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Uføreytelser1 – kommentarer til statistikken første halvår 2006 
 
Antall mottakere pr 30.06.06   

• Totalt 324 018 personer mottar en uføreytelse. Ved utgangen av juni 2005 mottok  
315 409 personer en uføreytelse. Dette utgjør en økning på 2,7 prosent fra juni 2005 til 
juni 2006. Tilsvarende økning fra juni 2004 til juni 2005 var på 2,8  prosent. 

• Av dem som mottar uføreytelser har 299 159 personer varig uførepensjon. Ved 
utgangen av juni 2005 mottok 301 798 personer varig uførepensjon. Dette utgjør en 
nedgang i mottakere av varig uførepensjon på 0,9 prosent.  

• Av uføremottakerne mottar 24 859 personer (7,7 prosent av uføremottakere totalt) 
tidsbegrenset uførestønad. Ved utgangen av juni 2005 mottok 13 611 personer (4,3  
prosent) tidsbegrenset uførestønad. 

 
Tilgang  

• Til sammen var tilgangen til uføreytelser 16 662 personer første halvår 2006.  
• Av disse fikk 9 635 (57,8 prosent) personer uførepensjon og 7 027 (42,2 prosent) 

personer tidsbegrenset uførestønad. I første halvår 2005 fikk 10 661 (66,3 prosent) 
personer uførepensjon og 5 429 (33,7 prosent) tidsbegrenset uførestønad  

• Økningen i tilgang på uføreytelser totalt fra utgangen av juni 2005 til utgangen av juni 
2006 er på 3,6 prosent. Fra juni 2004 til juni 2005 var det en nedgang på 0,3 prosent.  

• Fra juni 2001 til juni 2006 er gjennomsnittlig økning 5,4 prosent fra juni til juni i 
tilgangen på uføreytelser  

 

                                                 
1 Uføreytelse er et samlebegrep for tidsbegrenset uførestønad og varig uførepensjon.  
Tidsbegrenset uførestønad ble innført i januar 2004 og kan ha en varighet på 1-4 år. Formålet med innføringen av 
tidsbegrenset uførestønad er å redusere antallet nye uførepensjonister og å forebygge utstøting fra arbeidslivet og varig 
uførhet. Innføring av tidsbegrenset uførestønad markerer at mange har en lidelse hvor det er mulighet for bedring etter noe 
tid. 
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Tilgang varig uførepensjon og tidsbegrenset uførestønad fra første 
kvartal 2004
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Utgifter 
• Utgiftene til uføreytelser hittil i år er i underkant av 23,3 mrd kroner. Pr 30.06.05 var 

utgiftene i underkant av 21,8 mrd kroner. Dette utgjør en økning på 3,4 prosent når vi 
justerer for grunnbeløpet. 

 
Uføregrad  

• Av dem som mottar uføreytelse har 65 245 personer (20,1 prosent) gradert uføreytelse 
(dvs uføreytelse mindre enn 100 prosent). Pr 30.06.05 var andelen på 20,3 prosent. 

• Av disse har 57 204 personer gradert varig uførepensjon (19,1 prosent av alle som 
mottar varig uførepensjon) og 8 041 personer gradert tidsbegrenset uførestønad (32,3 
prosent av alle som mottar tidsbegrenset uførestønad). Tilsvarende andeler i utgangen 
av juni 2005 var 19,7 prosent graderte på varig uførepensjon og 33,4 prosent på 
tidsbegrenset uførestønad.  

• Av dem som fikk innvilget tidsbegrenset uførestønad i løpet av første halvår 2006 fikk 
31,4 prosent innvilget gradert ytelse. Tilsvarende andel for første halvår 2005 var 32,4 
prosent. Av dem som fikk varig uførepensjon, fikk 26 prosent gradert pensjon. For 
uføreytelser totalt utgjør tilgangen på gradert ytelse 28,4 prosent. Tilsvarende andel i 
fjor var 29,3 prosent.  

 
Alder pr 30.06.06 og første halvår 2006   

• 75 prosent av dem som mottar uførepensjon er over 50 år. Per juni 2005 var 
tilsvarende andel 73,8 prosent. 
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• 30,5 prosent av dem som mottar tidsbegrenset uførestønad er over 50 år. Per juni 2005 
var tilsvarende andel 28,2 prosent  

• Av tilgangen på varig uførepensjon er 80,3 prosent over 50 år. Tilsvarende andel 
første halvår 2005 var på 80,7 prosent 

• Av tilgangen på tidsbegrenset uførestønad er 28,3 prosent over 50 år. Tilsvarende 
andel første halvår 2005 var på 25 prosent 

 
Kjønn  

• Av tilgangen på uføreytelser første halvår 2006 var 55,4 prosent kvinner og 44,6 
prosent menn. For første halvår 2005 var tilsvarende andeler 54,7 prosent kvinner og 
45,3 prosent menn. 

• 47,4 prosent av kvinnene som fikk uføreytelse i første halvår 2006 fikk tidsbegrenset 
uførestønad. Tilsvarende andel første halvår 2005 var 38,9 prosent. 

• 35,6 prosent av mennene som fikk uføreytelser i første halvår 2006 fikk tidsbegrenset 
uførestønad. Tilsvarende andel første halvår 2005 var 27,4 prosent. 

 
Tilbake til arbeid og uførepensjon som lønnstilskudd  

• I løpet av første halvår har 2 264 uførepensjonister sagt at de ønsker å komme tilbake 
til arbeid eller ønsker å øke arbeidsinnsatsen.  

• Av disse har 1 045 begynt i arbeid/økt arbeidsinnsatsen, og  
415 av disse har så høy inntekt at uførepensjonen er redusert.  

• 530 av uførepensjonistene som har begynt i jobb/økt arbeidsinnsatsen, har eller har 
hatt behov for bistand fra Aetat. 

• Ved utgangen av juni var 113 uførepensjonister ute på ordningen ”uførepensjon som 
lønnstilskudd”. 53 pensjonister var avklart for forsøk.  


