn i Rogaland gleden av å få 
besøk av utøverne bak Geitekillingen 
som kunne telle til ti.

Skolekonsertordningen har sin siste 
sesong i Rogaland våren 2018. Fra og 
med høsten 2018 er alle midlene sam-
let i en pott - DKS. 

Kommunene Karmøy og Stavanger 
er direktekommuner. Det vil si at de 
hittil bare har fått skolekonserter og 
barnehagekonserter gjennom fylke-
skommunen. DKS-produksjonene har 
de hatt ansvaret for selv. Fra og med 
høsten 2018 vil disse to kommunene, 
som følge av nedlegging av skolekon-
sertordningen, ha alt ansvaret selv.
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Tabell 3.4. Fordeling av produksjoner, per kunstart, som fylkeskommunen har ansvaret for, 2017.5

Film

Litteratur

Kulturarv

Visuell kunst

Scenekunst

Musikk

Kunstarter i samspill

Sum

ProduksjonerSjanger Framvisninger Deltakere

           5   219          7239

           3   63          3329

           2   149          5385

           4   194          4261

           6   330        17901

           14   515        80010

           1   38          1303

           35            1508      119428
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Tabell 3.5. Kulturtilbud i videregående skoler i 2017

Tabell 3.6. Totalt antall deltakere/publikummere i videregående skole

3.2.1.2   Kulturtilbud til 
videregående	skoler	i	2017
De videregående skolene får en meny 
på 13 – 15 produksjoner som de selv 
kan velge fra. Hver elev får i snitt en 
produksjon per skoleår. Her har det 
vært en utvikling siden ordningen 
hadde en forsiktig start skoleåret 
2008/2009 med tilbud til tre skoler. I 
alt  790  elever  fikk  oppleve  scene -
produksjonen «E der någen der?»

Nedgangen  i publikumantall i over-
gangen 2014/2015 skyldes delvis 
omorganisering av rapporteringen 
(høst/vår) men også at interessen ble 
større enn man kunne håndtere på en 
god måte i skoleåret 2013/2014. Det 
ble da satt et tak på omtrent en pro-
duksjon per elev i videregående skole.

Film

Litteratur

Kulturarv

Visuell kunst

Scenekunst

Musikk

Kunstarter i samspill

Sum

ProduksjonerSjanger Framvisninger Deltakere

           2   75          4891

           3   68          4766

           1   11          220

           2   34          506

           5   118          9344

           2   34          1594

           1   31          1003

           16            371          22324

Rapportering per skoleår Rapportering per skoleår

2009/10 2010/11       2012/13       2013/14      2013/14

10 950     18 828         20 593         35 183

  2014           2015         2016       2017

18 732        17 434        23 560         22 324
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Ung kultur møtes (UKM), tidligere 
Ungdommens kulturmønstring, er en 
møteplass for ungdom mellom 13 og 
20 år som har noe de vil vise fram, ent-
en på en scene eller en utstilling, eller 
de ønsker å delta som ung arrangør, 
konferansier eller med media. UKM er 
ikke en konkurranse, men en arena for 
å delta og utvikle seg i fellesskap med 
andre unge med samme interesse. 

UKM er organisert i form av lokale 
mønstringer på kommunenivå, fylkes-
festival og UKM-festival hvert år for 
hele landet.

I grove trekk er det ikke stor forskjell 
på utviklingen i Rogaland i forhold til 
landet sett under ett når det gjelder 
aktivitet generelt, fordeling på kjønn 
og fordeling på sjanger i mønstrin-
gene.

3.2.2	Ung	kultur	møtes

Fra 2010 har det vært en nedgang i 
aktivitet, med bunn i 2013, deretter 
en nokså flat utvikling. Kjønnsforde-
lingen for 2017 er tilnærmet identisk 
for Rogaland og landet sett under ett. 
Hovedvekten av deltakerne er mellom 
13 og 16 år – både på landsbasis og i 
Rogaland. 

Når det gjelder total aktivitet, kom-
mer Rogaland dårlig ut: I 2017 var 
det i alt 875 deltakere med i UKM fra 
vårt fylke, mens trøndelagsfylkene til 
sammen hadde i underkant av 4 000. 
Årsaken til den store deltakelsen her 
kan være at det er Trøndelag fylke-
skommune som er eier av UKM, og 
at landsfestivalen har vært arrangert i 
Trondheim i mer enn 25 år – bortsett 
fra to ganger. Rogaland havnet på en 
uoffisiell 11. plass i antall deltakende 
ungdommer. Her er ikke korrigert for 
antall ungdommer i fylket totalt.  

Tabell 3.7. UKM-deltakelse fordelt på kjønn og alder i Rogaland

2017

2016

2015

2014

Årstall Antall deltaktere      Antall innslag      Personer pr innslag    Gutter  Jenter

875       468          1,87       40,9%  59,1%

1026       494          2,08       39,6%  60,4%

971       429          2,26       42,4%  57,6%

961       491          1,96       40,6%  59,4%
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2016

Førstegangsutlån 
per innbygger 
Rogaland

Førstegangsutlån 
per innbygger 
Norge

Besøk per 
innbygger 
Rogaland

Besøk per 
innbygger 
Norge

3,3          3,0          6,3     4,6

Folkebibliotekene har en sterk posis-
jon i Rogaland. Det er det mest brukte 
kulturtilbudet, og gjennomsnittlig ut-
lån og besøk i bibliotekene i Rogaland 
ligger godt over landsgjennomsnittet. 

3.2.3.1					Bibliotekenes	rammevilkår
Kulturutredningen 2014 (NOU 2013: 
4) slo fast at kommunenes utgifter til 
folkebibliotekene, det utvalget kaller 
den kulturelle grunnmuren, som folke-
bibliotek, kulturskoler og fritidsklub-
ber, har stagnert i perioden fra 2005-
2014. Til tross for at det er et lovfestet 
tilbud, har folkebibliotekene over tid 
blitt nedprioritert av kommunene. 

3.2.3 Bibliotekene er mye 
  brukt

I denne tabellen har vi valgt å følge 
SSBs nye definisjon på utlån for å 
kunne få sammenlignbare tall for Ro-
galand og landet totalt sett. Totalt an-
tall utlån per innbygger i Rogaland var 
5 i 2015, 4,9 i 2016 og 4,7 i 2017.

3.2.3.2	 Bibliotekene	som	møteplasser
En klar trend i bibliotekene de siste 10-
15 åra er at utlånstallene har stagnert 
eller gått ned, mens besøkstallene har 
gått opp. Det gjelder særlig storbybib-
liotek som det i Stavanger. Nedgangen 
i de totale utlånstall for denne perioden 
i Rogaland er marginale, men hvis vi 
tar høyde for befolkningsøkningen i 
samme periode ser vi at det er en tyde-
lig tendens.

Tabell 3.8. Utlån og besøk per innbygger i 2016 6

 6 OBS: merk at denne tabellen følger SSBs nye definisjon på utlån per innbygger, hvor bare førstegangslån 
og ikke fornyelser av lån regnes med. Tallene blir dermed vesentlig lavere enn når alle utlån (dvs. både 
førstegangsutlån og fornyelser av utlån) brukes, uten at dette indikerer en reell nedgang i antall utlån.
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2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Besøk totalt Arrangement 
totalt

Arrangement 
for barn

Arrangement 
frammøtte

      2 724 128      1 344   722           72 536

      2 217 780      1 139   758           48 210

      2 095 152      1 132   734           49 602

      2 331 373       898   756           32 594

      2 223 327      1 141   676           52 516

      2 163 896      1 159   727           48 437

      2 146 644       819   523           46 096

      2 101 190       697   378           28 792

      2 218 656       614   338           28 422

      2 297 821       596   353           26 388

Årstall

I 2013 ble bibliotekloven revidert, 
og bibliotekene er nå pålagt å være 
møteplasser for offentlig samtale og 
debatt. Dette har satt i gang en mer 
målrettet tenkning rundt bibliotekenes 
arrangementsvirksomhet. Bibliotek-
ene er nå i en omstillingsprosess der 
arrangørkompetanse og tilretteleg-

ging av biblioteklokalene er de mest 
markante utfordringene.  

Besøks- og arrangementstallene for 
Rogaland viser at det har vært en klar 
økning i antall arrangement og publi-
kum fra 2005 til 2014

Figur 3.2. Utlån og besøk i folkebibliotek i Rogaland, 2005-2014

Tabell 3.9. Besøk og arrangement i bibliotekene i Rogaland, 2005-2014
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Tabell 3.10. E-bøker – utlån i Rogaland 2013-2015 (tilbudet ble opprettet i 2013)

3.2.3.3 Digitalisering og digital 
kompetanse
Tilgang til digitalt innhold er et stort 
og komplekst område der det for 
øyeblikket er et motsetningsforhold 
mellom de offentlige og kommersielle 
interesser. Dette berører bibliotekenes 
kjerne: å stille bøker og andre medier 
gratis til disposisjon for alle som bor i 
landet (folkebibliotekloven §1). 

Digital kompetanse har på få år gått 
fra å være en marginal kompetanse 
forbeholdt de få, til å bli definert som 
en basiskompetanse, helt nødvendig 
for å leve et fullverdig liv som borger 
i informasjonssamfunnet. Folkebib-
liotekene har en viktig rolle i å gi til-
gang, bistå brukere og ha en allmenn 
dannende rolle i forhold til kildekritikk 
og gjenfinning. 

Vi har foreløpig ikke så mye tallma-
teriale som kan underbygge dette 
utviklingstrekket. En klar trend er at 
antallet registrerte informasjons-  og 
referansespørsmål som skjer over 
skranken i bibliotekene er halvert de 
siste 10 årene, mens bruk av bibli-
otekenes hjemmesider og søk i bibli-
otekkatalogene har økt.  Det er rime-
lig å anta at personlig oppmøte på 

biblioteket er erstattet med søk på 
nettet når det gjelder å få svar på fak-
taspørsmål.

E-bøker for utlån er et nytt tilbud i 
bibliotekene. Det jobbes på nasjon-
alt nivå med å etablere gode nasjon-
ale avtaler mellom biblioteksektoren 
og forlagene. Hvordan tilbudet vil bli 
i framtiden, avhenger av utfallet av 
disse forhandlingene. Det vi foreløpig 
kan se er en jevn økning i utlånet av 
e–bøker, selv om utvalget foreløpig er 
svært begrenset.

2015

2014

2013

Årstall Total utlån 
e-bøker

Utlån e-bøker 
barn

Utlån e-bøker 
voksne

58 871    12 657  46 214

34 569    5111   29 458

7686     40   7610
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3.2.4  Økning i arkeologiske 
     registreringer i Rogaland

Rogaland er et av fylkene med størst 
kulturminnetetthet, og i alt er det reg-
istrert mer enn 9000 automatiske fre-
dede kulturminner i Rogaland. Disse 
kulturminnene er eldre enn reformas-
jonen (før 1537) og anses i utgang-
spunktet for å være av nasjonal verdi. 
De arkeologiske registreringene gjen-
nomføres på oppdrag fra andre, med 
bakgrunn i at noen skal i gang med et 
tiltak. Dette kan for eksempel være en 
privat grunneier, kommune, vegvesen 
eller andre utbyggere.

I perioden 2014-2017 har vi sett en 
økning i oppdragsmengde når det 
gjelder arkeologiske registreringer, 
og årlig har det blitt gjennomført 70-
100 registreringer i Rogaland. Reg-

istreringene har også økt i omfang. 
Dette er særlig i tilknytning til store, 
arealkrevende samferdselsprosjekter, 
som for eksempel Transportkorridor 
Vest, Rogfast og E39 Ålgård-Hove. I 
tillegg har det vært gjennomført store 
registreringer i forbindelse med 420 
kV kraftlinjer fra Lysebotn til Stavan-
ger og Sauda.

Målsetning med de arkeologiske reg-
istreringene er å avklare om det er 
konflikt mellom et planlagt tiltak og 
automatisk fredede kulturminner. Men 
registreringene generer 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.

Automatisk fredede kulturminner kan være både synlige og ikke-synlige. Bildet er fra en registrering hvor en har 
avdekka bosetningsspor i form av et hus som ikke er synlig i markoverflata
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Årstall

Antall bestilte oppdrag

Nye bestillinger i årsverk

Gjennomførte årsverk

Antall gjennomførte registeringer

2011        2012       2013       2014      2015       2016       2017 

   72           58           55           85         102          83           82      

 11,1          7             8,2        14,8        18,3         22          11,7     

   5           12,2          7             11         14,7       18,6          9,3     

   57           64           57           82         101          89           71    

3.2.5						Besøksrekord	i	
              museene 

Tabell 3.11. Arkeologiske registreringer

Tabell 3.12. Publikumsbesøk ved regionmuséene i Rogaland og Norsk Oljemuseum 7

7 Det har vært flere sammenslåinger, samt flyttinger og nyåpninger av museer fram til og med 2012, og de 
registrerte besøkstallene er noe påvirket av dette.

