
81

//  Arbeid og velferd  //  2  // 2019
//  Færre får innvilget arbeidsavklaringspenger med nytt regelverk

FÆR RE FÅR INN VIL GET AR BEIDS AV KLA RINGS
PEN GER MED NYTT RE GEL VERK
Sig rid Lan de

Sam men drag
Fra 1. januar 2018 ble det inn ført fle re end rin ger i re gel ver ket for ar beids av kla rings pen ger, og 
noen av end rin ge ne be rø rer inn gangs vil kå re ne til ord nin gen. I den ne ana ly sen un der sø ker vi om 
de skjer pe de kra ve ne for å kun ne mot ta ar beids av kla rings pen ger har gjort at fær re nye kom mer 
inn på ord nin gen. Et ter som an tal let nye mot ta ke re be stem mes av hvor man ge som sø ker om 
ar beids av kla rings pen ger og hvor man ge som får søk na den inn vil get, un der sø ker vi ut vik lin gen i 
beg ge dis se for hol de ne før og et ter at det nye re gel ver ket ble inn ført. For å bedre for stå ut vik lin
gen i søk nads tall, sam men hol der vi det te med ut vik lin gen i ar beids le dig he ten og i an tal let som 
går til mak si mal tid på sy ke pen ger.

Vi un der sø ker pe ri oden 2010 – 2018, og fin ner at om fan get av søk na der om ar beids av kla rings
pen ger i stor grad føl ger ut vik lin gen på ar beids mar ke det, med flere søknader i pe ri oder der le
dig he ten øker og færre søknader når ar beids mar ke det bed rer seg. Det er også del vis sam men fall 
mel lom ut vik lin gen i søk nads tall og ut vik lin gen i an tal let per so ner som går ut mak si mal ti den på 
sy ke pen ger. I både 2017 og 2018 var det ned gang i an tal let som søk te om ar beids av kla rings
pen ger. Ut vik lin gen må an tas å ha sam men heng med bed rin gen i ar beids mar ke det og en ned
gang i an tal let makstidssaker på sy ke pen ger i dis se åre ne.

An de len søk na der om ar beids av kla rings pen ger som blir inn vil get har falt over tid, men ni vå et 
sta bi li ser te seg på rundt 66 pro sent for de som søk te i åre ne 2015 – 2017. Der et ter falt an de
len inn vil gel ser sterkt igjen for de som søk te i 2018. Blant dis se fikk bare 61,5 pro sent inn vil get 
søk na den. Fær re inn vil gel ser for de som søk te i 2018 må ses i sam men heng med at inn gangs
vil kå re ne til ord nin gen ble skjer pet det te året. Hvis vi leg ger til grunn at det uten end rin ger i inn
gangs vil kå re ne ville blitt en end ring i inn vil gel ses an de len i 2018 til sva ren de end rin gen fra 2016 
til 2017, an slår vi at 2 400 fle re per so ner ville fått inn vil get ar beids av kla rings pen ger i 2018.
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Bak grunn og pro blem stil ling
Fra 1. januar 2018 ble det inn ført fle re end rin ger i re gel
ver ket for ar beids av kla rings pen ger. En kel te av dis se 
be rø rer inn gangs vil kå re ne til ord nin gen. Blant an net 
ble det gjort jus te rin ger i lov teks ten som regulerer vil
kå ret om sø ke rens hel se til stand og ned sat te ar beids
ev ne (Fol ke trygd lo vens §11–5). For å ha rett til ar beids
av kla rings pen ger har det all tid blitt stilt krav om at 
ar beids ev nen er ned satt på grunn av syk dom, ska de 
el ler lyte1. Rund skri vet til lov teks ten har også gitt fø rin
ger om at syk dom/ska de/lyte skal være en ve sent lig 
med vir ken de år sak til den ned sat te ar beids ev nen. Fra 
2018 ble mo men tet om ve sent lig het tatt inn i sel ve lov
teks ten, som en pre si se ring av gjel den de rett. I til legg 
ble «in ter es ser», «øns ker» og «mu lig he ter for å gå til
ba ke til nå væ ren de ar beids gi ver» fjer net fra opp ram
sin gen av de for hold man skal ta hen syn til når det vur
de res om ar beids ev nen er ned satt. End rin ge ne ble gjort 
for å ty de lig gjø re kra vet til sam men heng mel lom sø ke
rens hel se til stand og ned sat te ar beids ev ne, og at det er 
sø ke rens hel se til stand og ikke and re for hold som skal 
være den ve sent li ge år sa ken til at ar beids ev nen er ned
satt. End rin ge ne gjør at vil kå ret om ned satt ar beids ev ne 
i §11–5 kan opp fat tes som noe stren ge re enn tid li ge re.

Fra ja nu ar 2018 ble det også gjort endringer i §112, som 
regulerer kravet om for ut gå en de med lem skap i Fol ke
tryg den. Tid li ge re var det til strek ke lig med ett års bo tid i 
Norge så fremt man i den ne pe ri oden var «fy sisk og psy
kisk i stand til å ut fø re et or di nært inn tekts gi ven de ar
beid». Med noen unntaksmuligheter er det fra 2018 krav 
om tre års forutgående medlemskap for å få innvilget 
arbeidsavklaringspenger. Bak grun nen for kravet til med
lemskap er å sik re at per so ner som sø ker om ar beids av
kla rings pen ger har til strek ke lig til knyt ning til lan det.

I til legg ble det fra 2018 inn ført en ka rens pe ri ode på 
52 uker for å få inn vil get ar beids av kla rings pen ger på 
nytt, for per so ner som har gått til mak si mal tid på yt el
sen2. Inn fø ring av ka rens tid kan ha fått føl ger for 

1  Med «lyte» menes medfødte tilstander. 
2  For nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter 1.1.2018 er 

ordinær maksimal varighet for å kunne motta arbeidsavklarings-
penger tre år, med mulighet for forlengelse i inntil to år. Tidligere 
var ordinær maksimal varighet fire år, da også med mulighet for 
forlengelse, men uten tidsbegrensning av dette. 

be hand lin gen av søk na der om ar beids av kla rings pen
ger i 2018 der som det har vært sø ke re det te året som 
har gått til mak si mal tid tid li ge re sam me år og var inne 
i ka rens pe ri oden da de søk te på nytt.

Sam let skul le re gel verks end rin ge ne med vir ke til «en 
sma le re inn gang til ord nin gen», «et stram me re stø nads
løp» med ras ke re av kla ring av stø nads mot ta ker nes 
ar beids ev ne, samt økt over gang til ar beid (Prop. 1 S 
(2017–2018), s. 17–18). I den ne ar tik ke len er det den 
po ten si elt «sma le re inn gan gen til ord nin gen» som skal 
un der sø kes nær me re3. Vi spør om de noe skjer pe de vil
kå re ne for å kun ne mot ta ar beids av kla rings pen ger har 
ført til at fær re nye kom mer inn på ord nin gen.

Et ter som om fan get av nye mot ta ke re av ar beids av kla
rings pen ger be stem mes av hvor man ge som sø ker om 
yt el sen og hvor man ge som får søk na den inn vil get, skal 
vi un der sø ke ut vik lin gen i beg ge dis se for hol de ne før og 
et ter lov end rin gen. Ar beids av kla rings pen ger er som 
sy ke pen ger en hel se re la tert yt el se, og man ge lang tids
sy ke har over gang til ar beids av kla rings pen ger når de går 
ut mak si mal ti den på sy ke pen ger (ett år). Sam ti dig er det 
også man ge som ikke har mot tatt sy ke pen ger som kom
mer inn på ord nin gen. Tid li ge re ana ly ser har vist at økt 
ar beids le dig het kan gi økt sy ke fra vær (Nos sen 2014), og 
at an tal let nye mot ta ke re av ar beids av kla rings pen ger er 
knyt tet til både ar beids mar keds ut vik lin gen og stør rel sen 
på sy ke fra væ ret (Kann og Kris tof fer sen 2015, Kann, Yin 
og Kris tof fer sen 2016). Dis se ana ly se ne har tatt ut gangs
punkt i an tal let nye mot ta ke re av ar beids av kla rings pen
ger, og ikke gått nær me re inn på hvor dan an tal let søk na
der og inn vil gel ser har ut vik let seg. Ved å un der sø ke 
ut vik lin gen i dis se to stør rel se ne, kan vi bedre vur de re 
hvor dan ut vik lin gen i an tal let nye mot ta ke re ville vært i 
2018 der som det ikke var gjen nom ført end rin ger i inn
gangs vil kå re ne.

