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FrP-rapporten «Bærekraftig innvandring» har vakt stor oppsikt. Den bygger blant annet på tall og 

analyser gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB), på oppdrag fra det regjeringsoppnevnte Brochmann-

utvalget (2011). Utvalget tok for seg hvordan velferdsstaten påvirkes av migrasjon (inn- og 

utvandring). Stikkordene for Brochmann-utvalget var de samme som for FrP: velferdsstat – skatt – 

innvandring. Dette er viktige temaer å ta fatt i. Ved hjelp av prognoser for fremtidige befolkningstall 

og ulike scenarier for norsk og internasjonal økonomi, samt inn- og utvandring, kan man gjøre et 

forsøk på å se inn i fremtiden. Men usikkerheten blir så stor at SSB normalt ikke gjør slike 

fremskrivninger lenger frem i tid enn 50 år. Her er det gjort fremskrivninger 100 år frem i tid.  

Selv om FrP-rapporten gjengir SSBs regnestykker korrekt, har statistikerne bak tallene advart mot at 

de her brukes misvisende og i gale sammenhenger. Ett eksempel er når rapporten sammenlikner  

«en sum som går over 86 år, med en sum som går over 365 dager». Det er ikke overraskende at disse 

er svært ulike. Temaene rapporten tar opp er viktige, men det er grunn til å stille spørsmål ved 

premisset for rapporten: nemlig at innvandring til Norge ikke er økonomisk og kulturelt bærekraftig.  

Innvandring er ikke hovedproblemet 

Skal velferdsstaten overleve, må statens inntekter (skatter og avgifter) overstige statens utgifter. 

Brochmann-utvalgets rapport understreker at velferdsstaten er under press – uavhengig av 

migrasjon. Eldrebølgen krever endringer i inntekter og utgifter allerede dette tiåret. Men 

utfordringene rundt finansieringsmodeller for velferdsstaten er der, med eller uten innvandring. 

Dette er vårt første ankepunkt mot FrP-rapporten: den forutsetter at innvandring er hovedproblemet 

for en bærekraftig velferdspolitikk. 

Globalisering er et faktum 

Vårt andre ankepunkt er at rapporten ikke tar tilstrekkelig høyde for konskevensene av globalisering 

og teknologiske nyvinninger. Migrasjon er én del av dette bildet. Og det er liten grunn til å tro at det 

blir mindre mobilitet i verden fremover. Selv om FrPs foreslåtte tiltak om innstramming i 

familieinnvandringen er designet for å ramme ikke-vestlige innvandrere, vil de i praksis også ramme 

etniske nordmenn, som utgjør flertallet av dem som bringer ektefeller til Norge for familieetablering. 

Dersom man for eksempel innfører det foreslåtte tiltaket om «samlet tilknytning» til et land, vil man 

raskt oppleve at etniske nordmenn også rammes. Tenk bare på barn av bistandsarbeidere som 

tilbringer mange år i utlandet, eller dem som tar lengre studier i utlandet.  

En annen effekt av globaliseringen er at flere og flere firmaer opererer internasjonalt. Dermed er en 

flerkulturell arbeidsstyrke en selvfølge, og krysskulturell kompetanse, språklige ferdigheter og 

områdekunnskap verdsettes som profesjonelle kvaliteter. Det er nødvendig for den norske 

velferdsstaten å tilpasse seg denne virkeligheten. Dette handler vel så mye om velferdspolitikk og 

globalisering, som det handler om innvandring og integrering.  



Sammenlikner epler og pærer  

Vårt tredje ankepunkt er at rapporten sammenlikner epler og pærer, når man beregner netto 

kostnader, uavhengig av innvandringsgrunn. Flyktninger (altså de som har fått opphold i Norge fordi 

de trenger beskyttelse) er en helt annen gruppe enn arbeidsinnvandrere. Likevel sammenlikner 

rapporten i praksis disse med hverandre. Er det moralsk greit å regne på kostnadene ved å la en 

lemlestet jente og hennes foreldre få beskyttelse og hjelp til å starte et nytt liv i Norge? Slik Torbjørn 

Røe Isaksen (H) påpekte i Morgenbladet i sommer: «Vi tar imot flyktninger og asylsøkere, ikke av 

økonomiske, men av humanitære grunner. Fordi Norge, som et rikt land i verden, har et moralsk 

ansvar for mennesker som flykter fra krig eller forfølgelse i hjemlandet». Staten har behov for 

innvandringskontroll, men man må skille ulike debatter fra hverandre. 

«Tredjegenerasjonsinnvandreren» finnes ikke 

Vårt fjerde ankepunkt dreier seg om tidsperspektivet for merkelappen «innvandrer». FrP-rapporten 

påpeker at SSB har sluttet å ta med «3. og 4. generasjon i sin framskrivning av 

innvandrerbefolkningen», og antyder at vi hadde sett langt høyere tall dersom disse hadde blitt 

inkludert. Men hvorfor skulle det være rimelig at barn født i Norge, av foreldre født i Norge, som er 

norske statsborgere, fortsatt skal regnes som «innvandrere»? Men i FrPs utregningsbaserte 

integreringspolitikk er det å bli målt, ansett som en kostnad og byrde, og stadig bli beskrevet som 

innvandrer i sitt eget fødeland, normen. En ekskluderende tilnærming bidrar lite til løsningen her, 

hvor mer inkludering og mer fellesskap, er helt sentralt.  

Ansvarsfølelsen overfor fellesskapet er en viktig del av den norske velferdsmodellen. Dessverre er 

det lite som tyder på at FrPs holdning her bidrar til å styrke dette fellesskapet. 

 