Rogaland fylkeskommune sine opp-
gaver med museene i fylket er delfi-
nansiering av driften, arbeid med felles 
strategi og planarbeid for museene. 
Som en konsekvens av dette har fyl-
keskommunen opprettet og finansiert 
flere fellesstillinger innen samlingsfor-
valtning for region-museene og Norsk 
Oljemuseum. Det gjelder stillinger 
som  fotoarkiver,  regional  bygnings-
arkivar og et mobilt samlingsteam 
som registrerer, vurderer, restaurerer 
og vedlikeholder gjenstander. 

Besøkstallene i museene totalt sett har 
steget jevnt det siste tiåret, fra drøyt 
400 000 i 2008 til en topp på nærmere 

650 000 besøk i 2017. Målt per inn-
bygger i Rogaland, tilsvarer dette en 
økning fra 0,97 til 1,37 besøk per inn-
bygger – en økning på 62 prosent to-
talt sett, og 41 prosent om vi tar hen-
syn til befolkningsveksten. 

Det bør nevnes at noe av veksten 
kan skyldes endringer i organiser-
ing, sammenslåinger ol., men det har 
ikke skjedd noen slike endringer sid-
en 2012. Tallene dekker også bare de 
museene som Rogaland fylkeskom-
mune gir driftstilskudd til – Arkeolo-
gisk museum, Jernaldergarden samt 
kommunale og private museer er ikke 
med her.

Institusjon:

Museum Stavanger

Haugalandmuséene

Ryfylkemuséet

Jærmuséet

Dalane folkemuseum

Norsk Oljemuseum

Total 
Pr. innbygger

2008            2010           2012            2014          2015            2016           2017 

122 100       130 000       174 100      168 700    191 427 184 683       216 527   

114 500       144 800       174 500      194 500    203 138  209 154      215 330

 94 600 92 700       102 800       99 300     97 924 103 387       129 300

 400 600      445 600       507 200      534 730    547 866 572 290       647 970
0,97         1,04       1,14     1,16   1,17          1,22         1,37

 33 500 38 800        36 700       33 930     34 123   31 996        36 212

 11 900 21 500       19 100       16 100     21 254   18 017         21 174

 24 000 17 800        18 700         22 200     25 544    25 053 29 427
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3.2.6   Den kulturelle 
       spaserstokken: 
    kulturtilbud til eldre

3.2.7				Aktiv	satsing	på		
     kulturminner i 
     kommunene

Målet for Den kulturelle spaserstokken 
i Rogaland er å medvirke til at eldre i 
Rogaland skal få et profesjonelt kunst- 
og kulturtilbud av høy kvalitet. 

Den kulturelle spaserstokken er en 
statlig ordning som skal gi et variert 
og gratis kulturtilbud som er åpent for 
alle i målgruppen. Formidlingen kan 
og bør skje på ulike arenaer, både 
sykehjem, seniorsentre, museum, 
bibliotekfilialer, lokale kulturarenaer 
og private hjem. Støtten skal gå til 
konkrete kulturtiltak, og kommunene 
skal prioritere tiltak for de eldre som 
av en eller annen grunn ikke har fått  
nytte av det generelle kulturtilbudet, 
heri inkludert sykehjemsbeboere og 
hjemmeboende.

Gjennom Den kulturelle spaser-
stokken fordeles midler til tiltak i 
kommunene rettet mot alle over 70 år. 
Fylkeskommunen fordeler pengene   
til kommunene i form av et grunn-
beløp per kommune og matematisk 
etter hvor mange eldre over 70 år 
kommunene hadde ved sist årsskifte.

Det er satt av i underkant av 2,5 
millioner kroner årlig til Den kulturelle 
spaserstokken de siste tre årene. 

Kulturminner i kommunene (KIK) er en 
del av løftet Riksantikvaren har for en 
kunnskapsbasert, målrettet og effe-
ktiv kunnskapsforvaltning. St. meld-
ing nr. 35 (2012 – 2013) legger vekt 
på styrking av den kommunale kom-
petansen på kulturminnefeltet. Målet 
er at 90 prosent av alle kommuner 
skal ha en vedtatt kulturminneplan 
innen 2020. I Rogaland har mer enn 
80 prosent av kommunene utarbeidet 
eller er/skal i gang med å utarbeide 
kulturminneplan. Fylkeskommunen 
har over flere år deltatt aktivt i denne 
satsingen. Riksantikvaren har til nå 
bidratt med 2,2 millioner kroner til ar-
beidet i Rogaland, hovedsakelig i form 
av tilskudd direkte til kommunene.
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Det er viktig at alle innbyggerne i 
fylket har tilgang til kulturuttrykk av 
høy kvalitet, men mange tilbud er ikke 
tilgjengelige for folk med ulike funks-
jonshemminger. Av 23 kulturbygg 
som er kartlagt for nettstedet www.
tilgjengelighet.no, er det kun fire som 
er tilgjengelige for alle: Sølvberget, 
Kvassheim fyr, Garborgsenteret og 
Egersund Fayance museum. Til og 
med nylige prestisjebygg som Sta-
vanger konserthus er kun delvis uni-
verselt utformet.

Universell utforming dreier seg om 
mer enn bare lave terskler og bre-
de dører. På nettsiden www.tilg-
jengelighet.no registrerer fylkeskom-
munen kartlegginger av tilgjengelighet 
i fem kategorier. Dette går på syn, 
hørsel, bevegelse (eks. rullestolbruk-
ere), orienteringshemming (blant an-
net sansetap, utviklingshemming og 
lesevansker) og miljøhemming (allergi 
og astma). 

3.3	 Lav	tilgjengelighet	i	kulturbygg

17% 17% 30% 13% 82%
Figur 3.2. Andel kartlagte kulturbygg som er tilgjengelige i hver kategori. Symbolene står for syn, hørsel, 
bevegelse, orientering (blant annet sansetap, utviklingshemning og lesevansker) og miljø (allergi og astma). 
Kilde: www.tilgjengelighet.no.
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4.  Næring

Mobilisering til forskning og utvikling, nettverksbygging og klynge-
utvikling er et av fylkeskommunens satsningsområder for å bidra til 
verdiskaping og nye arbeidsplasser. Oljesektoren er og blir svært 
viktig for Rogaland, men omstilling til nye, bærekraftige næringer 
er	en	viktig	prioritering.	Mat,	 reiseliv	og	bioøkonomi	er	prioriterte	
satsingsområder.	 Fylkeskommunen	 vil	 legge	 til	 rette	 for	 og	bidra	
til bærekraftig verdiskaping og nye arbeidsplasser med fokus på 
gjenbruk	av	ressurser	og	sirkulær	økonomi.	
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Som vist i Figur 4.18 er det særlig in-
nen bergverksdrift og utvinning samt 
industri at Rogaland skiller seg fra 
landstotalen, med ni prosent av de 
sysselsatte i Rogaland, mot to prosent 
av landstotalen. Helse og sosialtje-
nester er den klart største kategorien, 
med nesten en av fem sysselsatte i 
Rogaland.

Den store overhyppigheten av sys-
selsatte innen bergverk og utvinning 
illustrerer indirekte en viktig utfordring 
i næringslivet i Rogaland. Denne kat-
egorien er tett knyttet til oljesektoren, 
som i sin tur har en betydelig effekt 
på det øvrige næringslivet i fylket. 
Dermed illustrerer den også den be-
tydelige sårbarheten næringslivet i 

4.1 Næringsutvikling

Figur 4.1. Andel sysselsatte (15-74 år) i Rogaland og landet totalt sett fordelt på næring, 4. kvartal 2017
(kilde: SSB tabell 07984).

8  Fra og med 2015 er det et brudd i statistikken som gjør at tallene ikke er sammenlignbare bakover i tid. Vi kan 
derfor ikke publisere historiske tall om sysselsatte.

fylket har for negativ utvikling i oljese-
ktoren – noe vi har blitt godt kjent med 
de senere årene.

De tre viktigste virkemidlene Rogaland 
fylkeskommune har til å bidra med 
støtte til innovasjon og innovasjons-
struktur er Handlingsprogram Næring 
(HP Næring), VRI Rogaland (Virkemid-
del for Regional forskning, utvikling og 
innovasjon) og Regionale forskings-
fond Vestlandet (RFF Vestlandet). 

HP Næring er rettet mot områder fyl-
keskommunen og andre offentlige 
virkemiddelaktører kan påvirke, og 
der tiltak fra det offentlige vil ha ut-
løsende effekt. Den økonomiske ram-
men for HP Næring for 2011-2018 var 
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som vist i Figur 4.2.  HP Næring har i 
perioden 2011-2017 gitt støtte til en 
rekke ulike prosjekter som stimulerer 
til innovasjon og næringsutvikling in-
nen ulike næringer samt gitt støtte til 
næringshager og konferanser som har 
vært arena for møte og etablering av 
aktiviteter for næringsutvikling.

VRI Rogaland er et virkemiddel for å få 
bedrifter og forskningsmiljøer til å sa-
marbeide for å oppnå innovasjon og 
økt verdiskaping, samt hjelpe bedrift-
er å finne fram til det rette økonomiske 
virkemidlet. Det viktigste virkemidlet til 
VRI Rogaland er kompetansemeglere, 
som er gratis bistand til bedrifter som 
ønsker å arbeide med forskning og 
utvikling. Figur 4.3 viser VRI-aktivi-
tet fra 2008-2017. VRI Rogaland har 
fra 2008-2017 gjennom mobilisering 
og veiledning inn mot andre deler av 
virkemiddel apparatet utløst over 238 
millioner i støtte til næringslivet i Ro-
galand fra andre programmer. 

Regionalt forskingsfond Vestlandet 
hadde i 2017 en nedgang i antall søk-
nader om støtte til forprosjekter sam-
menlignet med 2016, hvor det var en 
dobling i antall søknader sammenlig-
net med tidligere år. Stort behov for 
omstilling og ekstra midler fra depar-
tementet (+15,5 millioner kr) var trolig 
hovedårsak til den store økningen i 
antall søknader om støtte til forpro-
sjekt i 2016. Det lavere antall søkna-
der om forprosjekt i 2017 kan skyl-
des at mange fikk avslag på søknad 
i 2016 og at behovet for omstilling fra 
bedriftene er mindre enn i 2016. Antall 
søknader om støtte til hovedprosjekt 
var noe høyere i 2017 enn i 2016 (+2). 
Tilsagnsprosenten for for- og hoved-
prosjekter var på henholdsvis 52 pro-
sent og 23 prosent, en del høyere for 
forprosjekt i 2017 enn i 2016.

Figur 4.3. Aktivitet i VRI-Rogaland fra 2008 til 2017 (kilde: Rogaland 
fylkeskommune)

Figur 4.4. Antall søknader og antall innvilgede søknader til Regionalt 
forskingsfond Vestlandet fra Rogaland for perioden 2010-2017 (kilde: 
Rogaland fylkeskommune)

Figur 4.2. Utvikling i tildeling av midler fra KMD, tildeling til Innovasjon 
Norge og midler til utdeling fra Handlingsprogram Næring for perioden 
2011-2017. (kilde: Rogaland fylkeskommune)
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Skape er fylkeskommunen sitt tilbud 
til personer som ønsker rådgivning 
og kompetanse til å starte sin egen 
bedrift. Figur 4.5 viser at temakurs var 
mest populært blant kursene Skape 
tilbyr (økning i antall deltagere med 
66 prosent). For etablererkurs og in-
troduksjonskurs var det en del færre 
deltagere i 2017 sammenlignet med 
2016 (-39 prosent for etablererkurs og 
-18 prosent for introduksjonskurs). 

Årsaken til nedgangen i antall deltag-
ere på etablererkurs skyldes blant an-
net at NAV høsten 2017 startet med 
egne etablererkurs og Idelab i Nord-
fylke sammen med Næringshagen 
Rogaland Ressurssenter, Haugaland 
Vekst m.fl. Andel deltagere fra NAV 
på Skape sine kurs var 75 prosent 
for etablererkurs, 41 prosent for in-
troduksjonskurs og 39 prosent for te-
makurs i 2017. Antall personer som 
fikk individuell rådgivning økte fra 118 
i 2015 til 420 i 2017, mens antall som 
fikk næringsfaglig vurdering gikk noe 
ned (fra 277 i 2016 til 216 i 2017). 