Ut vik ling i søk na der og an de len inn vil gel ser kan ten
kes å være for skjel lig for per so ner med og uten sy ke
pen ger, og vi un der sø ker der for også hvor dan det te 
ar ter seg for hver av dis se grup pe ne se pa rat.

3  Arbeids- og velferdsdirektoratet vil i løpet av 2019 og 2020 publi-
sere flere analyser av hvilke konsekvenser regelverksendringene 
har fått, blant annet når det gjelder overganger fra arbeidsavkla-
ringspenger til arbeid, uføretrygd og økonomisk sosialhjelp.



83

//  Arbeid og velferd  //  2  // 2019
//  Færre får innvilget arbeidsavklaringspenger med nytt regelverk

Vil kår for å få inn vil get ar beids av kla rings pen ger (de mest sen tra le)

Ned satt ar beids ev ne med minst halv par ten, og som føl
ge av syk dom, ska de el ler lyte

Gjel den de før 1.1.2018:

§ 11–5. Ned satt ar beids ev ne

Det er et vil kår for rett til yt el ser et ter det te ka pit let at med
lem met på grunn av syk dom, ska de el ler lyte har fått 
ar beids ev nen ned satt i en slik grad at ved kom men de hind
res i å be hol de el ler skaf fe seg inn tekts gi ven de ar beid.

Når det vur de res om ar beids ev nen er ned satt i en slik grad at 
ved kom men de hind res i å be hol de el ler skaf fe seg inn tekts gi
ven de ar beid, skal det blant an net leg ges vekt på hel se, al der, 
ev ner, ut dan ning, yr kes bak grunn, in ter es ser, øns ker, mu lig he
ter for å gå til ba ke til nå væ ren de ar beids gi ver, ar beids mu lig
he ter på hjem ste det og ar beids mu lig he ter på and re ste der 
der det er ri me lig at ved kom men de tar ar beid.

§ 11–13. Ar beids av kla rings pen ger

Ar beids av kla rings pen ger  gis til med lem som har fått sin 
ar beids ev ne ned satt (jf. § 11–5) med minst halv par ten, og 
som fyl ler minst ett av vil kå re ne i § 11–6.

Gjel den de f.o.m. 1.1.2018:

§ 11–5. Ned satt ar beids ev ne

Det er et vil kår for rett til ar beids av kla rings pen ger at med
lem met har fått ar beids ev nen ned satt med minst halv par
ten. Syk dom, ska de el ler lyte må være en ve sent lig med vir
ken de år sak til den ned sat te ar beids ev nen.

Ved  vur de rin gen av om ar beids ev nen er ned satt, skal det 
blant an net leg ges vekt på hel se, al der, ev ner, ut dan ning, 
yr kes bak grunn og ar beids mu lig he ter på ste der der det er 
ri me lig at med lem met tar ar beid.

For ut gå en de med lem skap i Fol ke tryg den

Gjel den de før 1.1.2018:

§ 11–2. For ut gå en de med lem skap

Det er et vil kår for rett til yt el ser et ter det te ka pit let at ved
kom men de

a  har vært med lem i tryg den i minst tre år umid del bart før 
han el ler hun set ter fram krav om en yt el se, el ler

b  har vært med lem i tryg den i minst ett år umid del bart før 
han el ler hun set ter fram krav om en yt el se, og i den ne 
ti den har vært fy sisk og psy kisk i stand til å ut fø re et 
or di nært inn tekts gi ven de ar beid.

Gjel den de f.o.m. 1.1.2018:

§ 11–2. For ut gå en de med lem skap

Det er et vil kår for rett til ar beids av kla rings pen ger at med
lem met i minst tre år umid del bart før krav om yt el sen set tes 
fram, har vært med lem i fol ke tryg den. Ved vur de rin gen av 
om vil kå ret er opp fylt, ses det bort fra pe ri oder med tje nes te 
i in ter na sjo na le or ga ni sa sjo ner el ler or ga ner som sta ten 
Norge er med lem av, yter øko no misk bi drag til el ler har 
an svar for å bi dra til be man nin gen av.

Vilkåret om tre års forutgående medlemskap i første ledd 
gjelder likevel ikke for den som har vært medlem i folketryg
den i minst ett år umiddelbart før krav om ytelsen settes 
fram, dersom

a) han eller hun var medlem i trygden da arbeidsevnen ble 
nedsatt med minst halvparten, se § 115, og etter fylte 16 år 
har perioder med medlemskap som minst tilsvarer perioder 
uten medlemskap, eller 

b) han eller hun etter fylte 16 år har vært medlem i trygden 
med unntak av maksimum fem år.

Ka rens pe ri ode

Gjel den de f.o.m. 1.1.2018:

§ 11–31. Ka rens pe ri ode og nytt krav om ar beids av kla rings-
pen ger

Et  med lem som har mot tatt ar beids av kla rings pen ger ut 
mak si mal stø nads pe ri ode (…), har ikke ny rett til ar beids av
kla rings pen ger (…) før et ter en ka rens pe ri ode på 52 uker. 
Der som med lem met er al vor lig sykt el ler ska det, gjel der ikke 
ka rens pe ri oden på 52 uker.

Kra vet om be hov for bi stand

(In gen end rin ger fra 2018)

§ 11–6. Bi stand til å skaf fe seg el ler be hol de ar beid

Det er et vil kår for rett til ar beids av kla rings pen ger at med
lem met for å skaf fe seg el ler be hol de ar beid som han el ler 
hun kan ut fø re

a  har be hov for ak tiv be hand ling, el ler

b  har be hov for ar beids ret tet til tak, el ler

c  et ter å ha prøv de til ta ke ne et ter bok stav a el ler b fort
satt an s es for å ha en viss mu lig het for å kom me i ar beid, 
og får an nen opp føl ging fra Ar beids og vel ferds eta ten
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Data

Da ta grunn laget i ana ly sen er re gist rer te søk na der om 
ar beids av kla rings pen ger i pe ri oden juli 2010 til og 
med de sem ber 2018, med in for ma sjon om ved tak i de 
sam me sa ke ne i pe ri oden juli 2010 – ap ril 2019. Da ta
ene er hen tet fra NAVs ad mi nist ra ti ve re gist re.

Søk na der om ar beids av kla rings pen ger be hand les i to 
ved taks in stan ser i NAV; ved NAVkon to ret som fat
ter ved tak et ter §11–5 i Fol ke trygd lo ven og ved 

NAV Ar beid og yt el ser som fat ter ved tak et ter øv ri ge 
inn gangs vil kår i sam me lov. (Se fak ta boks om saks
gang og ved taks ru ti ner, samt fak ta boks med de mest 
sen tra le vil kå re ne for å kun ne mot ta ar beids av kla
rings pen ger.) Da ta ene in ne hol der in for ma sjon om 
ved tak ved beg ge ved taks in stan ser, dvs. om søkna
den er innvilget eller avslått. I til ret te leg gin gen av 
data, ble ved ta ke ne sor tert et ter per son (av iden ti fi
sert), vedtaksløpenummer og ved taks da to er. Alle  
søknader og vedtak etter §115 ble tatt med i den 

Om saks gang og ved taks ru ti ner for ar beids av kla rings pen ger
Ved taks be hand lin gen av søk na der om ar beids av kla rings-
pen ger skjer i to steg, først ved NAV-kon to ret og der et ter 
ved NAV Ar beid og yt el ser. (NAV Ar beid og yt el ser er egne 
en he ter i NAV som har an svar for sto re de ler av ved taks be-
hand lin gen i eta ten.) NAV-kon to ret vur de rer om vil kå re ne 
et ter Fol ke trygd lo vens §11–5 er opp fylt og fat ter ved tak om 
det te (i den ne ar tik ke len også kalt «11–5-ved tak»). Der som 
sø ke ren får et po si tivt ved tak et ter §11–5, går sa ken vi de re 
til NAV Ar beid og yt el ser (NAY) som fat ter ved tak et ter øv ri ge 
inn gangs vil kår (se egen fak ta boks). Der som ved ta ket ved 
NAY har po si tivt ut fall ved at sø ker fyl ler vil kå re ne, ut lø ser 
ved ta ket også ut be ta lin gen av ar beids av kla rings pen ger. 
Der som sø ke ren får av slag et ter §11–5, går sa ken ikke vi-
de re til NAY, og det gjø res in gen ved taks vur de ring av om 
øv ri ge inn gangs vil kår er opp fylt.

