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Folketallet på Agder

Ved utgangen av 3. kvartal 2019 var det 306 849 

innbyggere på Agder 

(5,7 % av Norges befolkning)



Regionene

Nytt om regionsamarbeid:

• Åseral inn i Setesdal

• Nye Lindesnes inn i region Kristiansand

• Lindesnesregionen utgår

Ny kommunestruktur:

• Kristiansand + Søgne + Songdalen

• Mandal + Marnardal + Lindesnes

• Lyngdal + Audnedal

93 590
30,5 %

166 804
54,4 %

38 588
12,6 %

7 867
2,6 %

Folketall per 3. kv 2019



Vi vokser!

7,2 % til Lister (2014-2019).

Kristiansandsregionen tok 70%

Kristiansand, Lillesand, Lyngdal, 

Froland og Grimstad har hatt høyest 

prosentvis vekst.

Andel av vekst på Agder

2014 – 2019:

+ 13 000 



Vi klumper oss!

- i byer, kommunesentre og tettsteder!

Sannsynlige drivkrefter:

- Aldrende befolkning

- ønske om å bo nærmere 

service/tjenester

- nærhet til arbeidsmarked

- Innvandring til sentrale områder

Åmli Myra

Tonstad
Kyrkjebygda

Evje

Birketveit

Liknes
Byremo

Nye boenheter 2011-2017

78 % bor på 

1 % av landarealet

Osedalen

https://arcg.is/1meGim

https://arcg.is/1meGim


Kilder til vekst på Agder (tall for 2013-2018)

33 %: fødselsoverskudd
• Det ble født godt over 5 000 flere enn det døde

2 %: innenlands tilflytting
• I overkant av 350 flere tilflyttinger enn 

fraflyttinger

65 %: innvandring
• Over 10 000 nye innbyggere flyttet hit 

fra utlandet Foto: Jan Aabøe

Foto: pixabay



Befolkningsvekst = fødselsoverskudd + netto innflytting 
Utvidelse Schengen OljeprisfalletOljeopptur
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Befolkningssammensetning på Agder i 2018 og 2040

4,0

3,2

2,6



Arbeid og 

pendling

Foto: Jan Aabøe



- Netto utpendling mot Rogaland i 

vest og til Oslo. 

- Netto innpendling fra Telemark i 

øst

- Kristiansand og Arendal motorer
(hhv. ca. 58 000 og 20 000 

arbeidsplasser)

Senterkommuner
- og deres bo- og 
arbeidsmarkedsregioner

Pendlingsrelasjoner



Agder har et potensial i arbeidsstyrken

Gjennomsnitt Norge

Begge 

kjønn
Menn Kvinner

76,2 % 78,3 % 74 %

Arbeidsstyrken = summen av sysselsatte og arbeidsledige i aldersgruppen



Sysselsetting

Regionale forskjeller:

• Lavest sysselsettingsgrad helt øst 

i Agder

• Høyest sysselsettingsgrad i de 

aller minst sentrale kommunene.



3,4 % høyere sysselsettingsgrad på 

Agder tilsvarer:

• 6 000 flere egder i jobb! 

Men for Lister isolert sett er bildet 

godt.

Hva om alle kommunene lå 

på landsgjennomsnittet?

- 5 milliarder



Regionale forskjeller, men:

- Alle kommunene på Agder (unntatt 

Bykle) har vesentlig høyere 

deltidsandel blant kvinner enn 

landsgjennomsnittet.

- I omtrent 2/3 av kommunene jobber 

flertallet av kvinner deltid.

Deltid kvinner



Andelen av gruppen 20-66 år 

som mottar enten: 

• Uføretrygd

• Arbeidsavklaringspenger

• Arbeidsledighetstrygd

• overgangsstønad for 

enslige forsørgere

• tiltaksmottakere 

(individstønad).

Landsgjennomsnitt: 15,6%

Stønad til livsopphold



Levekår

• Agder har høyere andel av 

mottakere av støtte til 

livsopphold for alle 

aldersgrupper av begge kjønn.

• Størst, negativt avvik i gruppen 

45-66 år. 7,4 %
9,1 %

18,2 %

26,6 %

13,6 %

8,8 %
9,9 %

13,8 %

23,6 %

32,9 %

19,1 %

12,4 %
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«Den svake arbeidsplassutviklingen burde i teorien gi en ganske 

sterk utflytting fra Lister. Det ble imidlertid bare en netto utflytting på 

12 innbyggere fra regionen. Lister holder altså svært godt på 

befolkningen, noe som viser at bostedsattraktiviteten var god dette 

året.»

«Scenariene viser at det er stor risiko for befolkningsnedgang i Lister 

de neste årene. Regionen må øke sin attraktivitet for befolkning og 

næringsliv for å unngå nedgang i folketallet.»



Levekår og folkehelse
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Folkehelseundersøkelsen i  

Agder:  

Fremgangsmåte og utvalgte resultater 
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Kristiansandsregionen er uten Nye Kristiansand, Østre Agder er uten Arendal og Grimstad

Utdannings

nivå på 

tvers av 

regioner i 

Agder 





Hva sier folkehelseundersøkelsen om 

Lister ?

«Forskjellene mellom regionene i Agder var jevnt over ganske små.»

« Agder er et homogent fylke med tanke på de utfallsmålene som er med i 

Folkehelseundersøkelsen. Det er først og fremst Listerregionen og 

Setesdalsregionen som skiller seg litt ut på noen punkter.





Hva sier folkehelseundersøkelsen om Lister ?

Mer gunstig enn Agder som 

helhet 

• Livskvalitet; 

• at det man gjør i livet er 
meningsfylt,

• at de føler at de hører til på 
stedet de bor

• at de føler seg litt tryggere når 
de går tur i nærmiljøet

• Det å være engasjert

• Lavere andel med psykiske 

plager 

Mindre gunstig enn Agder som 

helhet 

• tilgangen på offentlig transport

• om gang- og sykkelveier er godt 

utbygd.

• en lavere andel enn 

gjennomsnittlig som sjelden eller 

aldri drikker sukkerholdig brus 

eller leskedrikk.

• andel BMI over 30 (overvekt) 20% 

• Andel stillesittende 



Hva sier folkehelseundersøkelsen om Lister ?

Mer gunstig enn Agder som 

helhet 

• Lavere andel plaget av 

søvnproblemer

• Lavere andel ensome

• Lavere andel som sier at det er 

gått mer enn 2 år siden de var 

hos tannlege/-pleier 

• Andelen som snuser daglig er litt 

lavere enn for Agder som helhet.

• tilgangen på kultur- og 

idrettstilbud.

Mindre gunstig enn Agder som 

helhet 

• Høyere andel dagligrøykende 



Hva sier folkehelseundersøkelsen om Lister ?

Mer gunstig enn Agder som 

helhet 

• Lavere andel som rapporterte 

økonomiske vansker,18 % (21% 

for Agder)

Mindre gunstig enn Agder som 

helhet 



Kultur- og idrettstilbud (prosent som svarte god eller svært god tilgang) på tvers av 

regioner i Agder



Offentlig transport (prosent som svarte god eller svært god tilgang) 

på tvers av regioner i Agder













Vi vokser

Vi sentraliseres

Vi blir eldre

Vi bor mer alene

Vi blir mer internasjonale

og må få flere i arbeid

Takk for oppmerksomheten!