Antall nyetableringer i Rogaland økte 
med 44 prosent fra 2011 til 2017, 
mens andel avviklinger gikk opp med 
28 prosent. Fra 2016 til 2017 var 
økningen i antall nyetableringer på 
7 prosent, samtidig som andel av-
viklinger økte med 12 prosent. Jæren 
er naturlig nok den regionen hvor det 
skjer mest – både i forhold til antall 
nyetableringer og avviklinger ligger 
nivået på Jæren på omtrent det dob-
belte av resten av fylket til sammen.

4.1.1 Skape, nyetableringer 
      /avviklinger og patenter

Figur 4.5. Antall deltagere på kurs i Skape fra 2015 til 2017 (kilde: Skape)9 

Figur 4.6. Antall nyetableringer og avviklinger i Rogaland fra 2011 til 2017 
(kilde: Brønnøysundregisteret)

9  NAV startet høsten 2017 med egne etablererkurs og Idélab i Nordfylket sammen med Næringshagen 
Rogaland ressurssenter, Haugaland vekst m. fl.
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Patenter kan sees som et mål for re-
sultater av forskning og utvikling. An-
tall søknader om patent økte fra 176 i 
2011 til 240 i 2017 (+36 prosent), +3 
prosent siste året (figur 4.7). Antall 
meddelte patenter varierte noe mel-
lom år, og gikk ned med 13 prosent 
fra 2016 til 2017. Av regionene er det 
Jæren som sender inn de aller fleste 
søknadene om patent (201 av 240 i 
2017), etterfulgt av Haugalandet (29 i 
2017). Antall søknader om patent fra 
Ryfylke gikk ned fra 16 til 8 siste året.

4.1.2    Patenter og 
												patentsøknader

Antall nyetableringer på Jæren, i Ry-
fylke og Haugalandet økte med 45-
50 prosent fra 2011-2017, mens det 
var noe lavere økning i antall nyeta-
bleringer i Dalane (+11 prosent).  Av 
totalt antall nyetableringer i Rogaland 
i 2017, var 68 prosent fra Jæren, 21 
prosent fra Haugalandet, 6,3 prosent 
fra Ryfylke og 3,8 prosent fra Dalane. 
Alle regionene hadde en økning i antall 
nyetableringer i 2017 (6-13 prosent), 
med unntak av Dalane som hadde 3 
prosent færre nyetableringer i 2017 
enn året før. 

Figur 4.7. Antall søknader om patent og antall meddelte patenter i Rogaland for perioden 2011-2017 
(kilde: Patentstyret).
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Dalane Jæren Ryfylke Haugalandet

I perioden 2011-2017 har alle regionene 
i Rogaland opplevd en nedgang i syssel-
settingen i jordbruket. Målt i antall per-
soner er fallet størst på Jæren, hvor ned-
gangen er på 493 personer (16 prosent). 
Dalane har imidlertid den største andels-
messige nedgangen, 25 prosent (151 
personer), tett fulgt av Haugalandet, som 
opplever en nedgang på 24 prosent (258 
personer). I Ryfylke har sysselsettingen i 
jordbruket sunket med 20 prosent (237 
personer). 

I 2017 var det 372 færre bruk i Rogaland 
enn i 2010, en nedgang fra 4255 i 2010 
til 3883 i 2017. Dette tilsvarer en reduks-
jon på snaut 17 prosent. Nedgangen er 
tydeligst for mellomstore bruk (100-299 
dekar), som det har blitt 370 færre av i 
perioden. Samtidig har det blitt 75 færre 
små bruk (under 100 dekar), og 73 flere 
store (over 300 dekar).

Andelen store bruk (over 300 dekar) er 
størst på Jæren og i Dalane, med 39 
prosent. Antallet er imidlertid langt større 
på Jæren: 575 bruk, mot 205 bruk i Da-
lane. På Haugalandet er det 23 prosent 
av brukene regnet som store, mens det er 
18 prosent i Ryfylke.

Alle regionene med unntak av Jæren had-
de størst prosentvis økning i andel store 
bruk, og størst nedgang i andel mellom-
store bruk. Jæren hadde 0,3 prosent 
færre store bruk i 2017 enn i 2010, og en 
nedgang på 19 prosent for både små og 
mellomstore bruk. På Jæren var det sam-
let sett 216 færre bruk i 2017 enn i 2010. 

Nedbygging av matjord i Rogaland vari-
erte en del fra 2011 til 2016, med høyest 
verdi i 2015 (3776 dekar) til lavest verdi i 
2012 (796 dekar).

4.2	 	 Færre,	men	større	enheter	i	jordbruket	

Figur 4.8. Sysselsatte i jordbruket i Rogaland fra 2011 til 2017. Kilde: 
SSB tabell 07984.

Figur 4.9. Utvikling i bruksstørrelse i Rogaland fra 2010 til 2017. Kilde: 
Landbruksdirektoratet.

Figur 4.10. Nedbygging av matjord i Rogaland fra 2011 til 2016. Tallene 
inkluderer både dyrket og dyrkbar jord. Kilde: Landbruksdirektoratet. 
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Frukt- og bærproduksjonen i Ro-
galand veksler svært mye fra år til år. 
For eksempel var den årlige gjennom-
snittsproduksjonen i perioden 2011-
17 227 tonn epler, pærer og plom-
mer per år, men de årlige resultatene 
varierer fra toppnivået på 300 tonn i 
2014 til bunnivået på 167,5 tonn bare 
ett år senere. 

Produksjonen av tomat og agurk er 
langt mer stabil, og med unntak av 
et produksjonshopp fra 13,4 til 15,5 
tonn fra 2011 til 2012, har produksjo-
nen økt jevnt til en foreløpig topp på 
16,5 tonn i 2016. Fra 2016 til 2017 ser 
vi det eneste produksjonsfallet i peri-
oden, med en nedgang til 16,2 tonn.

4.2.1 Rogaland er landets 
									største	kjøttprodusent

Den totale kjøttproduksjonen i Ro-
galand i 2017 var på drøyt 88 000 
tonn, noe som gjør fylket til landets 
desidert største kjøttprodusent (Trøn-
delagsfylkene produserte samlet sett 
70 000 tonn i 2017). Kjøttproduks-
jonen fra grovfordyr10 har vært for-
holdsvis stabil hele perioden, mens 
den kraftforbaserte produksjonen har 
økt betydelig i perioden 2011-17, fra 
51 800 til 68 600 tonn (32 prosent 
økning). Andelen av kjøttproduksjo-
nen som er kraftforbasert har økt fra 
73 til 78 prosent i denne perioden.  
For å utnytte utmarksområdene og 
hindre gjengroing, er det ønskelig å 
opprettholde bestanden av beitedyr.

10  Grovfordyr er dyr som beiter ute og spiser gras, silo ol. Den kraftforbaserte produksjonen er først og fremst 
gris og kylling.
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Innen akvakultur i Rogaland, er sys-
selsettingen klart dominert av årsverk 
knyttet til produksjon av laks og ørret. 
I 2016 var 492 personer (350 årsverk) 
sysselsatt innen havbruk i Rogaland. 
Av disse jobbet 221 årsverk med laks 
og ørret som matfisk, i tillegg til 101 
årsverk knyttet til settefisk og yngel av 
laks og ørret. Andre arter utgjør snaut 
30 årsverk.

I 2010 ble det formulert et mål om å 
doble produksjonen av oppdrettslaks 
i Rogaland innen 2020. Som figur 4.11 
illustrerer, er det en del svingninger i 
produksjonen, og den ligger for øye-
blikket bak målsetningen. Problem-
er med lakselus er en av de viktigste 
vekstbegrensingene, og det å finne 
effektive og bærekraftige måter for å 
hindre lakselus er en viktig prioritering.

Det er et mål, både nasjonalt og re-
gionalt, å øke produksjonen. Den 
mørke blå linjen viser målet om å do-
ble produksjonen i Rogaland fra 2010 
til 2020. 

Produksjon av oppdrettslaks varierte 
fra 69 054 tonn i 2011 til 83 055 i 2015, 
og gikk ned fra 83 055 til 75 661 tonn 
i 2016. Samtidig var det en betydelig 
verdiøkning på salg av laks med hele 
37 prosent fra 2015 til 2016, og med 
132,6 prosent fra 2011 til 2016. Ro-
galand har et regionalt mål om å doble 
produksjon av laks fra 2011 til 2020. 
Produksjonstall for 2016 viser at vi er 
et stykke unna å nå dette målet.  

4.3	 	 Nedgang	i	lakseproduksjonen

Figur 4.11. Produksjon av oppdrettslaks i Rogaland. Kilde: 
Fiskeridirektoratet.

Figur 4.12. Produksjon av rensefisk fra 2012 til 2016. Kilde: 
Fiskeridirektoratet.
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Samtidig er det svært positivt at pro-
duksjon og salg av rensefisk for bek-
jempelse av lakselus økte betydelig 
fra 2012 til 2016 (Figur 4.12), fra 270 
000 til 524 000 for berggylt, og fra 431 
000 til 15,9 millioner for rognkjeks. 
Verdien på salget av rensefisk var på 
43,5 millioner kr i 2016. 

Salg av yngel og smolt av laks og ør-
ret varierte mellom år fra 2011 til 2016, 
spesielt for yngel av ørret som varierte 
i antall fra 0 til 930 000. Salg av smolt 
var betydelig større enn salg av yngel 
for både laks og ørret for perioden 
2011-2016. Av totalt salg av smolt i 
2016 utgjorde salg av smolt av ørret 
18 prosent og salg av smolt av laks 
82 prosent.

Fiskeridirektoratet rapporterer miljø-
tilstand under oppdrettslokaliteter ut 
fra to ulike undersøkelser (B- og C un-
dersøkelser) med vurdering fra svært 
god til meget dårlig. Andel anlegg 
som fikk resultatet svært god økte fra 
70 prosent til 73 prosent fra 2013 til 
2017, men litt lavere andel svært gode 
i 2017 enn året før. Samtidig ser vi at 
med unntak av 2014, 2015 og 2017 
har syv prosent av anleggene karakte-
ren «dårlig» og en prosent «svært dår-
lig». Nesten ett av ti anlegg har med 
andre ord tydelig behov for forbedring 
mht. miljøtilstand.

Figur 4.13. Salg av yngel og smolt av laks, regnbueørret og annen ørret i 
Rogaland 2011-2016. Kilde: Fiskeridirektoratet.

Figur 4.14. Miljøtilstand under oppdrettslokaliteter i Rogaland. Kilde: 
fiskeridirektoratet. 
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Både de totale losjiinntektene og 
inntektene per rom/overnatting i Ro-
galand har falt betydelig i perioden 
2014-2017. Samtidig har kapasiteten 
i antall rom og senger økt, og antall 
solgte rom har sunket. De svekkede 
resultatene ser dermed ut til å skyldes 
en kombinasjon av økt tilbud og redu-
sert etterspørsel. 

Som vist i Figur 4.15 hadde Rogaland 
totalt 6,6 prosent av markedsande-
lene av alle hotellovernattinger i Norge 
i 2017, forbigått av Oslo, Hordaland 
og Akershus. Etter to år med nedgang 
i antall hotellovernattinger, blant an-
net som følge av nedgangen i olje og 
gassindustrien, er det gledelig at det 
i 2017 var en økning i antall overnat-
tinger sammenlignet med året før.

4.4  Ferie- og fritidsreiser blir stadig viktigere

Figur 4.15. Hotellovernattinger i Rogaland sammenlignet med andre fylker, tall for 2017. Kilde: Statistikknett Reiseliv.

Tabell 4.1. Inntekt og kapasitetsutnyttelse for hoteller i Rogaland, 2010, 
2014 og 2017

Losjiinntekter (1000kr)

Inntekt pr overnatting

Inntekt pr solgte rom

Inntekt pr disp rom

Inntekt pr gjest

Antall solgte rom

Kap. utnytting Rom (%)

Kap. utnytting Senger (%)

Hoteller (antall

Senger (antall)

Rom (antall)

Romdøgn tilbudt (antall)

2010   2014          2017

1 112 309          1 284 045         983 661

1 014 679         1 225 873         983 661

1 772 168          2 126 039       2 294 516

      57       58    50

      39       38    36

      58       68    65

   8 874  11 119         11 722

   4 855   5 825           6 286

      871      831   641

    1 096    1 047  851

      628      604   429

    1 469    1 438  1 039
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Antall hotellovernattinger i Rogaland 
økte med 20 prosent i perioden 2010 
til 2017, fra snaut 1,3 millioner over-
nattinger til drøyt 1,5 millioner. Yrkes-
relaterte overnattinger utenom kurs 
og konferanse er den største kate-
gorien. Her er antall overnattinger i 
2017 nesten oppe på 2010-nivået, 
etter et betydelig fall i 2014 og 2015. 
Antall overnattinger knyttet til kurs og 
konferanse har vært forholdsvis stabilt 
i perioden, men med en tydelig økning 
fra 2016 til 2017. Dette kan tyde på at 
det går bedre for flere bedrifter, at de 
kan ta seg råd til å ha kurs og konfer-
anser i større grad enn for få år siden.