I noen til fel ler kan det før be hand ling av 11–5-sa ken bli klart 
at sø ker ikke fyl ler vil kå re ne om til strek ke lig bo tid i Norge, 
ikke fyl ler vil kå ret om al der (mel lom 18 og 67 år) el ler at 
sa ken ram mes av ka rens be stem mel sen som inn ført fra 
2018. I slike sa ker blir 11–5-sa ken av brutt, og NAY fat ter 
av slags ved ta ket. Også når søk na der gjel der ar beids av kla-
rings pen ger som sy ke pen ge er stat ning el ler ar beids av kla-
rings pen ger et ter stu dent be stem mel sen, blir 11–5-sa ken 
av brutt ved NAV-kon to ret, og ved tak gjø res ved NAY (inn vil-
gel se el ler av slag). Noen søk na der blir også av brutt for di de 
ved en feil er re gist rert fle re gan ger. Der som sø ke ren trek ker 
søk na den vil også sa ken bli av brutt.

Det er NAV-kon to ret som vur de rer om inn gangs vil kå ret et ter 
§11–6 er opp fylt (krav om be hov for bi stand) selv om det 
for mel le ved ta ket om det te fat tes ved NAV Ar beid og yt el ser. 
I noen til fel ler vur de rer NAV-kon to ret at §11–5 er opp fylt, 
men ikke §11–6. I slike til fel ler blir sa ken ikke av brutt. I ste-
det får sø ke ren først et po si tivt ved tak et ter §11–5 ved NAV-
kon to ret, og der et ter et av slags ved tak et ter §11–6 ved NAV 
Ar beid og yt el ser.

En lik nen de pro se dy re gjaldt før 2018 også for vil kå ret om at 
ar beids ev nen skal være ned satt med minst halv par ten. Et ter 
at søk na den var inn vil get et ter §11–5 ved NAV-kon to ret, 
kun ne den bli av slått et ter vil kå ret om minst fem ti pro sent 

ned satt ar beids ev ne et ter §11–13 ved NAV Ar beid og yt el-
ser, og for det te vil kå ret had de NAV Ar beid og yt el ser an svar 
for både vur de ring og ved tak. Fra 2018 ble imid ler tid vil kå ret 
om at ar beids ev nen skal være ned satt med minst halv par-
ten tatt inn i lov teks ten un der §11–5, og ved taks an sva ret 
flyt tet til NAV-kon to ret. End rin gen er ikke ment å skul le ha 
noen be tyd ning for sø ker ne, an net enn at det nå er ty de li-
ge re hvil ken in stans i NAV som er an svar lig for å ved ta om 
ar beids ev nen er til strek ke lig ned satt. End rin gen har kon se-
kven ser for sta tis tik ken, ved at av slag nå vi ser seg i ved tak 
gjort et ter §11–5, mens det te tid li ge re vis te seg i ved tak 
gjort ved NAV Ar beid og yt el ser.

Ar beids av kla rings pen ger kan mak si malt inn vil ges for ett år 
av gan gen. Når ved taks pe ri oden lø per ut, fat ter Ar beid og 
yt el ser ved tak om for len gel se, så fremt bru ker del tar i ak ti vi-
te ter som er av talt med NAV-kon to ret.

Pau ser i ut be ta lin gen av ar beids av kla rings pen ger kan skje 
for eks em pel ved bar ne fød sel el ler ved so ning av feng sels-
straff. I slike sa ker fat tes det ved tak om stans av yt el sen, 
men ikke om opp hør av sa ken. I and re til fel ler stan ses yt el-
sen for di bru ker i en pe ri ode ikke føl ger opp be hand ling el ler 
ar beids ret te de ak ti vi te ter. Hvis søk nad om gjen opp tak av 
yt el sen skjer in nen 52 uker, og det kun er fat tet ved tak om 
stans av yt el sen – ikke opp hør av sa ken – så fore går ved-
taks be hand lin gen i en enk le re pro sess enn i nye sa ker. Som 
re gel er det da ikke nød ven dig med noe nytt 11–5-ved tak, 
men kun et ved tak ved NAV Ar beid og yt el ser. Per so nen trer 
da inn i sam me stø nads løp som tid li ge re og med det sam me 
for bru ket av tids kvo ten som han/hun had de da av brud det 
star tet. På grunn av for len gel ses- og gjenopptaksvedtak, vil 
det ofte være fle re ved tak ved NAV Ar beid og yt el ser enn det 
er 11–5-ved tak i én og sam me arbeidsavklaringspengesak.

Noen mot ta ke re er i ar beid på del tid og mot tar gra der te ar beids-
av kla rings pen ger. I til fel ler der per so nen job ber mer enn det 
som gir rett til yt el sen, stan ses ut be ta lin gen au to ma tisk (uten 
ved tak), og star ter også opp igjen au to ma tisk der som ar bei det 
re du se res igjen. I dis se ut be ta lings pau se ne lø per for bru ket av 
tids kvo ten med ar beids av kla rings pen ger. Det sam me skjer der-
som per so nen er i ar beid med lønns til skudd.
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vi de re ana ly sen, i til legg til alle til fel ler av før s te 
ved tak ved NAV Ar beid og yt el ser (NAY) som et ter
fulg te et po si tivt/inn vil get 11–5ved tak for sam me 
per son og med sam me vedtaksløpenummer. Dis se 
an tar vi er ved tak i nye sa ker. Øv ri ge og et ter føl
gen de ved tak fra NAY på sam me per son ble eks klu
dert da vi an tar at dis se kun er for len gel ses el ler 
gjenopptaksvedtak og ikke re pre sen te rer nye til fel ler 
av søk nad el ler opp start med ar beids av kla rings pen
ger. Til fel ler av inn vil gel ses ved tak fra NAY som 
et ter føl ger et inn vil get 11–5ved tak for sam me per
son, reg nes som en inn vil get søk nad og der med et 
nytt til fel le med ar beids av kla rings pen ger4. Vi kan 
der med vise ut vik lin gen i antallet og an de len søk na
der fra uli ke tids punkt som er blitt inn vil get i beg ge 
ved taks in stan ser.

Å bru ke ved taks in for ma sjon til å av gren se nye til fel
ler på ar beids av kla rings ord nin gen gir en an nen type 
av grens ning enn den som til van lig be nyt tes i NAVs 
sta tis tikk og ana ly ser. Van lig vis av gren ses nye til fel
ler med ar beids av kla rings pen ger ved hjelp av ut be ta
lings in for ma sjon, det vil si til per so ner som har fått 
ut be talt yt el sen en gitt må ned, men som ikke har hatt 
noen ut be ta ling i lø pet av de to for an lig gen de må ne
der. En for del med å av gren se nye mot ta ke re et ter 
ved taks in for ma sjon i ste det for ut be ta lings in for ma
sjon er at vi i mind re grad fan ger opp til fel ler der stø
nads mot ta ke ren bare har hatt en mid ler ti dig stans i 
ut be ta lin ge ne uten at sa ken er av slut tet, og der ny 
opp start av ut be ta ling ikke egent lig re pre sen te rer en 
ny opp start på ord nin gen.

I ana ly sen har vi un der søkt ut vik lin gen i an tall søk na
der, an tall og an del av brut te sa ker og av slag ved 
NAVkon tor, an tall og an del av slag ved NAV Ar beid 
og yt el ser et ter et inn vil get 11–5ved tak, samt an tall 
og an del søk na der som er inn vil get i beg ge ved taks in
stan ser. Føl ge ne av grens nin ger er be nyt tet:

4  Avgrensningen gjør at vi ikke fanger opp innvilgelser av arbeidsav-
klaringspenger som sykepengeerstatning (§11–13) og heller ikke 
innvilgelser av arbeidsavklaringspenger etter studentbestemmel-
sen (§11–14). I slike tilfeller fattes det ikke vedtak etter §11-5.

