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Det er tre hovedområder som 
skaper økt fare for fattigdom 
(lavinntekt):

Lite utdanning

Dårlig helse

Ingen arbeid

…så dette er sirkulært og går i arv

Men fattigdom (lavinntekt) øker 
også sannsynligheten til å 
oppleve tre hovedproblemer:

Lite utdanning

Dårlig helse

Ingen arbeid
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Lite utdanning

Dårlig helse

Ingen arbeid

Vi kan starte med å se på utdanning og arbeid….
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Psykiske lidelser og manglende gjennomføring av videregående

Høy arbeidsledighet og dårlig tilknytning til arbeidslivet

Økt utenforskap og vedvarende lavinntekt (fattigdom)

Utfordringen:
(min mening…)

63 000 unge voksne med helserelatert fravær

20% fullfører ikke videregående skole

2-3x høyere arbeidsledighet uten videregående

Nedgang i grad av stabil arbeidstilknytning

120 000 unge voksne i utenforskap

42% av husstander uten arbeid lever i fattigdom



// NAV

Omgivelsene man vokser opp i har noe å si…

Barn født 1992 – 1999 (hele befolkningen og barn av sosialhjelpsmottakere i 2010) og barnas status i 2017.
Barna var 11 – 17 år i 2010, og 18 – 25 år i 2017. Samme person kan være i flere kategorier. Kilde: NAV

Ungdom generelt
(18-25 år)

Ungdom hvor foreldre
mottok sosialhjelp når 
de var barn

Andel kun i arbeid

Andel i høyere utdanning

Andel «på NAV»

62% 51%

27% 14%

8% 19%

Andel i arbeid og
utdanning eller ytelse 19% 13%

(81%) (64%)

Ungdom hvor begge
foreldrene mottok sosial-
hjelp når de var barn

45%

12%

24%

11%

(56%)
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1 300 barn i familier med sosialhjelp i 10 til 12 måneder, dvs. «hele året»

2 100 barn i familier med sosialhjelp i 6 til 12 måneder i 2020

4 500 barn i familier med sosialhjelp minst én gang i 2020
➢ 2 200 av totalt 8 400 sosialhjelpsmottakere i 2020 forsørget barn

Barn og sosialhjelp i 2020 («Nye mønstre» kommuner)

Sumtall for kommunene Kristiansand, Stavanger, Tvedestrand, Grimstad, Lindesnes, Bykle, Lyngdal, Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Farsund

Kilde: SSBs KOSTRA-tabellene 12213 og 12219 og 13138.
Barn = Antall barn under 18 år i husholdningen, som sosialhjelpsmottakeren hadde forsørgeransvar for
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Flere og flere barn lever i fattigdom, og veksten kommer 
blant innvandrerbarn
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Mangel på arbeid hos foreldrene er en viktig årsak til 
dette: jo færre med arbeid, jo flere fattige
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Når lønner det seg å sette inn innsats for å 
motvirke utenforskap senere i livet?
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Lite utdanning

Dårlig helse

Ingen arbeid

Så kan vi se mer på helse….
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«Vi kan slå fast at flere forhold enn bare sykdom forklarer 
utviklingen i antall uføre» (Kjell Vaage, UiB)

• 3% av unge uten uføretrygdede 
foreldre er selv uføre, mens 9% 
av de som har uføre foreldre er 
selv ufør. Andelen øker med 
alder. (1)

• Desto yngre barna var da mor 
eller far ble uføretrygdet, desto 
mer risiko for selv å bli uføre har 
de. (2)

1) Kostøl (SSB), Dahl (UC San Diego) og Mogstad (U Chicago)
2) Vaage (UiB), Bratberg og Nilsen (NHH)
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Hvor er utfordringene med 
unge uføre størst?

62 kommuner med minst 3% av 20-åringene 
med uføretrygd per desember 2020 (men ikke 
innvilget i 18/19-års alderen). Kilde: NAV

• Noen områder i Norge synes å 
ha særlige utfordringer

• En del synes å «samle» seg, slik 
at mange nabo-kommuner 
opplever samme utfordring

• Det kan peke i retning av felles 
utfordringer, eller «smitte» som 
følge av sosial omgang

60% (37 av 62 

kommuner) er i Nordland, 
Innlandet og Agder
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3 kommuner er blant disse 62:

Kristiansand
Farsund
Grimstad
Lyngdal
Kvinesdal

5 kommuner er over landssnittet:

Bykle
Sirdal
Stavanger

3 kommuner er under landssnittet:
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Er det sammenheng mellom unge uføre (20-29 år) og 
voksne uføre (30-66 år)?