Med unntak av et fall fra 2016 til 2017, 
har overnattinger knyttet til ferie og 
fritid vist en betydelig vekst. I toppåret 
2016 var det snaut 610 000 overnat-

Figur 4.16. Endring i antall hotellovernattinger i Rogaland sammenlignet med andre fylker fra 2016 til 2017. 
Kilde: Statistikknett Reiseliv.

Figur 4.17. Hotellovernattinger i Rogaland etter formål for 
perioden 2008-2016. Kilde: Statistikknett Reiseliv.

tinger, mens nivået i 2017 falt til drøyt 
560 000. Dette er fortsatt en økning 
på 62 prosent i forhold til 2010, og il-
lustrerer hvordan turistnæringen kan 
være en viktig drivkraft og inntektskil-
de for regionen i framtiden.
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Olje og gass var i perioden 2011-2017 
den desidert største eksportvaren fra 
Rogaland, etterfulgt av 1) bearbeidde 
varer og 2) maskiner, transport og an-
dre varer (Figur 4.18). Kjemiske pro-
dukter var varegruppen med lavest 
andel eksport etterfulgt av ferdigvarer 
og deretter råvarer. 

Etter «bunnivået» i 2016, med lavest 
eksport for perioden 2011-2017, var 
det fra 2016 til 2017 en vekst i samlet 
eksport fra Rogaland på 14 prosent, 
i hovedsak grunnet en økning (+38 
prosent) i eksport av brenselstoffer. I 
tillegg økte eksporten av bearbeidde 
varer (+19 prosent), mens eksporten 
av fisk gikk ned med 8 prosent og 
maskiner, transportmidler og andre 
varer ned med 23 prosent fra 2016 til 
2017. Eksport av olje og gass utgjorde 

4.5	 	 Eksporten	viser	tegn	til	å	øke	igjen

Figur 4.18. Verdien av fastlandseksport fra Rogaland fordelt på varegruppe fra 2011 til 2017. Kilde: SSB. 

Figur 4.19. Endring i verdien av fastlandseksport fra Rogaland fordelt på 
varegruppe fra 2016 til 2017. Kilde: SSB. 

hele 51 prosent av den totale eksport-
verdien fra Rogaland i 2011, var på 34 
prosent i 2016, men økte siste året til 
å utgjøre 43 prosent i 2017. 
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5.  Folkehelse

Arbeidsmarkedet i Rogaland har i en del år bidratt til å trekke unge 
personer i etableringsfasen til fylket. Dette har bidratt til å gi fylket 
en	ung	befolkning	sammenlignet	med	 landet	 for	øvrig,	noe	som	 i	
sin tur bidrar til mindre helseproblemer i forhold til innbyggertallet. 
Med	unntak	av	røyking	så	er	Rogaland	sine	nivåer	tilsvarende	eller	
bedre enn landstotalen på de indikatorene i dette kapitlet hvor vi har 
nasjonale	tall.	Dette	er	gledelig,	men	det	bør	 ikke	bli	en	hvilepute.	
Psykiske	vansker	blant	unge	øker,	andelen	unge	i	lavinntektsfamilier	
stiger,	og	selvmordsraten	er	alt	for	høy.	
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Folkehelse omfatter alle faktorer 
som direkte eller indirekte påvirker 
befolkningens helsetilstand, trivsel 
og velvære. Dette inkluderer både 
økonomi og arbeidsliv, fysisk planleg-
ging og infrastruktur, utdanning, kul-
turliv og en rekke andre faktorer. Dette 
innebærer at de aller fleste temaene 
som berøres i dette heftet er relatert 
til folkehelse. Denne erkjennelsen, at 
svært mye av det vi gjør har helsekon-
sekvenser, er et sentralt poeng i folke-
helsearbeidet. 

Helsetilstanden er ujevnt fordelt i be-
folkningen, og de som er nederst på 
den sosiale rangstigen har ofte de 
største problemene. Utjevning av 
denne skjevfordelingen er et viktig 
mål i folkehelsearbeidet.

Vi finner eksempler på ting som er 
viktige for folkehelsen i alle kapitlene 
i dette dokumentet. Arbeidsmarkedet 
har for eksempel stor betydning. Det 
å ha en jobb å gå til er viktig, både av 
sosiale og økonomiske grunner. Ned-
gangen i arbeidsmarkedet i fylket har 
helt klart vært negativ for folkehelsen, 
selv om ikke alle effektene blir synlige 
i statistikken. Her presenteres også 
utvikling og nivå for andel mottakere 
av uføretrygd i Rogaland. Dette er en 
viktig folkehelseindikator, da den viser 
andelen som ikke kan ta del i arbeid-
slivet av helsemessige årsaker.

Innen kultur og idrett blir det gjort mye 
godt folkehelsearbeid, blant annet 
gjennom tilgang til sosiale møteplas-
ser, kunst- og kulturopplevelser og 
tilrettelegging for fysisk aktivitet. Se 
kapittel 3 for mer dette.

I kapittel 6 kan vi lese om blant an-
net økt gjennomføring i videregående 
opplæring. Dette er gledelig, også i et 
folkehelseperspektiv. Personer som 

ikke har fullført videregående skole 
er, statistisk sett, en risikogruppe 
med hensyn til både helse og økon-
omisk situasjon. Her kommer det 
også fram et eksempel på hvordan 
offentlige bygninger – i dette tilfellet 
videregående skoler – blir tilpasset 
med hensyn til universell utforming. Å 
sikre at færrest mulig blir ekskludert 
på grunn av fysisk utforming av byg-
ninger, transportmidler, uteområder 
mm. er en viktig prioritet i folkehel-
searbeidet.

Samferdselsløsningene i et samfunn 
har stor betydning for hva slags trans-
portform folk velger for å komme seg 
fra A til B. Tilrettelegging for aktive 
transportformer som gange og sykling 
gjør det enkelt og naturlig med fy-
sisk aktivitet i hverdagen, noe som er 
gunstig for helse og velvære. I tillegg 
skaper biltrafikk blant annet støy og 
luftforurensing. Begge disse er nega-
tive for helsen, og særlig skadeeffek-
ten av luftforurensing har vært under-
vurdert tidligere. Det jobbes nå for at 
ytterligere befolkningsvekst i storby-
områdene i fylket skal skje uten vekst 
i personbiltrafikken, noe som virker 
lovende fra et folkehelseperspektiv. 
For mer informasjon, se kapittel 8, om 
samferdsel.

Dette dokumentet er for begrenset til 
å gi en helhetlig introduksjon til folke-
helse – se gjerne delen om folkehelse 
på www.rogalandstatistikk.no for flere 
tall og lenker til mer informasjon. Samti-
dig er det mange faktorer som er svært 
viktige for helse, trivsel og velvære som 
er vanskelige å måle. Denne typen in-
formasjon – for eksempel velvære, me-
string, vennskap, kjærlighet og sosial 
støtte, er i begrenset grad inkludert i in-
dikatorene som presenteres nedenfor. 
Ikke fordi det ikke er viktig, men fordi vi 
mangler informasjon.
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sykdommer	(0-74	år,	2014-16)

Figur 5.1 presenterer andelen inn-
byggere i regionene, Rogaland og 
landet som har vært i kontakt med 
primærhelsetjenesten (fastlege, lege-
vakt, fysioterapeut eller kiropraktor) i 
forbindelse med plager eller sykdom-
mer knyttet til muskel og skjelett. 
Nivåene har vært svært stabile de se-
nere årene, noe som gjør at vi velger 
å bare presentere tall for den siste 
tilgjengelige perioden.

Kommunene i Dalane skiller seg i 
betydelig grad ut fra både fylket for 
øvrig og landstotalen når det gjelder 
muskel- og skjelettplager. I mange 
tilfeller skyldes slike avvik ulik alders-
sammensetning, men dette er ikke 
tilfellet i Dalane. Overhyppigheten 

5.1	 	 Mye	muskel-	og	skjelettplager	i	Dalane

forblir selv om tallene aldersjusteres, 
og den går igjen for både aldersgrup-
pen 0-74 og 15-29 år.

Om vi ser på enkeltkommunene i 
Dalane, har Eigersund de høyeste 
nivåene, men er tett fulgt av Bjerkreim 
og Lund. Sokndal har derimot nivåer 
som er nærmere fylkestotalen. I og 
med at disse tallene strengt tatt viser 
diagnosefordelingen (ikke den objek-
tive sykdomsfordelingen), er de føl-
somme for ulik praksis i ulike region-
er. Vi vet dermed ikke med sikkerhet 
om disse nivåforskjellene skyldes ulik 
evne til å oppdage problemer, ulik di-
agnosesetting, ulik tilbøyelighet i be-
folkningen til å oppsøke helsevesen-
et – eller ulik helsetilstand.

Figur 5.1. Andel med sykdommer eller plager knyttet til muskel og skjelett, gjennomsnitt for 2014-16.
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Figur 5.2 presenterer antall unike per-
soner per 1000 innbyggere som har 
vært i kontakt med fastlege eller le-
gevakt for hjerte- og karsykdommer. 
Tallene er gjennomsnittsverdier for 
2014-16. Nivåene er såpass stabile at 
vi ikke presenterer utvikling over tid.

Hyppigheten av hjerte- og karsykdom-
mer stiger med alderen. Vi har derfor 
tatt med både de faktiske nivåene, og 
estimater av hva nivåene hadde vært 
hvis alle kommunene hadde samme 
alderssammensetning som landet to-

5.2	 	 Lite	hjerte-	og	karsykdom	på	Jæren	
   – pga. ung befolkning

Figur 5.2. Personer med hjerte- og karsykdommer, med og uten aldersjustering

talt sett. Her blir det tydelig hvordan 
de lave nivåene i Rogaland, særlig 
Jær-regionen, delvis henger sammen 
med at vi har en av landets yngste be-
folkninger. Hvis vi justerer for alders-
sammensetningen, har fylket totalt og 
alle regionene utenom Ryfylke høyere 
nivåer enn landet totalt sett.
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Personer i alderen 15-29 år med psykiske symptomer eller lidelser

Dalane Jæren Ryfylke Haugalandet Rogaland Hele landet

I forhold til andel personer som har 
kontakt med fastlege eller legevakt i 
forbindelse med psykiske plager eller 
sykdommer, ligger både Rogaland 
totalt sett og de fire regionene hver 
for seg lavere enn nivået for landet 
totalt sett.

Vi ser imidlertid en økning over tid i 
både landet, fylket og alle regionene 
unntatt Ryfylke. Om vi ser på forde-
lingen for hele befolkningen opp til 

5.3  Lite psykiske symptomer/lidelser hos 
   unge i Ryfylke

74 år, er både nivåene og utviklingen 
svært like det vi ser her for alders-
gruppen 15-29 år.

Siden tallene er basert på diagnose-
setting hos helsevesenet, er det im-
idlertid vanskelig å fastslå i hvilken 
grad endringer og nivåforskjeller sky-
ldes ulikt sykdomsbilde, eller f.eks. 
variasjoner i diagnosepraksis eller til-
bøyelighet til å oppsøke helsevesenet.

Figur 5.3. Personer i alderen 15-29 år med psykiske vansker eller lidelser, 2010-12 – 2014-16
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Andel dagligrøykere har sunket jevnt i 
flere år, både totalt sett og for de fleste 
utdanningsgruppene. Samtidig er det 
tydelige forskjeller mellom ulike ut-
danningsnivåer - jo kortere utdanning, 
jo høyere sannsynlighet for å røyke 
daglig.

Gruppen som kun har grunnsko-
leutdanning er relativt liten, men 
helsemessig utsatt. Lite fullført utdan-

5.4	 	 Fortsatt	nedgang	i	andel	som	røyker	
	 	 	 –	men	store	sosiale	forskjeller

Figur 5.4. Andel dagligrøykere, totalt og fordelt etter utdanningsnivå.

ning samvarierer med en rekke nega-
tive sosiale og helsemessige utfall - og 
røykevanene er en viktig delforklaring 
på dette.