Søk na der:
 An tall re gist rer te søk na der om ar beids av kla rings

pen ger §11–5, med ved taks ty pen «ny ret tig het».

Av slag gjel den de §11–5:
 An tall ved tak et ter §11–5 med re sul ta tet «nei».
 An de len dis se ut gjør blant ved tak et ter §11–5 med 

re sul ta tet «ja» og «nei».

Av brut te søk na der ved NAVkon tor:
 An tal let søk na der der det ikke er fat tet ved tak et ter 

§11–5.
 An de len dis se ut gjør blant alle søk na der

Av slag ved NAV Ar beid og yt el ser et ter et inn vil get 
11–5ved tak:
 An tal let ved tak gjel den de §11–5 med ut fall «ja» 

der det på føl gen de ved ta ket ved NAV Ar beid og 
yt el ser har ut fall «nei».

 An de len dis se ut gjør blant sum men av ved tak med 
ut fall «ja» og «nei» ved NAV Ar beid og yt el ser 
(ved tak der det fore lig ger et 11–5ved tak med ut
fall «ja»)

Inn vil gel se i beg ge ved taks in stan ser / nytt til fel le med 
ar beids av kla rings pen ger:
 An tall søk na der med ut fall «ja» i både 11–5ved ta

ket og det på føl gen de ved ta ket ved NAV Ar beid 
og yt el ser.

  Andelen disse utgjør blant alle søknader

I pre sen ta sjo nen av re sul ta te ne er det gjen nom gå en de 
be nyt tet gjen nom snitts tall per må ned de uli ke år. Det
te skyl des del vis at da ta ene fra 2010 kun gjel der and re 
halv år, og del vis at vi ikke har in for ma sjon om mot tak 
av sy ke pen ger for alle de som søk te om ar beids av kla
rings pen ger i 2018, kun fram til og med de som søk te 
i sep tem ber det te året.

Den pre sen ter te ut vik lin gen i søk na der, inn vil gel ser, 
av slag osv. tar ge ne relt ut gangs punkt i det året søk na
den ble re gist rert hos NAV.
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Re sul ta ter

An tal let søk na der svin ger mer enn an tal let som 
bru ker opp sy ke pen ge ret ten
Det årlige antallet søknader om arbeidsavklarings
penger har variert en del siden ordningen ble inn
ført i 2010 (figur 1). Fra et toppnivå på om lag 6000 
søknader per måned i 2010, sank søknadstallet i 
årene som fulgte, til drøyt 5000 per måned i 2012 
og 2013. Deretter økte det igjen, med en ny topp i 
2015 og 2016, før antallet igjen har sunket i 2017 
og 2018. 

Det er i ut gangs punk tet na tur lig å anta at om fan get 
av søk na der om ar beids av kla rings pen ger føl ger 
ut vik lin gen i an tal let per so ner som går ut mak si mal
ti den på sy ke pen ger. Det te for di mot tak av ar beids
av kla rings pen ger er knyt tet til sø ke rens hel se si tua
sjon, og ofte «nes te steg» for per so ner som har brukt 
opp sin sy ke pen ge rett og fort satt ikke kan være i 
(fullt) ar beid på grunn av hel sa. Kann, Yin og Kris
tof fer sen (2016) har også vist at det er sam men heng 
mel lom kom mu ners sykefraværnivå og an tal let nye 
mot ta ke re av ar beids av kla rings pen ger. De fin ner at 
når sy ke fra væ ret i kom mu nen øker med ett pro sent
po eng, så øker an tal let nye arbeidsavklaringspenge
mottakere med 17 pro sent.

Li ke vel ser vi at det må ned li ge an tal let som brukte 
opp sin sy ke pen ge rett i pe ri oden 2010 – 2018 lå mer 
sta bilt enn søk nads tal le ne til ar beids av kla rings pen
ger i sam me pe ri ode (fi gur 1). Rik tig nok var det i 
åre ne 2011, 2012, 2017 og 2018 en pa ral lell re duk
sjon i beg ge dis se stør rel se ne, men den ster ke veks
ten i an tal let søk na der i 2014 og 2015 skjed de til 
tross for at an tal let som bruk te opp sy ke pen ge ret ten 
var nok så ufor and ret dis se to åre ne. Og ser vi på 
ut vik lin gen to talt fra 2013 til 2018, var an tal let søk
na der om ar beids av kla rings pen ger høy ere i 2018 enn 
fem år tid li ge re, selv om fær re bruk te opp sy ke pen
ge ret ten.

Nos sen og Lysø (2019) har ny lig vist at en del lang
tids mot ta ke re av sy ke pen ger se ne re mot tar uli ke 
yt el ser uten å ha brukt opp sy ke pen ge ret ten først. 
An tal let lang tids mot ta ke re av sy ke pen ger slik de 
har de fi nert det te5 svin ger noe mer enn an tal let som 
bru ker opp sy ke pen ge ret ten (fi gur 1). Li ke vel er 
sam va ria sjo nen med an tal let søk na der om ar beids
av kla rings pen ger over ras ken de li ten. Det viser at 
også and re for hold enn lang tids mot tak av sy ke pen

5  Personer som har gått til maksimaltid på sykepenger, pluss de som 
har mindre enn 3 måneder igjen av sykepengeperioden. 

Fi gur 1. Søk na der om ar beids av kla rings pen ger, per so ner som har brukt opp sy ke pen ge ret ten og lang tids mot
ta ke re av sy ke pen ger. Gjen nom snitt lig an tall per må ned
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ger må ha be tyd ning for søk nads ut vik lin gen til 
ar beids av kla rings pen ger.

An tal let søk na der føl ger ut vik lin gen i ar beids
mar ke det
Fle re for hold kan ha be tyd ning for ut vik lin gen i 
an tal let søk na der om ar beids av kla rings pen ger. 
Be folk nin gens kjenn skap til ord nin gen kan ha be tyd
ning, og kan skje også i hvil ken grad kom mu ne ne 
be stre ber seg på å av kla re om per so ner med øko no
misk so si al hjelp har ut tømt sine ret tig he ter et ter Fol
ke trygd lo ven. So si al hjelp skal være en sub si di ær 
yt el se, og det for ut set tes der for at alle and re inn
tekts mu lig he ter ut nyt tes, også trygde ret tig he ter. 
Et ter som ar beids av kla rings pen ger er stat lig fi nan si
ert mens so si al hjel pen er kom mu nal, har kom mu
ne ne også øko no misk for del av at so sial hjelps mot ta
ke re får inn vil get ar beids av kla rings pen ger. Hvil ken 
be tyd ning slike for hold kan ha for ut vik lin gen i 
an tal let søk na der om ar beids av kla rings pen ger, har vi 
ikke am bi sjo ner om å un der sø ke her. Vi skal i ste det 
se nær me re på hvor dan om fan get av søk na der va ri e
rer med ut vik lin gen i ar beids le dig he ten.

Tid li ge re stu di er har vist at lang tids sy ke fra vær og 
vi de re over gang til ar beids av kla rings pen ger kan 
være for år sa ket av ar beids le dig het (Nos sen 2014, 

Kann, Yin og Kris tof fer sen 2016). Også fore lig
gen de data vi ser at an tal let søk na der om ar beids av
kla rings pen ger i stor grad fal ler sam men med sving
nin ge ne i an tal let re gist rer te ar beids sø ke re, ved at 
an tal let søk na der øker med øken de ar beids le dig het 
og re du se res med fal len de le dig het (fi gur 2). Noen 
unn tak er det rik tig nok. I 2016 var for eks em pel 
an tal let søk na der om ar beids av kla rings pen ger uend
ret selv om det fort satt var vekst i ar beids le dig he ten. 
Sam let vi ser li ke vel ut vik lin gen i an tal let ar beids sø
ke re og an tal let søk na der om ar beids av kla rings pen
ger en stør re sam va ria sjon i pe ri oden vi ser på enn 
det vi fin ner når det gjel der an tal let som bru ker opp 
sy ke pen ge ret ten. Vi får alt så in di ka sjo ner om at 
ar beids mar ke det kan ha be tyd ning for om fan get av 
nye søk na der om ar beids av kla rings pen ger, selv når 
an tal let som går ut mak si mal tiden på sy ke pen ger lig
ger sta bilt. Det te kan i så fall skje en ten gjen nom 
vekst i søk na der fra per so ner uten sy ke pen ger, el ler 
ved at en stør re an del av de som mis ter sy ke pen ge
ret ten sø ker.