Agder

Andelen voksne uføre (30-66 år) i fylket

Andelen unge uføre
(20-29 år) i fylket,
som ikke ble innvilget
uføretrygd som 18 
eller 19-åringer
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Vi ser samme mønster her i sør…

Norge: 1,7%

Norge: 12,8% Agder: 17,8%

Agder: 2,6%

Andelen voksne uføre (30-66 år) i kommunen

Andelen unge uføre
(20-29 år) i kommunen,
som ikke ble innvilget
uføretrygd som 18 
eller 19-åringer
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Det er en tydelig sammenheng mellom andelen uføre i en 
kommune mellom 30 og 66 år, og andelen uføre i 20-åra 
(som ikke fikk innvilget uføretrygd som 18 eller 19-åringer, 
også kalt født ufør) i samme kommune.

Korrelasjonen mellom disse to tallseriene er 0,52

Til sammenligning: i en studie av 7 000 voksne kvinner var 
korrelasjonen mellom høyde og vekt 0,37.

Spørsmålet er om det er en kausal sammenheng?
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Spørsmålet er om det er en kausal sammenheng?
Det finnes 3 muligheter:

Andelen unge uføre i en kommune har effekt på andelen 
eldre uføre i samme kommune.

Andelen eldre uføre i en kommune har effekt på andelen 
unge uføre i samme kommune.

Andelen unge og eldre uføre i en kommune er drevet av en 
eller flere andre faktorer.

Virker helt usannsynlig

Virker sannsynlig, og er dokumentert. Handler om arv, enten genetisk eller sosialt.

Virker sannsynlig, og er dokumentert. Kan handle om demografi, arbeidsledighet, variasjon i 
arbeidslivet, næringsstruktur, medisinsk behandlingstilbud, sykmeldingspraksis, osv.
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Lite utdanning

Dårlig helse

Ingen arbeid

Alle disse tre faktorene kan altså lede til utenforskap (og 
lavinntekt)….

Hvordan ser så utenforskapet
blant unge voksne (20-29 år)
ut på tvers av de 11 «Nye 
mønstre» kommunene?

48 203 personer i alderen 20-29 år bosatt i Stavanger, Kristiansand, Grimstad, Lindesnes, Farsund, Flekkefjord, Tvedestrand, Bykle, Lyngdal, Kvinesdal og Sirdal per desember 2020
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Arbeid, utdanning, trygd og utenforskap
= 1%

Heltidsarbeid (47,8%)

Deltidsarbeid (19,6%)

Kun utdanning (11,8%)

Selvstendig (0,6%)

Kun trygd (9,4%)

Ingenting (10,9%)

48 203 personer i alderen 20-29 år bosatt i Stavanger, Kristiansand, Grimstad, Lindesnes, Farsund, Flekkefjord, Tvedestrand, Bykle, Lyngdal, Kvinesdal og Sirdal per desember 2020
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9 750
unge voksne

20% av alle 20-29 år

4 500 (46%) mottar trygd
5 250 (54%) mottar ingenting Kun trygd (9,4%)

Ingenting (10,9%)

= 1%

48 203 personer i alderen 20-29 år bosatt i Stavanger, Kristiansand, Grimstad, Lindesnes, Farsund, Flekkefjord, Tvedestrand, Bykle, Lyngdal, Kvinesdal og Sirdal per desember 2020
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Stavanger og Kristiansand har flest (naturlig nok)
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Utenforskapet blant 20-åringer varierer mye på tvers av 
kommunene

10,6 % 11,1 %

18,7 % 18,8 %
19,9 % 20,0 % 20,1 % 20,5 %
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Hva hindrer unge voksne i å tre ut av utenforskap og inn i 
«varmen»?

Bilde: Beleiringen av Antiokia, middelaldersk miniatyrmaleri (Wikipedia)

De vil ikke
komme inn

(mangler motivasjon)

De kan ikke
komme inn
(mangler kvalifikasjoner)

De får ikke
komme inn

(mangler muligheter)

Motivasjon / 
insentiver / vilje

• Trygdenivå
• Skatt på inntekt
• Andre inntekter
• Inntekt andre i 

husstanden
• Aktivitetsplikt

Kvalifikasjoner / 
situasjon / evne

• Utdanning
• Ferdigheter
• Språk
• Helse
• Barn og hjem
• Mobilitet

Muligheter

• Ledighetsnivå
• Lønnsnivå
• Bedriftenes 

situasjon og 
behov

• Lærlingeplasser
• Deltidsstillinger

Det er kun tverrsektorielt samarbeid som kan
redusere eller fjerne disse hindringene…
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Arveproblematikken må derfor brytes, og nye mønstre 
må skapes, på 3 hovedområder:

Utdanning

Helse

Arbeid

…alle kan føre til lavinntekt