Det er en betydelig andel eldre i denne 
gruppen. I Rogaland har 39 prosent av 
personene i alderen 75 år eller eldre 
kun grunnskoleutdanning. I alders-
gruppene 25-44 år og 45-74 år, er de 
tilsvarende nivåene 17 og 20 prosent. 
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Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett?
Ungdomsskoleelever i Rogaland, etter region

Aldri Sjelden 1-2	ganger	i	måneden

1-2	ganger	i	uka 3-4	ganger	i	uka Minst 5 ganger i uka

Det er forholdsvis små regionale 
forskjeller i hvor ofte ungdomss-
koleelever i Rogaland trener. 8-10 
prosent av de spurte ungdomss-
koleelevene i 2016 trener sjelden 
eller aldri, mens 85-88 prosent trener 
minst én gang i uka.

Svarene man får i denne typen un-
dersøkelser er følsomme for både 
spørsmålsformuleringen (her får vi for 
eksempel ikke vite noe om hvor lenge 
de trener), og i hvilken grad de som 
svarer pynter på svarene.

5.5	 	 Fysisk	aktivitetsnivå	blant	ungdom
   i Rogaland

Dessverre avtar aktivitetsnivået en 
del etter ungdomstiden. Tall for 2015 
indikerer at omtrent 56 prosent av 
befolkningen i Rogaland er fysisk ak-
tive i minst 2,5 timer per uke. 

Fra et folkehelseperspektiv er det vik-
tige at folk er i jevnlig fysisk aktivitet 
- om man trener tre eller fem ganger 
i uka er mindre viktig. Helsegevinsten 
kommer raskt om man går fra inaktiv 
til litt aktiv, men gevinsten per ekstra 
time i aktivitet avtar etter hvert som 
aktivitetsnivået øker. 

Figur 5.5 Fysisk aktivitetsnivå blant ungdomsskoleelever
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Selvmord	og	dødsfall	etter	transportulykker	per	10.000	innbyggere
Femårs	løpende	gjennomsnitt

Selvmord,	Rogaland Selvmord,	hele	landet

Transportulykker, Rogaland Transportulykker, hele landet

Figur 5.6 presenterer utviklingen i 
dødsfall som følge av selvmord og 
transportulykker for Rogaland og hele 
landet fra 50-tallet og framover. De 
reelle variasjonene fra år til år er ves-
entlig større enn det som vises her, 
særlig for Rogaland. Vi presenterer 
gjennomsnitt for hvert år og de fire 
foregående årene for å gjøre det en-
klere å se trender over tid.

Gjennom det meste av perioden siden 
kartleggingene startet, har Rogaland 
hatt en noe lavere gjennomsnittlig 
selvmordshyppighet enn landet to-
talt sett. Med unntak av en periode i 
2006-2007 har dette fortsatt, men for-
skjellen er mindre enn tidligere. 

5.6	 	 Dødsfall	etter	transportulykker	synker,	
	 	 	 selvmord	gjør	ikke

Figur 5.6. Selvmord og dødsfall etter transportulykker (Kilde: Dødsårsaksregisteret)

Nivåene steg i løpet av 70- og 80-tall-
et, men i Rogaland stabiliserte de seg 
på et lavere nivå enn landet totalt. Et-
ter en topp tidlig på 90-tallet har de 
nasjonale nivåene sunket noe, uten 
at vi ser en tilsvarende utvikling i Ro-
galand.

Hyppigheten av dødsfall etter trans-
portulykker har sunket kraftig etter de 
høyeste nivåene midt på 70-tallet - fra 
over to årlige dødsfall per 10 000 inn-
byggere, til under 0,5. Det er en mål-
setning i folkehelsearbeidet å få til en 
tilsvarende reduksjon i selvmord.
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Andel personer under 18 år i lavinntektshusholdninger

Dalane Jæren Ryfylke Haugalandet Rogaland Hele landet

Etter en periode med en viss nedgang 
fram mot 2010, har andelen av unge 
som bor i lavinntektshusholdninger 
skutt fart de senere årene. Mens øk-
ningen på landsbasis har avtatt noe 
de senere årene, steg andelen i Ro-
galand med 10 prosent i året i løpet av 
2015 og 2016. Det er imidlertid også 
verdt å merke seg at til tross for øknin-
gen de senere årene, er det bare Ak-
ershus som har en lavere andel unge i 
lavinntektsfamilier enn Rogaland.

Lavinntektsfamilier er definert som 
husholdninger som har lavere inntekt 
enn 60 prosent av den nasjonale me-
dianinntekten, justert for antall voksne 
og barn/unge i husholdningen.

Sett i forhold til totalnivået i Rogaland, 
har kommunene på Haugalandet lig-
get høyere i hele perioden siden 2006 
- særlig etter en vesentlig økning i lø-

5.7	 	 Flere	unge	i	lavinntektsfamilier

pet av 2012. De senere årene har im-
idlertid både Jær-regionen og Ryfylke 
opplevd raskere vekst enn Haugalan-
det. 

Barn og unge med innvandrerbak-
grunn er betydelig overrepresentert i 
denne statistikken, så økt innvandring 
er en delforklaring på økningen de se-
nere årene. 

Familier hvor forsørgere er arbeidsle-
dige er overrepresentert i denne statis-
tikken. Dette gjelder i vesentlig grad 
innvandrerfamilier, men i Rogalands 
tilfelle spiller også ringvirkningene av 
nedgangen i oljemarkedet inn.

En annen delforklaring på økningen er 
at barnetrygden ikke har steget i takt 
med prisveksten. Dette gjør at famili-
er hvor barnetrygd er en viktig del av 
inntekten har sakket akterut. 

Figur 5.7. Andel personer under 18 år i lavinntektshusholdninger (kilde: SSB tabell 08764)
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Vi ser av tallene for 2017 at andel ka-
riesfrie 5-åringer i Rogaland har sta-
bilisert seg på et høyt nivå. I 2017 
var 83,1 prosent av de undersøkte 
5-åringene uten hull i tennene. An-
delen kariesfrie 5-åringer varierer fra 
81,6 prosent til 85,4 prosent mellom 
distriktene. Innenfor distriktene kan 
man finne større variasjoner. Det kan 
være store individuelle forskjeller i 
tannhelse. 

Signaler fra andre fylker forteller om en 
mulig nedgang i kariesfrie femåringer. 
Dette kan være bekymringsfullt. Det 
kan være ulike årsaker til en slik ut-
vikling. Ett forhold er at denne al-
dersgruppen oftere enn tidligere har 
kontakt med sukkerholdige produk-
ter. Det være seg i dagligvarebutikker, 
sosiale sammenhenger og til og med 
i barnehager. Et annet forhold kan 
være at barn av innvandrerfamilier har 
dårligere tannhelse enn norske barn. 
Om så er tilfelle ligger det et håp om 
at disse forskjellene utjevner seg frem 
til 12-års alder.

Det er gledelig å observere at Tann-
helse Rogaland kan rapportere den 
samme gode tannhelsen som for de 
siste tre årene når det gjelder 12-årin-
gene. Andelen 12-åringer helt uten 
sykdom i permanente tenner var for 
Rogaland 60,9 prosent i 2017. Dette 
er på samme nivå som for 2014, 2015 
og 2016. Landsgjennomsnittet i 2017 
er på 59,4 prosent. 

Når det gjelder individer helt uten syk-
dom i permanente tenner for 18-årin-

5.8  Lite karies i Rogaland

gene, var dette tallet i 2017 25,2 
prosent. En forbedring på 3,2 prosent 
fra 2016. Landsgjennomsnittet i 2017 
var 25,1 prosent. 

Tannhelseutviklingen de siste årene for 
Rogaland viser en stadig forbedring. 
Denne trenden videreføres i 2017, 
med svært gledelige tall for hele fylket. 
Mye taler for at satsning på folkehelse 
og forebyggende aktivitet har gitt, og 
gir resultater. Likevel, som komment-
ert under 5-åringene foran, er det liten 
grunn til å lene seg tilbake og tro at 
«slaget om karies» er vunnet.

Tannhelsepersonell har plikt til å varsle 
barnevernet når det er grunn til å tro at 
et barn blir mishandlet eller opplever 
alvorlig omsorgssvikt. Denne plikten 
er hjemlet i lov om helsepersonell §33.

Siden 2011 har Tannhelse Rogaland 
hatt samarbeidsavtale med det kom-
munale barnevernet og har interne ru-
tiner for fremgangsmåte ved varsling 
til barnevernet. Tannhelse Rogaland 
samarbeider også med Statens Barne-
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Figur 5.8. Andel kariesfrie ved 5, 12 og 18 års alder, tannhelseregioner 2017 (Kilde: Tannhelse Rogaland)
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hus i Stavanger. Tannlegespesialist i 
barnetannpleie utfører sammen med 
barnelege medisinsk/odontologisk un-
dersøkelse etter begjæring fra politiet.

1. januar 2018 fikk tannhelsetjenest-
eloven en ny bestemmelse § 1-3c. 
Bestemmelsen er knyttet til regjerin-
gens opptrappingsplan mot vold og 
overgrep (2017-2021).  Fylkeskommu-
nen skal ha særlig oppmerksomhet 

rettet mot at pasienter kan være utsatt 
for, eller kan stå i fare for å bli utsatt 
for, vold eller seksuelle overgrep. Fyl-
keskommunen skal legge til rette for 
at den offentlige tannhelsetjenesten 
blir i stand til å forebygge, avdekke og 
avverge vold og seksuelle overgrep. I 
Tannhelse Rogaland vil vi derfor fort-
sette å arbeide målrettet for å sikre at 
disse kravene blir ivaretatt på beste 
måte.

Tabell 5.1. Bekymringsmeldinger fra tannhelsetjenesten til barnevernet

Nord-Rogaland

Nord-Jæren & 
Ryfylke

Stavanger

Sandnes

Sør-Jæren

Tannhelse 
Rogaland

Antall varsler 
sendt foresatte
2017

Tannhelse 
distrikt

Barnevernet bedt 
om opplysninger 
2017

Antall bekymring-
smeldinger 2015

Antall bekymring-
smeldinger 2016

Antall bekymring-
smeldinger 2017

8       16    5         8    7

17       13    11         6    15

11       12    4         12    9

35       4    10         13    11

22       20    6         14    10

93       65    36         53    52
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6.  Kompetanse

En	større	andel	unge	mellom	16	og	18	år	er	i	videregående	opp-
læring	enn	noen	gang	tidligere.	Situasjonen	på	arbeidsmarkedet	i	
Rogaland de siste årene kan være en medvirkende årsak til dette. 
Antallet	som	deltar	i	voksenopplæring	har	aldri	vært	høyere,	og	Uni-
versitetet	 i	Stavanger	melder	om	rekordsøking.	Menn	 i	Rogaland	
har oftere yrkesutdanning enn menn i landet ellers, men andelen 
elever som velger yrkesfag har de siste årene sunket i Rogaland, 
som	 i	 resten	av	 landet.	Samtidig	melder	næringslivet	 i	Rogaland	
om	et	stort	behov	for	fag-	og	yrkesutdanning.	



Rogaland 2018

72

56,1
55,1 54,8

53,4
52,3

53,1

50,8
51,9

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

20
10

/2
01

1

20
11

/2
01

2

20
12

/2
01

3

20
13
/2
01
4

20
14
/2
01
5

20
15

/2
01

6

20
16

/2
01

7

20
17

/2
01

8

A
nd

el

Andel elever i Vg1 på yrkesfaglige utdanningsprogram

Rogaland Hele landet

27 26

40

35

4
2

19

28

10 9

25 26

43

36

4
2

18

27

10
9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Befolkningens	utdanningsnivå,	etter	kjønn

Hele landet Rogaland

Utdanningsnivået i den voksne be-
folkningen i fylket kjennetegnes av 
at menn i Rogaland oftere har vide-
regående opplæring som høyeste 
fullførte utdanning oftere enn menn i 
resten av landet (Figur 6.1). 

Menn i Rogaland har også oftere fag-
skoleutdanning. Utdanningsnivået 
blant kvinner i Rogaland, er nesten 
identisk med landsgjennomsnittet. 
Dette viser at arbeidsmarkedet i Ro-
galand kjennetegnes av en høy andel 
mannlige fagarbeidere. Andelen som 
velger yrkesfag har de siste årene sun-
ket i Rogaland, som i resten av landet 
(se Figur 6.2), selv om det var en liten 
økning fra 2016/2017 til 2017/2018.