Når det gjel der nedgangen i antallet søknader i 2017 
og 2018, er det mest nær lig gen de å anta at dette skyl
des den po si ti ve ut vik lin gen i ar beids mar ke det og i 
sy ke fra væ ret. I 2018 kan søk nads tal le ne også være 
påvirket av det nye re gel ver ket som ble inn ført fra 

Fi gur 2. Søk na der om ar beids av kla rings pen ger, og re gist rer te ar beids sø ke re (helt le di ge, del vis le di ge og til
taks del ta ke re). Gjen nom snitt lig an tall per må ned
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det te året, ved at vei led nin gen fra NAVkon to re ne har 
blitt end ret i tråd med de nye inn gangs vil kå re ne slik at 
en kel te per so ner som tid li ge re ville ha søkt om 
ar beids av kla rings pen ger, nå ikke gjor de det.

Fær re nye med ar beids av kla rings pen ger som 
føl ge av skjer pe de inn gangs vil kår
Ved taks be hand lin gen av søk na der om ar beids av kla
rings pen ger skjer i to in stan ser i NAV (se fak ta boks). 
Først vur de rer NAVkon to ret om ar beids ev nen er 
ned satt i hen hold til Fol ke trygd lo vens §11–5 og fat ter 
ved tak om det te. Ved po si tivt ved tak et ter §11–5 over
fø res søk na den til NAV Ar beid og yt el ser som fat ter 
ved tak et ter øv ri ge inn gangs vil kår. Den sam le de 
an de len søk na der om ar beids av kla rings pen ger som 
ble inn vil get i beg ge ved taks in stan ser, har falt over 
tid, men nivået stabiliserte seg på rundt 66 prosent for 
de som søkte om ytelsen i årene 2015 – 2017. Deretter 
falt andelen innvilgelser sterkt igjen for de som søkte 
i 2018. Blant disse fikk bare 61,5 prosent innvilget 
søknaden. (fi gur 3).

Ettersom andelen innvilgelser reduseres såpass mar
kant i 2018, er det naturlig å så utviklingen i sam men
heng med de end re de inn gangs vil kå re ne dette året. 
Hvis vi an tar at det er en slik sam men heng, og leg ger 

til grunn at an de len inn vil gel ser ville vært mer som 
fore gå en de år der som det ikke var gjort end rin ger i 
re gel ver ket, kan vi es ti me re hvor man ge per so ner som 
har blitt på vir ket av end rin ge ne. An de len inn vil ge de 
søk na der gikk ned med 0,46 pro sent po eng for de som 
søk te i 2017 sam men lig net med de som søk te i 2016, 
og det er ikke uri me lig å anta at vi ville sett om trent 
den sam me ned gan gen i 2018 der som inn gangs vil kå
re ne var ufor and ret. Vi vel ger å leg ge det te til grunn.

Gjen nom snitt lig var det 5 410 per so ner per må ned 
som søk te om ar beids av kla rings pen ger i 2018. Blant 
dis se ble i gjen nom snitt 3 326 søk na der inn vil get både 
ved NAVkon to ret og ved NAV Ar beid og yt el ser. 
Den sam le de an de len inn vil gel ser var der med 61,5 
pro sent, en ned gang på 4,2 pro sent po eng i for hold til 
de som søk te i lø pet av 2017 og som fikk søk na den 
be hand let et ter de inn gangs vil kå re ne som gjaldt da. 
Der som an de len inn vil gel ser blant de som søk te i 
2018 had de blitt re du sert med kun 0,46 pro sent po eng, 
slik ned gan gen var for de som søk te året før, ville 65,3 
pro sent fått inn vil get søk na den, det vil si 3 531 per so
ner per søk nads må ned i gjen nom snitt. Det te er 205 
fle re per må ned enn det ob ser ver te an tal let som fikk 
inn vil get søk na den i 2018.

Fi gur 3. Søk na der om ar beids av kla rings pen ger, og an tall og an del av dis se som ble inn vil get. Gjen nom snitt lig 
per må ned
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Ta bell 1. Es ti mert ef fekt av skjer pe de inn gangs vil kår for an tal let nye som fikk inn vil get ar beids av kla rings pen
ger (AAP) i 2018

Søknader 
om AAP 

(månedlig)

Antall 
innvilgede 
søknader 

(månedlig)

Endring i 
innvilgelser 
fra året før 
(månedlig)

Endring i 
innvilgelser 
fra året før 
(hele året)

Andel 
innvilgede

Endring i andel 
innvilgede fra 

året før

Estimert tillegg i 
innvilgelser uten 

regelverksendring 
(månedlig)

Estimert tillegg i 
innvilgelser uten 

regelverksendring 
(hele året)

2016  5 824  3 856 66,2 % 0,06 %

2017  5 619  3 694 -162 -1 944 65,7 % -0,46 %

2018  5 410  3 326 -367 -4 408 61,5 % -4,25 %

Estimat 2018  5 410  3 531 65,3 % -0,46 %  205  2 456

Kil de: NAV

Fi gur 4. An tall nye per so ner på ar beids av kla rings ord nin gen, basert på vedtaksinformasjon. Gjen nom snitt per 
må ned i åre ne 2010 – 2018. Es ti mert til legg i 2018 uten re gel verks end rin ger
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Den ob ser ver te ned gan gen fra 2017 til 2018 i an tall 
inn vil gel ser per søk nads må ned, var 367 til fel ler. 
Det ser der med ut til at over halv par ten av den ne 
ned gan gen skyl des skjer pe de inn gangs vil kår 
(205/367*100=56 %). Sam let es ti me rer vi at end
rin ge ne i inn gangs vil kå re ne har gitt rundt 2 400 
(205*12) fær re nye til fel ler med ar beids av kla rings
pen ger blant de som søk te om det te i 2018 sam men
lig net med de som søk te året før. Tal le ne som inn
går i es ti ma tet er vist i ta bell 1. Es ti ma tet er også 
il lust rert i fi gur 4.

Fle re av slag både ved NAVkon tor og NAV Ar beid 
og yt el ser
Færre innvilgelser ser ut til å ha sammenheng med 
flere avslag etter §115, men også etter andre inn
gangsvilkår. Det var i 2018 en klar øk ning i an tall 
og an del søk na der som ble av brutt ved NAVkon to
ret, og også i an tall og an del søk na der som ble av
slått et ter §11–5 (fi gur 5 og 6). Fle re av brut te sa ker 
in di ke rer at fle re fikk av slag et ter de vil kår som 
NAV Ar beid og yt el ser fat ter ved tak om, noe som 
kan skyl des inn fø rin gen av ka rens pe ri ode og et 
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stren ge re krav til med lem skap i Fol ke tryg den, fra 
det te året. Det kan også være ut trykk for en øk ning 
i an tal let som trek ker søk na den om ar beids av kla
rings pen ger.

Fle re av slag et ter §11–5 kan skyl des at sam men hen
gen mel lom sø ke rens hel se til stand og ned sat te 
ar beids ev ne ble vur dert stren ge re for de som søk te om 
ar beids av kla rings pen ger i 2018 enn for de som søk te 
tid li ge re år. En an nen mu lig het er at vil kå ret om at 
ar beids ev nen skal være ned satt med minst halv par ten, 
ble vur dert stren ge re. Det te vil kå ret var før 2018 
hjem let i §11–13, men ble fra 2018 flyt tet til §11–5. 
Ved taks an sva ret for det te «femtiprosentvilkåret» ble 
der med flyt tet fra NAV Ar beid og yt el ser til NAV
kon to ret, og det er mu lig at NAVkon to re ne er stren
ge re i vur de rin gen av det te vil kå ret enn det NAV Ar
beid og yt el ser har vært.

Imid ler tid kan det også være mer ved taks tek nis ke 
år sa ker til den økte av slags pro sen ten i 11–5ved ta
ket. Flyt tin gen av an sva ret for vil kå ret om minst 
fem ti pro sent ned satt ar beids ev ne in ne bæ rer at 
av slag om det te fra 2018 vi ser seg i ved taks sta tis

tik ken for §11–5, mens det tid li ge re vis te seg i ved
tak ved NAV Ar beid og yt el ser.

Økt av slags pro sent i 11–5ved ta ket i 2018 kan alt så 
skyl des både en stren ge re lov for tolk ning og mer ved
taks tek nis ke for hold, og det kan i ut gangs punk tet 
være van ske lig å vur de re be tyd nin gen av dis se to for
kla rin ge ne i for hold til hver and re.

En in di ka sjon på at mer enn ved taks tek nis ke for hold 
spil ler inn, er at økningen i an del av slag etter §11–5 
star tet i ved tak gjort al le re de i no vem ber 2017 (fi gur 
7). At av slags pro sen ten økte al le re de to må ne der før 
nytt år er van ske lig å for kla re med ved taks tek nis ke 
for hold. På det te tids punk tet var vil kå ret om fem ti 
pro sent ned satt ar beids ev ne fort satt hjem let i §11–
13, og NAVkon to re ne kun ne ikke av slå søk na der 
med den ne be grun nel sen. Da måt te av slaget even tu
elt be grun nes med noe an net. An ta ke lig vis er det en 
mer sann syn lig for kla ring at en kel te saks be hand le re 
har blitt stren ge re i vur de rin gen av sam men hen gen 
mel lom sø ke rens hel se til stand og ned sat te ar beids
ev ne al le re de noe før lov end rin gen om det te tråd te i 
kraft.

Fi gur 5. Av brut te sa ker ved NAVkon tor, av slag et ter §11–5 og av slag ved NAV Ar beid og yt el ser et ter et po si
tivt ved tak §11–5. Gjen nom snitt lig an tall per må ned
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Vi ser også at an tal let av slag ved NAV Ar beid og 
yt el ser et ter et po si tivt 11–5ved tak er sun ket med om 
lag 50 sa ker per må ned i 2018 i for hold til i 2017. 
Sam ti dig er an tal let av slag et ter §11–5 ved NAVkon

to ret økt med om lag 100 sa ker per må ned (fi gur 5). 
Det kan in di ke re at ved taks tek nis ke for hold lig ger bak 
om lag halv par ten av den økte av slags pro sen ten i 
11–5ved ta ket.

Fi gur 6. An del av brut te sa ker ved NAVkon tor, an del av slag et ter §11–5 og an del av slag ved NAV Ar beid og 
yt el ser et ter et po si tivt ved tak §11–5
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Fi gur 7. An del av slag et ter §11–5 ved NAVkon tor, for delt et ter ved taks må ned
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Ut vik lin gen for sø ke re med og uten sy ke pen ger
Mer enn halv par ten av søk na de ne om ar beids av kla
rings pen ger kom mer fra per so ner som mot tar sy ke
pen ger på søk nads tids punk tet el ler som har mot tatt 
det te i lø pet av de siste seks må ne de ne. Som vist i 
fi gur 8, føl ger an tal let søk na der fra per so ner med og 
uten sy ke pen ger en del av de sam me sving nin ge ne 
fra år til år. Noen for skjel ler er det li ke vel. Søk nads
veks ten i 2014 og 2015 er be ty de lig ster ke re for per
so ner uten sy ke pen ger enn for de med sy ke pen ger. 
Vi de re er det ned gang i an tal let søk na der fra per so
ner uten sy ke pen ger i 2016, mens det fort satt er noe 
vekst for per so ner med sy ke pen ger. Og selv om søk
nads tal le ne syn ker for beg ge grup per i 2017 og 2018, 
er ned gan gen i 2018 klart ster kest for per so ner med 
sy ke pen ger.

Nær me re om sø ke re med sy ke pen ger
An tal let søk na der om ar beids av kla rings pen ger fra 
per so ner med sy ke pen ger vis te en svak, men jevn 
øk ning i åre ne 2013 – 2016 (fi gur 8), selv om an tal let 
som mis tet sy ke pen ge ret ten i sam me pe ri ode lå sta bilt 
(fi gur 1). An tal let lang tids mot ta ke re av sy ke pen ger 
økte rik tig nok i pe ri oden, men om det te kan for kla re 
veks ten i søk na der er van ske lig å si. Van lig vis mot tas 
sy ke pen ger helt til mak si mal ti den på ett år før over
gang til ar beids av kla rings pen ger. Det te for di sy ke

pen ger nor malt gir full lønns kom pen sa sjon mens 
ar beids av kla rings pen ger har en la ve re kom pen sa
sjons grad. En mu lig for kla ring til søk nads veks ten 
blant per so ner med sy ke pen ger i åre ne 2013 – 2016 
kan være at en øken de pro sent an del av de som mis tet 
sy ke pen ge ret ten, søk te om ar beids av kla rings pen ger. 
An de len inn vil ge de søk na der fra den ne sø ker grup pen 
var re la tivt sta bil i pe ri oden (fi gur 10), og fle re søk na
der ga der med også vekst i an tal let som star tet med 
ar beids av kla rings pen ger (fi gur 9).

I 2017 var det en re la tivt sterk ned gang i an tal let søk
na der fra per so ner med sy ke pen ger. An de len inn vil
ge de søk na der lå fort satt sta bil, og sam let ga det te en 
ned gang i an tal let som star tet opp med ar beids av kla
rings pen ger. I 2018 falt søk nads tal let fra per so ner 
med sy ke pen ger be ty de lig, og var det te året la ve re 
enn noen gang si den ord nin gen med ar beids av kla
rings pen ger ble inn ført i 2010. Syn ken de søk nads tall i 
2017 og 2018 må ses i sam men heng med re duk sjo nen 
i an tal let som bruk te opp sy ke pen ge ret ten dis se to åre
ne, samt at ar beids mar ke det var i bed ring.

Den spe si elt ster ke ned gan gen i søk nads tall i 2018 fra 
per so ner med sy ke pen ger, kan in di ke re på virk ning av 
også and re for hold enn sy ke fra vær og ar beids mar ked. 
En mu lig hy po te se kan være at ned gan gen i søk na der 

Fi gur 8. Søk na der om ar beids av kla rings pen ger fra per so ner med og uten sy ke pen ger. Gjen nom snitt lig an tall 
per må ned
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også skyl des end ret vei led ning ved NAVkon to re ne. 
Sy ke pen ge mot ta ke re har of test en ar beids gi ver, og 
noen er gra dert sy ke meldt og i ar beid på del tid. NAV
kon to re ne har gjen nom sy ke fra værs opp føl gin gen en 
mer hel het lig kjenn skap til den ne sø ker grup pens 
ar beids ev ne enn det NAV Ar beid og yt el ser har, og 
kan ten kes å vur de re vil kå ret om minst fem ti pro sent 
ned satt ar beids ev ne stren ge re enn det NAV Ar beid og 
yt el ser gjor de da de had de det te ved taks an sva ret. Det
te kan ha med ført endret vei led nin g fra NAVkonto
rene og færre søknader om ar beids av kla rings pen ger.

I til legg til lave søk nads tall, falt også an de len inn vil
ge de søk na der ty de lig i 2018 (figur 10), og det ble en 
sterk ned gang i an tal let per so ner med bak grunn fra 
sy ke pen ger som kom inn på ar beids av kla rings ord nin
gen det te året. Fær re inn vil gel ser blant sø ke re med 
sy ke pen ger i 2018, har sam men heng med at an de len 
av slag et ter §11–5 økte (fi gur 11).