6.1	 	 Mange	menn	med	kun	utdanning	fra	
	 	 	 videregående	skole

Figur 6.1. Befolkningens utdanningsnivå i Rogaland og landet totalt, etter kjønn.

Figur 6.2. Andel av elevene i Vg1 som er på yrkesfaglige utdannings-
program. Rogaland og landet totalt.
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Analyser fra NHOs kompetanseba-
rometer 2017, viser at i underkant av 
70 prosent av bedriftene som besvarte 
undersøkelsen i Rogaland, rapport-
erer at de har kompetansebehov for 
arbeidskraft med fag-/svennebrev, og 
50 prosent melder om kompetanse-
behov innenfor fagskoleutdanning. 11

Tilgang på kompetent arbeidskraft er 
en forutsetning for en kunnskapsbasert 
næringsutvikling. Samtidig vil kom-
petansenivået i en region være påvirket 
av etterspørselen i det lokale arbeids-
markedet. Over tid har etterspørselen 
etter arbeidskraft med høyere utdan-
ning økt. Sysselsettingsveksten har 
det siste tiåret vært klart størst i kom-
petanseintensive næringer. 12 

Det er stor spredning mellom re-
gionene i Norge når det gjelder andel-
en av befolkningen med høyere utdan-
ning. Totalt i Norge har 32,9 posent av 
befolkningen over 16 år høyere utdan-
ning, i Rogaland er andelen 31,9. I Ro-
galand har Stavanger, Sola, Sandnes 
og Haugesund den største andelen 
høyt utdannede, alle med over 30 
prosent av befolkningen med univer-
sitetsutdanning. Lund, Bokn og Sok-
ndal har lavest andel av befolkningen 
med universitetsutdanning, alle med 
under 20 prosent (Figur 6.3).

Figur 6.3. Andel innbyggere som har utdanning fra høgskole eller universitet. Kommuner i Rogaland, etter kjønn.

  11 Kilde: NHOs kompetansebarometer 2017, tall fra Rogaland

  12 https://www.regjeringen.no/contentassets/0f23b353a82342febe57e38d79246853/rut_2016_web.pdf 
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I den nasjonale gjennomføringsstatis-
tikken måles elevenes og lærlingenes 
kompetanseoppnåelse i videregående 
opplæring i løpet av fem år. Gjennom-
føring måles i andelen som har fullført 
og bestått videregående opplæring 
etter fem år blant dem som begynte 
i videregående opplæring for første 
gang, og kullene betegnes ut fra første 
gang de begynte i videregående op-
plæring. Fra 2007-kullet til 2012-kullet 
økte gjennomføringen i løpet av fem 
år i Rogaland fra 71,5 til 77 prosent. 
Gjennomsnittet for 2012-kullet for 
hele landet er 74,5 prosent.

Fra 2014 til 2018 har det, på grunn 
av konjunkturene, blitt redusert til-
gang på læreplasser i bedriftene. Det 
er derfor etablert flere tilbud om Vg3 i 
skole. Her tilbyr skolen – i samarbeid 
med opplæringskontor og bedrifter – 
praktisk opplæring i flere lærefag. Fra 
2016 til 2017 bedret situasjonen seg 
en god del, og 312 flere nye lærlinger 
fikk læreplass, men antallet nye 
lærlinger i 2017 var likevel 260 færre 
enn i 2013.   

Det er store regionale forskjeller i an-
delen som fullfører og består vide-
regående opplæring i løpet av fem 
år (se Figur 6.4). I Rogaland er gjen-
nomføringen bedre i nordfylket enn i 
sørfylket. Dette kan reflektere både 
situasjonen på arbeidsmarkedet og 
kvaliteten på den opplæringen ung-
dommen har fått i grunnskolen og i 

6.2	 	 Økt	gjennomføring	av	videregående	
   opplæring

Figur 6.4. Geografisk fordeling av andel av 2011-kullet som 
hadde fullført videregående opplæring etter fem år.

videregående opplæring. I tillegg vet 
vi at foreldrenes utdanningsnivå har 
betydning for elevenes grunnskole-
poeng. Figur 6.5 viser gjennomsnittlig 
grunnskolepoengsum etter kommune 
for elever som gikk ut av 10. trinn 
2016/2017.
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SSB undersøker også hvordan gjen-
nomføringen av videregående op-
plæring endrer seg over en tiårsperi-
ode. For 2006-kullet i Rogaland, som 
hadde en gjennomføring etter fem år 
på 73 prosent, er gjennomføringen et-
ter ti år 81,3 prosent, en økning på 8,3 
prosent (kilde: SSB).  For elever som 
begynte på yrkesfaglig utdannings-
retning i 2016, er økningen på 12,6 

prosentpoeng, fra 61,6 til 74 prosent 
gjennomføring. Økningen er størst for 
menn. Dette viser at det skjer mye 
kompetanseproduksjon også etter 
måletidspunktet «fem år etter oppstart 
i videregående». Det er derfor viktig å 
tilby gode systemer for å kunne full-
føre utdanning som ikke er gjennom-
ført og bestått. 

Figur 6.5. Gjennomsnittlige grunnskolepoeng for 10. trinn, skoleåret 2016/17. Kommuner i Rogaland.
(Kilde: SSB tabell 04684)
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13  https://www.regjeringen.no/contentassets/0f23b353a82342febe57e38d79246853/rut_2016_web.pdf

En høyt utdannet befolkning er viktig 
for å kunne opprettholde høy produk-
tivitet og dermed god lønnsomhet 
i næringslivet. I den grad en region 
mangler relevant kompetanse, kan 
det være et hinder for innovasjon og 
vekst i verdiskapingen. Samtidig er 
også fordelingen av kompetanse i 
stor grad etterspørselsbestemt, slik 
at hva slags kompetanse som blir et-
terspurt i det lokale arbeidsmarkedet 
naturlig nok har konsekvenser for ut-
danningsnivået i en region.13

Rogaland fylkeskommune skal være 
en viktig pådriver i arbeidet med å 
skaffe arbeids- og næringsliv den 
kompetanse og arbeidskraft det er 
behov for. Utvikling av kompetanse 
skjer gjennom rekruttering, videre-
utdanning og livslang læring. 

Nesten en tredjedel av fag- og sven-
neprøvene i Rogaland i 2017 (897 av 
3036) ble avlagt av praksiskandidater. 
Praksiskandidatene er voksne som 
har minst 25 prosent lengre praksistid i 
et lærefag enn den fastsatte læretiden 
i faget. Andelen praksiskandidater er 
høyest innenfor helse - og oppvekstfag 
(35 prosent av de avlagte prøvene ble 
avlagt av praksiskandidater), service 
og samferdsel (27 prosent) og bygg 
og anlegg (18 prosent). En kartlegging 
fra Fafo, viser at den største gruppen 
som tar fag - eller svennebrev som 
praksiskandidater som voksne, ikke 

6.3  Tilrettelegging for kompetanseheving

har fullført videregående opplæring 
tidligere. Dette viser at praksiskandi-
datordningen representerer en vei til 
å fullføre videregående utdanning for 
en gruppe med lav sannsynlighet for 
å fullføre videregående opplæring. 
Voksenopplæringen i Rogaland tilbyr 
også både realkompetansevurdering 
og yrkesfaglig og studieforberedende 
opplæring til voksne. 

 «Utdanning i regionene» skal fremme 
livslang læring uavhengig av bosted-
sadresse. Ved hjelp av kommunikas-
jonsteknologi for fjernundervisning, 
kan undervisning tilrettelegges der 
folk bor, og tilpasses jobb og fami-
liesituasjon. 

Videregående regionskoler utvikles 
til regionale kompetansesentre for å 
skape en felles arena for utvikling av 
arbeidslivet. De regionale kompetans-
esentrene leverer utdanning på både 
videregående nivå, fagskolenivå og 
høyskolenivå. Deltakere fra hele Ro-
galand har gjennomført utdanning or-
ganisert av Utdanning i Regionene. 
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Alle skal ha like muligheter til å søke 
kunnskap og utdanning. Men funks-
jonshemmede har ikke et like fritt 
skolevalg som andre. Noen skoler blir 
de nødt til å velge vekk, på grunn av 
fysiske hindringer i skolebyggene. I 
fylkesdelplanen for universell utform-
ing ble det satt et mål om at alle skole-
bygg på videregående nivå skulle være 
universelt utformede i 2019. Vi er godt 
på vei og nye bygg blir utformet på en 
måte som skal være tilgjengelig for 
alle. Tre fjerdedeler av skolebyggene 
i Rogaland er i dag tilgjengelige for 
rullestolbrukere. De største utfordrin-
gene her er knyttet til eldre bygg. 

Men universell utforming dreier seg 
om mer enn bare lave terskler og 
brede dører. På nettsiden www.tilg-
jengelighet.no registrerer fylkeskom-
munen kartlegginger av tilgjengelighet 
i fem kategorier. Dette går på syn, 
hørsel, bevegelse (eks. rullestolb-
rukere), orienteringshemming (blant 
annet sansetap, utviklingshemming 
og lesevansker) og miljøhemming (al-
lergi og astma). Det er kun 14 av 37 
kartlagte skolebygg som får full skår 
i alle fem tilgjengelighetskategorier. 
Tre skolebygg oppfyller ingen av kat-
egoriene. Stavanger katedralskole er 
ikke blitt kartlagt, fordi kartleggeren 
– som sitter i rullestol – ikke en gang 
kommer inn i bygget.

50%

39%

75%

36%

89%

6.4	 	 Skolebyggene	blir	mer	tilgjengelige

Figur 6.6. Andel kartlagte skolebygg som er tilgjengelige i hver kategori. Symbolene står for syn, hørsel, 
bevegelse, orientering (blant annet sansetap, utviklingshemning og lesevansker) og miljø (allergi og astma). 
Kilde: www.tilgjengelighet.no
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7.		 Miljø	&	klima

Rogaland	har	hatt	en	stor	økning	i	fornybar	kraftproduksjon	de	sis-
te årene, i tråd med politiske målsettinger. Målet om å kutte klima-
gassutslipp	ser	derimot	 ikke	ut	 til	 å	bli	 innfridd.	Værmønstre	er	 i	
endring på grunn av menneskeskapte klimaendringer og samfun-
net må forberede seg på mer ekstreme værtyper. I Rogaland kan 
det	blant	annet	bli	mer	flom,	skred	og	tørke.	Vi	blir	nødt	til	å	styrke	
overvannshåndtering	og	sikre	 infrastruktur	mot	 flom.	Sur	nedbør	
er	fortsatt	en	trussel	som	påvirker	elver	og	innsjøer,	sammen	med	
landbruk og vannkraftsinngrep. 
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Rogalands klimagassutslipp har gått 
ned fra 4,6 millioner tonn CO2-ek-
vivalenter i 2009 til 3,8 millioner tonn 
i 2016. Hovedårsaken til nedgangen 
er avviklingen av gasskraftverket 
på Kårstø, som har stått for utslipp 
i nærheten av én million tonn. Når 
den kortlevde kraftproduksjonen på 
Kårstø er holdt utenfor, kan det se 
ut som utslippene faktisk øker i peri-
oden. Det samme skjer i flertallet av 
fylker i Norge. 

Bildet domineres av industri, olje og 
gass med om lag halvparten av ut-
slippene. Disse sektorene har økt ut-
slippene betraktelig fra 2009. Utslip-
pene er i første rekke knyttet til tre 
punktutslipp i kommunene Karmøy, 
Tysvær (Kårstø) og Sauda. Veitrafikk 
(19 prosent) og jordbruk (18 prosent) 

7.1	 	 Stabilt	høye	utslipp

Figur 7.1. Klimagassutslipp til luft i CO2-ekvivalenter. Kilde: SSB. 

er også betydelige bidragsytere. Klim-
agassutslippene i Rogaland utgjør ca. 
11 prosent av de nasjonale utslippene 
når aktiviteten på sokkelen holdes 
utenfor. 

Regionalplan for energi og klima 
(2010) har en målsetting om reduks-
jon av klimagassutslippene fra refer-
anseåret 2005 og fram mot 2020 på 
750 000 tonn når storindustrien hol-
des utenfor. Tallene ovenfor kan ikke 
direkte sammenlignes med tallene fra 
2005 på grunn av forskjellig metodikk 
knyttet til innsamling av grunnlagsda-
ta. Materialet viser likevel at utslipps-
bildet for de største sektorene utenom 
storindustrien (veitrafikk og landbruk) 
samlet sett har vært omtrent stabile i 
perioden 2009-2016.
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Kraftproduksjonen i Rogaland består 
i all hovedsak av fornybar energi, 
først og fremst vannkraft. Utviklin-
gen de siste årene skyldes både økt 
produksjonskapasitet og økte ned-
børsmengder. I 10-års perioden 2007-
2016 har årsproduksjonen variert mel-
lom 9769 og 14766 GWh. Økningen 
vi ser de seneste tre årene skyldes 
både økt installert effekt og økte ned-
børsmengder. Vannkraftproduksjo-
nen i Rogaland utgjør for tiden ca. 10 
prosent av den norske produksjonen. 