Ge ne relt ser vi at de fles te av slage ne som blir gitt til 
sø ke re med bak grunn fra sy ke pen ger, gjel der vil kå ret 
om ned satt ar beids ev ne i §11–5, selv om noen sa ker 
også blir av slått ved NAV Ar beid og yt el ser et ter at 
sa ken først er inn vil get ved NAVkon to ret (fi gur 11 
og 13). Slike av slag ved NAV Ar beid og yt el ser et ter 
et po si tivt 11–5ved tak gjel der ty pisk §11–6, dvs. vil

kå ret om be hov for bi stand, el ler (før 2018) vil kå ret 
om at ar beids ev nen skal være ned satt med minst halv
par ten. Gjen nom åre ne er om fan get av slike av slag 
re du sert for sø ke re med sy ke pen ger.

For sø ke re som har mot tatt sy ke pen ger, blir svært få 
sa ker av brutt ved NAVkon to ret. Det er hel ler in gen 
end rin ger her i 2018 (fi gur 12). Det har mo ne rer med 
at med lem skap i Fol ke tryg den nær sagt all tid vil være 
i or den for per so ner som har mot tatt sy ke pen ger, og at 
vil kå ret om ka rens pe ri ode fra 2018 ikke er re le vant 
for den ne grup pen sø ke re.

Nær me re om sø ke re uten sy ke pen ger
Når det gjel der per so ner uten sy ke pen ger, så økte 
an tal let søk na der fra den ne grup pen sterkt i 2014 og 
2015 (fi gur 8). Det te må ses i sam men heng med et 
van ske li ge re ar beids mar ked i dis se åre ne. I 2014 før te 
det te til en klar vekst i an tal let nye mot ta ke re av 
ar beids av kla rings pen ger uten bak grunn fra sy ke pen
ger (fi gur 9). I 2015 falt imid ler tid an de len inn vil gel
ser be ty de lig for den ne grup pen (fi gur 10), og veks ten 
i an tal let nye med ar beids av kla rings pen ger ble der
med mer mo de rat. Det var in gen spe si elt sterk vekst i 
an de len av slag et ter §11–5 i 2015 (fi gur 11), men 
om fan get av av brut te sa ker økte mar kant det te året (fi
gur 12). Det sam me gjaldt an de len av slag ved NAV 

Fi gur 9. Nye per so ner på ar beids av kla rings ord nin gen (søk nad inn vil get i beg ge ved taks in stan ser), for delt et ter 
søk nads tids punkt. Per so ner med og uten sy ke pen ger. Gjen nom snitt lig an tall per må ned
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Fi gur 10. An de len inn vil ge de søk na der ved uli ke søk nads tids punkt. Per so ner med og uten sy ke pen ger
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Fi gur 11. An del av slag et ter §11–5 ved søk nad om ar beids av kla rings pen ger fra per so ner med og uten sy ke
pen ger
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Fi gur 12. An del søk na der om ar beids av kla rings pen ger som ble av brutt ved NAVkon to ret. Per so ner med og 
uten sy ke pen ger
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Fi gur 13. An del av slag i ved ta ket ved NAV Ar beid og yt el ser et ter inn vil get §11–5. Søk na der fra per so ner med 
og uten sy ke pen ger. 2010–2018
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even tu elt un der sø kes i se ne re ana ly ser. En an nen 
mu lig for kla ring er at ut vik lin gen skyl des en ge ne rell 
un der lig gen de trend med vekst i søk na der fra per so
ner uten sy ke pen ger. Det te kan even tu elt ha sam men
heng med at ord nin gen med ar beids av kla rings pen ger 
har blitt mer kjent i be folk nin gen, el ler at kom mu ner i 
øken de grad øns ker å prø ve ut hvil ke ret tig he ter per
so ner med øko no misk so si al hjelp har et ter Fol ke
trygd lo ven.

Som for sø ke re med sy ke pen ger, var det også for sø
ke re uten sy ke pen ger en klar nedgang i andelen inn
vilgede søknader i 2018 (fi gur 10). Det te, sam men 
med fær re søk na der, ga en ned gang i an tal let nye på 
ordningen uten bak grunn fra sy ke pen ger (fi gur 9). 
Fær re inn vil gel ser i 2018 ser ut til å være re la tert til 
fle re av slag et ter §11–5 (fi gur 11). Også om fan get av 
av brut te sa ker har økt mer i 2018 enn tid li ge re år (fi
gur 12), og det te in di ke rer at fle re trakk søk na den om 
ar beids av kla rings pen ger el ler fikk av slag et ter den 
nye re ge len om ka rens pe ri ode, al ter na tivt det endrede 
kra vet til med lem skap i Fol ke tryg den.

Opp sum me ring og dis ku sjon
Ho ved hen sik ten med den ne ana ly sen har vært å 
un der sø ke om end re de vil kår for å kun ne mot ta 
ar beids av kla rings pen ger har fått noen be tyd ning for 
hvor man ge som kom mer inn på den ne ord nin gen. 
End rin ge ne i vil kå re ne ble inn ført fra 1.1.2018 og 
gjaldt per so ner som søk te om ar beids av kla rings pen
ger fra den ne da to en. Et ter som an tal let nye mot ta ke re 
av ar beids av kla rings pen ger be stem mes av hvor man
ge som sø ker om den ne yt el sen og hvor man ge som 
får søk na den inn vil get, har vi un der søkt ut vik lin gen i 
beg ge dis se for hol de ne før og et ter at det nye re gel
ver ket ble inn ført. For å bedre for stå ut vik lin gen i søk
nads tall, har vi sam men holdt det te med ut vik lin gen i 
ar beids le dig he ten og i an tal let som per so ner går til 
mak si mal tid på sy ke pen ger.

Vi fin ner at an tal let søk na der om ar beids av kla rings
pen ger fra per so ner som mot tar el ler har mot tatt sy ke
pen ger falt i både 2017 og 2018. Det er en mulighet 
for at endret veiledning fra NAVkontorene har bidratt 
til færre søknader fra denne søkergruppen i 2018, men 
ellers antas utviklingen i 2017 og 2018 å ha sam men

Ar beid og yt el ser et ter at søk na den først var inn vil get 
et ter §11–5 (fi gur 13). Fle re slike av slag ved NAV Ar
beid og yt el ser in di ke rer at fle re fikk av slag et ter 
§11–6 (ikke be hov for bi stand) el ler et ter §11–13 
(ar beids ev nen ikke ned satt med minst halv par ten). 
Fle re av brut te sa ker ved NAVkon to ret in di ke rer en 
øk ning i an tal let som ble vur dert et ter be stem mel sen 
om ar beids av kla rings pen ger som sy ke pen ge er stat
ning el ler ar beids av kla rings pen ger et ter stu dent be
stem mel sen, og even tu elt fikk av slag på det te6. Økt 
om fang av av brut te sa ker i 2015 kan også i skyl des at 
fle re fikk av slag et ter al ders kri te ri et el ler på grunn av 
mang len de med lem skap i Fol ke tryg den. Vi har ikke 
hatt mu lig het til å un der sø ke av slags år sa ke ne nær
me re med de da ta ene som har vært til gjen ge li ge for 
den ne ana ly sen.

I 2016 sank an tal let søk na der fra per so ner uten sy ke
pen ger, til tross for at det fort satt var vekst i le dig he
ten. Det te in di ke rer at også and re for hold enn ar beids
mar ke det har be tyd ning for søke til bøye lig he ten til 
ar beids av kla rings pen ger blant per so ner som ikke 
mot tar sy ke pen ger. En mu lig for kla ring kan rett og 
slett være at streng ved taks prak sis fra fore gå en de år 
gjor de at fle re unn lot å søke om ar beids av kla rings pen
ger, even tu elt at kom mu ne nes mo ti va sjon for slike 
av kla rin ger fla tet ut. 