I årene 2009-2011 var det også en 
betydelig varmekraftproduksjon som i 
toppåret 2009 var oppe i 2927 GWh. 
Mesteparten av denne produksjonen 
kom fra gasskraftverket på Kårstø. Et-
ter at dette ble nedlagt, er varmekraft-
produksjonen i Rogaland marginal. 

7.2	 	 Mål	om	økt	fornybar	energi	kan	bli	nådd

Vindkraft kom inn på statistikken i 
2011 og var i 2016 på 236 GWh (1,6% 
av den totale kraftproduksjonen i Ro-
galand). Dette utgjorde 11 prosent av 
den norske vindkraftproduksjonen. 
Det forventes en betydelig økning i 
vindkraftproduksjonen de nærmeste 
årene, både i Rogaland og andre vin-
dkraftfylker. 

Rogaland fylkeskommunes Region-
alplan for energi og klima (2010) har 
en målsetting om produksjon av 4000 
GWh ny, fornybar energi innen 2020, 
der de største sektorene er vindkraft 
(2500 GWH) og vannkraft (500 GWH). 
To år før 2020 er måltallene både for 
vannkraft og vindkraft oppnådd målt 
i konsesjonsgitte prosjekter, mens det 
er et stykke igjen i forhold til igang-
satte prosjekt, særlig for vindkraft.

Figur 7.2. Kraftproduksjon i Rogaland 2006-2016. Kilde: SSB. 
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Klimatilpasning handler om å be-
grense eller unngå ulemper grunnet 
klimaendringer, og dra nytte av even-
tuelle fordeler. God og helhetlig plan-
legging, som tar hensyn til dagens og 
framtidens klimaendringer, står helt 
sentralt på veien mot et klimatilpas-
set samfunn. Til hjelp i overordnet 
planlegging, er det anbefalt såkalte 
«klimapåslag» for å ta høyde for et 
våtere og villere vær i fremtiden, og 
dermed unngå skade på eksempelvis 
boligområder, infrastruktur og natur-
miljø når klimaet endres. Det vil si at 
det legges inn en sikkerhetsmargin på 
toppen av de tallverdiene som brukes 
i dag ved planlegging og dimensjo-
nering av ny infrastruktur. Anbefalte 
«klimapåslag» er basert på et scenario 
med høye klimagassutslipp. 

Episoder med kraftig nedbør ventes 
å øke vesentlig i både intensitet og 
hyppighet. I urbane områder med 
tette flater gir det økte utfordringer når 
stadig større mengder overvann skal 
ut gjennom avløpssystemet på kort 
tid. Nedbørintensiteten for døgn med 
kraftig nedbør forventes å øke med ca. 
15 prosent. For regnskyll med kortere 
varighet enn 3 timer, er det anbefalt å 
planlegge med en sikkerhetsmargin 
på 40 prosent utover dagens nedbør-
regime.  

7.3.1					Kraftig	nedbør	
og	overvannshåndtering

7.3.2					Flomvannføring	i	
             elver og bekker

7.3	 					Må	planlegge	for	mer	ekstremt	vær

Det anbefales å regne med minst 20 
prosent høyere vannføring ved flom. 

I kystnære elver der årets største flom 
i dag er en regnflom, forventes det en 
økning i flomstørrelsen. Dersom det 
utføres flomberegninger og fremstilles 
flomsonekart, bør en regne med 20 
prosent økning i vannføringen. 

I mindre, bratte vassdrag (elver og 
bekker) som reagerer raskt på nedbør, 
og i tettbygde strøk med tette flater 
vil mer intens nedbør skape særlige 
problemer. I mindre bekker og elver 
må man forvente minst 20 prosent 
økning i flomvannføringene og man 
må være spesielt oppmerksom på at 
mindre elver kan finne nye flomveier. 
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7.3.3					Flomfarekart

Det er utarbeidet et flomfareka-
rt for følgende områder i Rogaland: 
Bjerkreimsvassdraget (Vikeså og 
Egersund), Figgjoelva (Ålgård), Moiså-
na (Moi), Ognaåna (Ogna), Oltedal-
selva (Oltedal), Sokna (Hauge), Sau-
davassdraget (Sauda) og Årdalselva 
(Årdal). 

Flomfarekartområder (fra NVE) ligger 
inne i www.temakart-rogaland.no som 
eget kartdatalag. 

For alle områdene med flomfarekart, 
anbefales det å ta høyde for en 20 
prosent økning i vannføringen. 

For områder uten flomfarekart anbe-
fales det at det settes av soner på 
minimum 20 meter på hver side av 
bekker og 50-100 meter på hver side 
av elver for å dekke områder med po-
tensiell flomfare. 

Figur 7.3. Eksempel på illustrasjon av flomfareområder fra Temakart Rogaland: Sandnes sentrum

Basert på høye klimagassutslipp og 
beregninger for perioden 2081-2100, 
er det anbefalt å bruke fra 62-81 cm 
(avhengig av kommune) som tillegg 
for havnivåstigning med klimapåslag.

7.3.3.1		Havnivåstigning	og	
stormflo
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Ved utredning og kartlegging av 
skredfare i forbindelse med arealplan-
legging og utbygging er det viktig at 
alle typer skred vurderes nøye i tråd 
med kravene i byggteknisk forskrift 
(TEK 17, § 7.3) og plan- og bygning-
sloven § 28-1 om sikker byggegrunn 
mot naturfare. Det er ikke vurdert be-
hov for en ekstra sikkerhetsmargin 
utover veiledningen som foreligger i 
byggteknisk forskrift per i dag. 

Arbeidet med regionalplan for van-
nforvaltning har fått på plass et 
kunnskapsgrunnlag om kystvann, fer-
skvann og grunnvann. Dette brukes 
for å vurdere miljøtilstanden, sette 
miljømål, vurdere påvirkninger på 
vannmiljøet og utarbeide tiltak på re-
gionalt nivå. Mindre enn halvparten av 
elver og innsjøer i Rogaland har god 
eller svært god økologisk tilstand. Til-
standen for kystvann er mye bedre. 

De tre dominerende påvirkningsfak-
torene er sur nedbør, vannkraft og 
landbruk. I Rogaland er det flest vass-
drag med forsuring i fjellområdene 
øst i fylket. Fjellområdene i øst består 
mange steder av næringsfattig berg-
grunn og lite jordsmonn, noe som 
medfører at vassdragene raskt blir 
påvirket av sur nedbør. Områder med 
næringsrik berggrunn og tykkere jords-
monn tåler i større grad sur nedbør. 

7.3.4							Skredrisiko

7.4	 	 Sur	nedbør,	vannkraft	og	landbruk	
	 	 	 påvirker	vannmiljøet

Tabell 7.1. Anbefalte sikkerhetsmarginer («klimapåslag») i 
planleggingen av infrastruktur i Rogaland

Høy tilførsel av næringsstoffer fra 
landbruk er en stor utfordring for van-
nmiljøet. Landbruksarealene gjødsles 
og hvis plantene ikke tar opp alle 
næringsstoffene, vil de over tid renne 
ut i vassdragene. Dette regnes som 
forurensning og gir blant annet risiko 
for oppblomstring av blågrønnalger 
som medfører badeforbud og oksy-
gensvikt i vannet som kan forårsake 
fiskedød.

Noen vassdrag har blitt utsatt for 
større menneskelige inngrep på grunn 
av vannkraftutbygging og landbruk. 
Disse inngrepene regnes å ha en så 
stor samfunnsverdi at det ikke er sam-
funnsøkonomisk ønskelig å tilbakeføre 
vassdraget til naturtilstand. Her iverk-
setter man tiltak for å forbedre vann-
miljøet i den grad det går an, uten at 
inngrepene reverseres. 

Overvann   40%

Flomvannføring  20%

Flomfarekart  20%

Havnivå/stormflo    62-81 cm

Skred    -
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Figur 7.4. De tre dominerende påvirkningsfaktorene på vann er sur nedbør (lilla i kartet), fysiske inngrep knyttet til 
vannkraft (gul) og landbruk (grønn). Kartet fremstiller områdene der påvirkningene er registrert og er ikke knyttet til 
risikovurdering eller behov for tiltak. Kilde: Regionalplan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021
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8.  Samferdsel

Rogaland	er	i	gang	med	et	løft	for	kollektivtrafikk,	gåing	og	sykling.	
Det	skal	bli	enklere	å	velge	miljø-	og	helsevennlige	transportmåter	
fremover.	Målet	på	Nord-Jæren	er	at	personbiltrafikken	 ikke	skal	
øke,	selv	om	innbyggerne	blir	flere.	Derfor	blir	det	nå	mer	penger	til	
kollektivtrafikk,	sykkel-	og	gangveier.	Endringen	er	alt	 i	gang.	Ro-
galendingene	kjører	mindre	personbil,	særlig	de	som	bor	i	byene.	
Flere	tar	også	bussen,	men	kollektivbruken	i	Norge	for	øvrig	øker	
adskillig	raskere	enn	i	Rogaland.	Samtidig	må	arbeidet	med	trafikk-
sikkerhet trappes opp, for fotgjengere og syklister er mer sårbare i 
trafikken	enn	de	som	sitter	i	en	bil.
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I 2017 ble Samferdselsstrategi for Ro-
galand 2017-2029 vedtatt. Målsetnin-
gen er å utvikle et samordnet, effek-
tivt og miljøvennlig transportsystem 
som sikrer god tilgjengelighet i hele 
Rogaland. Strategien skal bidra til ut-
vikling i hele fylket gjennom vedlike-
hold og investeringer. Befolkningens 
og næringslivets transportbehov skal 
betjenes på en god og trafikksikker 
måte. 

Nullvekstmålet ble først introdusert 
i Nasjonal transportplan i 2014. Det 
handler om at kollektivtrafikk, gåing 
og sykling skal ta veksten i person-
transporten i de større byområdene. 

I Rogaland formaliseres arbeidet blant 
annet gjennom Bymiljøpakken (tidlig-
ere bypakke Nord-Jæren), hvor koll-
ektivtransport og tiltak for gående og 
syklende utgjør en vesentlig del, sam-
tidig som det settes inn restriktive til-
tak mot privat biltrafikk. 

I Bymiljøpakken skal det brukes i stør-
relsesorden 30 milliarder kroner på en 
rekke prosjekter og tiltak de neste 15 
årene. Bussveien, sykkelstamvegen 
og E-39 prosjektene; Hove-Ålgård 
og Tasta-Harestad, representerer de 
største utgiftspostene i pakken. I da-
gens Bymiljøpakke, legges det opp 

8.1   Samferdsels-
strategi 2018-2029 

8.2	 					Satsing	på	
kollektivtransport, 
gåing	og	sykling

til å bruke 70 prosent av bompenge-
inntektene på kollektiv, gange- og 
sykkelprosjekter, mens de resteren-
de 30 prosent går til vegprosjekter. I 
forrige periode var dette omvendt, 
og kan ses som et tydelig signal på 
at regjeringen og samfunnet har gjort 
helomvending i måten de tenker 
vedrørende bærekraftig transport og 
miljø i tiden som kommer.

Figur 8.1 Forbruk bompenger 1998 - 2016

Figur 8.2 Forbruk bompenger 2018 - 2033
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Bare en tredjedel av befolkningen i 
deler av Rogaland opplever at koll-
ektivtilbudet dekker deres daglige 
transportbehov. Samtidig svarer 44 
prosent av deltakerne i Kolumbus 
sin befolkningsundersøkelse at de er 
fornøyd med kollektivtilbudet der de 
bor. 

Det interessante med disse tallene er 
at tilfredshet med kollektivtilbudet er 
høyere hos eldre mennesker og blant 
de som ikke disponerer bil. Respon-
denter som ikke tar kollektivtransport 
til jobb sier at de føler at det tar for 
lang tid, at det ikke er tilstrekkelig med 
avganger og at bussen ikke går dit de 
skal. På Haugalandet, hvor bussen 
har langt færre avganger og reiseruter, 
oppgir 13 prosent av respondentene 

8.3  Flere tar bussen

Figur 8.3. Valg av transportmiddel på vei til og fra jobb. Kilde: Kolumbus befolkningsundersøkelse, gjennomført 
av Epinion i 2017. 