An tal let søk na der fra per so ner uten sy ke pen ger fort
sat te å falle i 2017. An de len inn vil gel ser falt også noe, 
og an tal let nye med ar beids av kla rings pen ger uten 
bak grunn fra sy ke pen ger, ble der med re du sert. Også i 
2018 falt an tal let søk na der fra per so ner uten sy ke pen
ger, men ned gan gen var ikke like sterk som året før, 
selv om ar beids mar ke det fort satt var i bed ring. En 
mu lig for kla ring til at søk nads tal le ne bare falt svakt 
det te året, kan være et økt om fang av søk na der fra per
so ner som har mis tet yt el sen på grunn av stren ge re 
vil kår for å kun ne mot ta ar beids av kla rings pen ger. 
NAVs sta tis tikk vi ser at man ge har gått ut av ar beids
av kla rings ord nin gen et ter at det nye re gel ver ket ble 
inn ført i 2018 (NAV 2019), og det er en mu lig het for 
at noen av dis se har søkt om yt el sen på nytt. Det te kan 

6  I dataene mangler vi informasjon om innvilgelser av arbeidsavkla-
ringspenger som sykepengeerstatning og arbeidsavklaringspen-
ger etter studentbestemmelsen.
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Fær re inn vil gel ser gjor de at an tal let per so ner uten 
bak grunn fra sy ke pen ger som star tet opp med ar beids
av kla rings pen ger, fak tisk var la ve re i 2018 enn i 2012. 
Økte søk nads tall fra denne gruppen ser alt så ikke ut til 
å ha fått ve sent lig be tyd ning for hvor man ge som 
be gyn ner å mot ta ar beids av kla rings pen ger. Det kan 
li ke vel rei ses spørs mål om hvor hel dig det er at Ar
beids og vel ferds eta ten i øken de grad bru ker res sur
ser på å saks be hand le og av slå søk na der om ar beids
av kla rings pen ger der vil kå re ne ikke er opp fylt, i alle 
fall der som mo ti va sjo nen bak dis se søk na de ne kun er 
at kom mu ner/NAVkon tor øns ker å av kla re om per
so ner med øko no misk so si al hjelp har ret tig he ter et ter 
Fol ke trygd lo ven.

Blant de som søkte om arbeidsavklaringspenger i 
2018, var det en markant nedgang i andelen innvilgel
ser sammenlignet med foregående år, og dette gjelder 
både søkere med og søkere uten sykepenger. Fær re 
innvilgelser ser ut til å ha sam men heng med en noe 
stren ge re prak ti se ring av inn gangs vil kå re ne i §11–5. 
Det te kan hen ge sam men med end rin ge ne i den ne lov
hjem me len som ble gjort det te året for å ty de lig gjø re 
kra vet til sam men heng mel lom sø ke rens hel se til stand 
og ned sat te ar beids ev ne. En an nen mu lig for kla ring er 
at NAVkon to re ne prak ti se rer vil kå ret om at ar beids
ev nen skal være ned satt med minst halv par ten stren
ge re enn det NAV Ar beid og yt el ser gjor de da de tid
li ge re had de ved taks an sva ret for det te vil kå ret (før 
2018)

For sø ke re med sy ke pen ger ser vi in gen tegn til at 
and re ty per av slag har økt i 2018, og det te har mo ne rer 
med at inn fø ring av ka rens pe ri ode og endrede krav til 
med lem skap i Fol ke tryg den er av li ten be tyd ning for 
den ne sø ker grup pen. Dis se end rin ge ne kan imid ler tid 
ha fått føl ger for sø ke re uten sy ke pen ger, et ter som 
øk nin gen i an de len av brut te sa ker for den ne grup pen 
er ster ke re i 2018 enn tid li ge re år. 

Den sam le de an de len inn vil ge de søk na der fra per so
ner med og uten sy ke pen ger økte med 0,1 pro sent po
eng i 2016 og ble re du sert med 0,5 pro sent po eng i 
2017. I 2018 falt an de len inn vil gel ser med hele 4,2 
pro sent po eng, og den mar kan te end rin gen gjør det 
na tur lig å se ut vik lin gen i sam men heng med at vil kå
re ne for å få inn vil get ar beids av kla rings pen ger ble 

heng med at det dis se åre ne var ned gang i an tal let som 
bruk te opp sin sy ke pen ge rett, og også at ar beids mar
ke det var i bed ring. At ar beids mar ke det kan ha en 
di rek te be tyd ning for hvor man ge som sø ker om 
ar beids av kla rings pen ger, får vi in di ka sjo ner på i åre
ne 2013 – 2016, da an tal let søk na der fra per so ner med 
bak grunn fra sy ke pen ger økte, uten at det sam ti dig var 
noen vekst i an tal let per so ner som bruk te opp sin 
sy ke pen ge rett. Det te kan bety at en øken de an del av 
de som mis tet sy ke pen ge ret ten søk te om ar beids av
kla rings pen ger som føl ge av et van ske li ge re ar beids
mar ked. Det te må even tu elt un der sø kes i se ne re ana
ly ser.

Også fra per so ner uten sy ke pen ger falt an tal let søk
na der om ar beids av kla rings pen ger i 2017 og 2018. 
Ned gan gen i 2018 var li ke vel sva ke re enn for sø ke re 
med sy ke pen ger, og ut fra det en kun ne for ven te i et 
godt ar beids mar ked. An tal let søk na der fra den ne 
grup pen var også be ty de lig høy ere i 2018 enn i 2012 
da le dig he ten var på om lag til sva ren de nivå. Mu li ge 
år sa ker til det over tid økte omfanget av søknader fra 
personer uten sykepenger, kan være at ar beids av kla
rings pen ger har blitt mer kjent i be folk nin gen, el ler 
at kom mu ner/NAVkon tor i øken de grad øns ker å 
prø ve ut hvil ke ret tig he ter per so ner med øko no misk 
so si al hjelp har et ter Fol ke trygd lo ven. Søk nads tal
le ne i 2018 kan også in di rek te være på vir ket av 
re gel verks end rin ge ne det te året, ved at per so ner som 
har mis tet ar beids av kla rings pen ge ne har søkt om 
yt el sen på nytt.

An de len søk na der om ar beids av kla rings pen ger som 
blir inn vil get, er langt høy ere blant sø ke re med sy ke
pen ger enn blant de uten. Rundt 81 pro sent av de med 
bak grunn fra sy ke pen ger som søk te om ar beids av kla
rings pen ger i 2018, fikk inn vil get søk na den. Til sam
men lig ning var an de len 40 pro sent blant sø ker ne uten 
sy ke pen ger. An de len inn vil gel ser har over tid falt i 
beg ge sø ker grup per, men ned gan gen er klart ster kest 
blant sø ke re uten sy ke pen ger. I den ne grup pen fikk 58 
pro sent inn vil get søk na den i 2011. En mu lig for kla
ring til den ne ster ke ned gan gen i an de len inn vil gel ser, 
kan nett opp være det over tid økte om fan get av søk na
der fra per so ner uten sy ke pen ger, kan skje uten at hel
se til stan den i den ne sø ker grup pen egent lig har blitt 
dår li ge re.
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end ret det te året. Hvor dan an de len inn vil ge de søk na
der had de ut vik let seg i 2018 der som det ikke var 
gjen nom ført end rin ger i inn gangs vil kå re ne, er ikke 
mu lig å fast slå sik kert. Der som vi an tar at den sam
le de an de len inn vil gel ser ville blitt re du sert til sva
ren de i 2018 som i 2017, kan vi be reg ne hvor man ge 
som i så fall ville fått søk na den inn vil get. An slaget 
vi ser at det da ville blitt nes ten 2 400 fle re nye med 
ar beids av kla rings pen ger blant de som søk te i 2018. 
Den ob ser ver te ned gan gen fra 2017 til 2018 i an tal let 
som fikk inn vil get ar beids av kla rings pen ger i beg ge 
ved taks in stan ser, var 4 400 per so ner. Litt over halv
par ten av den ne ned gan gen ser alt så ut til å skyl des 
stren ge re inn gangs vil kår.

Es ti ma tet for ut set ter at ut vik lin gen i søk nads tal le ne i 
2018 er upå vir ket av det nye re gel ver ket. Vi har imid
ler tid sett at søk nads tal le ne i 2018 falt noe mer enn 
for ven tet for per so ner med sy ke pen ger og noe mind re 
enn for ven tet for per so ner uten sy ke pen ger, og har 
dis ku tert om det te (in di rek te) kan ha sam men heng 
med end rin ge ne i re gel ver ket. Mu lig he ten for en slik 
sam men heng gjør at es ti ma tet er be hef tet med noe 
usik ker het.

http://www.nav.no