Figur 8.4. «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med 
kollektivtilbudet der du bor?» De som bruker buss er mer fornøyd 
med kollektivtilbudet. Kilde: Kolumbus befolkningsundersøkelse, 
gjennomført av Epinion i 2017.

i undersøkelsen at de bruker bussen 
til jobb. I Stavanger tar 22 prosent av 
befolkningen buss til jobb.
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Figur 8.5. Passasjerer i kollektivtransport i Norge og Rogaland. 
Indeksert utvikling fra 2005. Kilde: SSB. 

Figur 8.6 Utvikling i reiser med buss. Kilde: Kolumbus. 

Samtidig med at det er utfordringer 
for å få folk til å reise kollektivt (buss, 
tog og båt), peker pilene oppover. På 
nasjonal basis viser første kvartal for 
2018 at det var 25 millioner flere påsti-
gende i kollektivtransporten sammen-
lignet med fjerde kvartal i fjor. Dette 
svarer til en økning på ca. 15 prosent. 
Som figur 8.5 viser, henger imidlertid 
Rogaland vesentlig etter landet totalt 
sett.

Veksten har vært atskillig raskere i 
Norge for øvrig. I 2017 hadde 
Rogaland 20 prosent flere buss-
passasjerer enn i 2005, mens Norge 
for øvrig fikk 42 prosent flere buss-
passasjerer i samme periode. Når vi 
tar med alle kollektivformer, for å 
fange opp blant annet bybanen i 
Bergen og utvidelser av t-banen i 
Oslo, har det blitt 51 prosent flere 
kollektivpassasjerer i Norge fra 2005. 
Men Rogaland er inne i en storstilt 
mobilitetssatsing nå, samtidig som 
endringer i bomringen gir flere 
kollektivpassasjerer. Vi forventer 
derfor en stor vekst i passasjertallene 
for 2018. 

Tallene i Figur 8.6, viser at satsin-
gen på kollektivtilbudene, spesielt på 
Nord-Jæren, gir resultater. Den 
største grunnen til at kollektivtilbudet 
i Rogaland er forbedret de siste 
årene skyldes ruteomlegginger. I 
Haugesund ble det i 2014 innført et 
toårig forsøk med lavere takster på 
byrutene, 10-kroners billetten. Dette 
viste seg også å være et godt tiltak 
som reverserte en negativ trend i 
området, og ga en passasjerøkning 
på ca. 40 prosent på byrutene i 
Haugesund.  
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Den største satsingen i Rogaland når 
det kommer til kollektivtilbud de neste 
15 årene blir Bussveien på Nord-
Jæren. Ca. 1/3 av midlene i Bypakke 
Nord-Jæren går til dette formålet. 
Trenden i Rogaland er at flere benytter 
bussen. Det forventes at bussveien vil 
styrke den utviklingen. 

Et interessant poeng er at selv om 
det satses enormt på denne kolle-
ktivformen, oppgir bare 32 prosent 
av respondentene i undersøkelsen 
til Epinion at de tror Bussveien vil gi 

Figur 8.7 Kart som viser korridorene i Bussveien og hvor langt på vei de er ferdigstilt. 
Kilde: www.bussveien.no

dem et bedre kollektivtilbud og bare 
17 prosent oppgir at de sannsynlig-
vis vil benytte bussen oftere etter at 
Bussveien er ferdigstilt. Samtidig har 
hele 51 prosent en positiv holdning til 
at bussveien bygges. Det er forventet 
at Bussveien skal styrke framkomme-
ligheten på Nord-Jæren på en måte 
som ikke har blitt gjort tidligere, og det 
er nettopp dårlig framkommelighet og 
mangel på klare akser for busstrafik-
ken som har vært den største ut-
fordringen for kollektivtrafikken på 
Nord-Jæren. 
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Antall km tilrettelagt for gående og/eller syklende totalt siste år bygget

Antall km tilrettelagt for gående og/eller syklende totalt siste år bygget

Forbruk
Forbruk i mill. kr. Til strakstiltak, utbedringer, inspeksjoner, tilskudd, 
sykkelbyavtaler og bygging innen gang/sykkelveg

Forbruk i mill. kr. Til strakstiltak, utbedringer, inspeksjoner, tilskudd, 
sykkelbyavtaler og bygging innen gang/sykkelveg

2014       2015       2016       2017      

5    5,3        3,8 5,5

0    0,5        0,2 6,9

5,5    18,6         30,8 41,5

80,3    163,8        91,9      256,3*

Fylkesvei

Riksvei

Fylkesvei

Riksvei

*Forbruket her inkluderer bygging av mange gang- og sykkelveger som ikke ferdigstilles før i 2018-2019. 

Gåing er den mest grunnleggende 
måten å bevege seg på. Undersøkel-
ser peker på at 80 prosent av reisene 
på Nord-Jæren inkluderer gåing. Like 
fullt er det også på dette området nød-
vendig å mobilisere og utvikle tiltak 
som inspirerer flere til å bruke bena 
som transportmiddel. Med Nasjon-
al gåstrategi og nullvekstmålet som 
bakteppe, ble Gåstrategien for Nord-
Jæren vedtatt i 2017. 

Det satses også på sykkel, både i form 
av tiltak som skal endre trafikantenes 
holdninger og atferd, men også ut-
bygging av infrastruktur. Tabell 8 1 vis-
er antall km tilrettelagt for gående/og 
eller syklende totalt på riksveger og 
fylkesveger i Rogaland, samt forbruk 
til strakstiltak, utbedringer, inspeks-
joner, tilskudd, sykkelbyavtaler og 
bygging innen gang/sykkelveg. Flere 
prosjekter for gang- og sykkel er for 
tiden under bygging skal eller er start-
et opp i løpet av 2018. Totalt vil dette 
utgjøre 27,35 kilometer for fylkesveg. 

8.4	 Mer	penger	til	
gåing	og	sykling

Tabell 8.1. Tilrettelegging og tiltak for gående og syklende. 

Rogaland har for tiden to sykkelb-
yavtaler, som er med Haugesund/
fastlands-Karmøy og Egersund. 
Avtalene ble først inngått i 2012/2013, 
og ble i 2017 fornyet for fire nye år. I 
tillegg pågår en forstudie i Sauda for 
å vurdere om det er aktuelt med en 
avtale også der. Sykkelbyavtalene er 
et trepartssamarbeid mellom kom-
muner, fylkeskommuner og Statens 
vegvesen om å satse ekstra på tilret-
telegging for økt sykkeltrafikk. Det er 
et ønske at flere sykler og i tillegg til 
utbygging og utbedring av hovednett 
for sykkel står holdningsskapende 
tiltak og kampanjer sentralt, samt 
samarbeid med lokale aktører sen-
tralt. Dette arbeidet er også viktig i et 
folkehelseperspektiv. 
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Personbilbestanden i Rogaland og på 
Nord-Jæren

personbiler per 1000 innbyggere 18-79 år

Rogaland Nord-Jæren

Rogalendingene har økt bilbestanden 
i et nokså jevnt tempo siden 2008, fra 
633 til 672 personbiler per 1000 inn-
byggere i alderen 18-79 år. Trenden 
har derimot flatet ut på Nord-Jæren. 
Siden 2012 har innbyggerne på Nord-
Jæren hatt rundt 634 personbiler per 
1000 innbyggere i alderen 18-79 år. Al-
dersavgrensningen er valgt fordi antall 
førerkorthavere faller raskt rundt 80 års 
alderen. De som er over 80 står kun for 
en liten andel av transportarbeidet. 

Når vi tar bilen til EU-kontroll, regis-
trerer kjøretøyregisteret hvor langt 
bilen har kjørt siden siste kontroll. 
Utfra disse tallene kan vi konstatere 
at det er en svakt nedadgående ten-
dens i kjørelengder i personbil, når vi 
tar høyde for befolkningsveksten. Det 
vil si at den gjennomsnittlige Rogal-
endingen kjører mindre personbil enn 
det han gjorde tidligere. De absolutte 
kjørelengdene i fylkets personbiler har 
holdt seg forholdsvis stabile fra 2012, 
og befolkningen har vokst raskere 
enn personbilbruken. Befolkningen 
på Nord-Jæren og i Haugesund og 
Karmøy kjører minst personbil. I disse 
områdene og på Jæren er nedgangen 
i personbilbruken størst. Ryfylke, Da-
lane og Haugalandet utenom Hauge-
sund og Karmøy har naturlig nok et 
helt annet forhold til personbilen.

8.5    Flere biler i 
          Rogaland

8.6	 			Likevel	kjører	
          vi mindre

Figur 8.9 Kjørelengder for personbil som er registrert med eier i 
Rogaland, per innbygger i alderen 18-79 år. Tallene er registrert i 
rutinemessige kjøretøykontroll (EU-kontroll). Kilde: SSB

Figur 8.8. Personbiler per 1000 innbyggere i alderen 18-79 år. Mens 
bilbestanden i Rogaland fortsetter å øke, har Stavanger, Sandnes, Sola 
og Randaberg holdt seg på samme nivå fra 2012. Kilde: SSB. 
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Trafikkulykker og skadde i trafikken

Ulykker Skadde	i	alt

8.7	 			Rask	økning	i	elbiler

8.8	 			Færre	dør	i	trafikken	

Figur 8.10. Personbilstanden i Rogaland etter drivstofftype. El- og 
hybridandelen har vokst fra 0,8 til 9,4 prosent i løpet av fem år. 
Kilde: SSB. 

Figur 8.11 Trafikkulykker og skadde i alt. Kilde: SSB.

Siden 2008 har Rogalendingene 
byttet ut mange av bensinbilene for 
dieselbiler. Nå er det el- og hybrid-
bilene som er den heteste trenden. På 
fem år har elbilandelen steget fra 0,7 
prosent til 5,5 prosent. I tillegg har 4 
prosent av personbilene hybridmotor 
i 2017. Rabatt på bompenger ser ut 
til å være en stor motivasjon, i tillegg 
til å kunne kjøre i kollektivfelt. For 
mange er det også viktig at dette er 
mer miljøvennlige alternativer. Finnøy 
kommune har fylkets aller høyeste el-
bilandel. Der har hver femte person-
bil elmotor, noe som sannsynligvis 
henger tett sammen med bompenge-
fritaket i Finnfast. Deretter følger Ren-
nesøy, Randaberg og Sola, med en 
elbilandel på rundt 9 prosent i 2017.

Statens vegvesen sin nullvisjon har 
vært en ledesnor i trafikksikkerhet-
sarbeidet siden den 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. Inneværende 
etappemål er å halvere andelen drepte 
og hardt skadde innen 2024.

Det har vært en klar nedgang i an-
tall trafikkulykker med personskade 
de siste 10 år, både i Rogaland og i 
landet for øvrig. I samme periode 
har det vært en sterk trafikkvekst, og 
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den reelle ulykkesrisikoen er derfor 
vesentlig større enn det nedgangen i 
antall skadde og drepte tilsier. Figur 
8.12 viser en sammenstilling av an-
tall hardt skadde og drepte i 10-års 
periodene 2003-2012 og 2007-2016. 
Denne viser at antall drepte er redu-
sert 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 
skadde i 2007-2016 enn i den tidlig-
ere tiårsperioden. Også de som kjørte 

eller var passasjer på tung motorsyk-
kel ble oftere hardt skadde. Se også 
del 5.6 for mer om dette

Det kan bli en utfordring å bremse 
økingen i trafikkulykker blant gående 
og syklende og samtidig nå nullvek-
stmålet. Myke trafikanter er en sår-
bar gruppe, og når flere mennesker 
lar bilen stå vil også andelen myke 
trafikanter øke. Dette gir utfordringer 
når det gjelder infrastruktur så vel som 
opplæring og holdningsarbeid i og 
overfor denne gruppen.

Figur 8.12 Drepte og hardt skadde fordelt på trafikantgruppe. Sammenligning av to ti-års perioder, 2003-2012 
og 2007-2016. Kilde: SSB.



Regionale utviklingstrekk

97



Rogaland 2018

98

Fotokredittering

Anna Torst Saatvedt
- Forsidebilde
- Side 5, 7, 15-16, 17, 22, 25, 35, 41, 42, 50, 51, 54, 56, 59, 65, 79, 83

Elisabeth Tønnessen 
- Side 32, 71, 77, 81, 87, 93

Mohammed Basefer, for VRI 
- Side 43, 46

Unsplash
- Side 4, 38



Postboks 130, 4001 Stavanger  |  Besøksadr. Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger  |  rogfk.no




