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HVEM ER DE UNGE MED NEDSATT  
ARBEIDSEVNE?
Av Torunn Bragstad og Johannes Sørbø

Sammendrag
Nær 40 000 personer under 30 år er registrert med nedsatt arbeidsevne hos NAV. Dette er om
trent like mange som antall arbeidsledige og uførepensjonister under 30 år til sammen. Likevel 
vet vi lite om denne gruppen. Hvem er de? Hvilken bakgrunn har de? Hvordan går det med dem 
over tid? I denne artikkelen har vi benyttet data for unge under 30 år som ble registrert med 
nedsatt arbeidsevne i starten av 2011, og deretter fulgt opp fram til andre halvår 2013. Resul
tatene fra analysen gir et mer utfyllende bilde av de unge i gruppen.

Den vanligste årsaken til at man blir registrert med nedsatt arbeidsevne er at man etter et år 
som sykmeldt arbeidstaker har brukt opp sykepengerettighetene sine og går over på arbeids
avklaringspenger. I våre data fant vi at dette bare gjaldt drøyt én av fire under 30 år. En noe 
større andel var registrert som ordinære arbeidssøkere, mens mer enn én av fem verken var 
registrert hos NAV eller i et arbeidsforhold. Mange av disse var svært unge, og sannsynligvis 
under utdanning eller nettopp ferdig med skole. Nesten en tredjedel av de unge mottok økono
misk sosialhjelp fra NAV ved registreringstidspunktet.

De unge registrert med nedsatt arbeidsevne hadde jevnt over mindre utdanning og yrkes
erfaring enn sine jevnaldrende. Jo lavere utdanningsnivå og jo mindre yrkeserfaring de hadde  
i utgangspunktet, desto større var sannsynligheten for at de også var registrert med nedsatt 
arbeidsevne to og et halvt år etter at de først ble registrert. I alt var 60 prosent fremdeles registrert 
med nedsatt arbeidsevne på dette tidspunktet, og de fleste mottok arbeidsavklaringspenger.

Om lag 17 prosent var i jobb uten lenger å være registrert i NAV, og ytterligere 5 prosent var 
registrert som ordinære arbeidssøkere. Blant de 13 prosentene vi ikke fant i noen av registrene 
regner vi med at mange har gått over i utdanning.
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Innledning
Det er generelt stor oppmerksomhet rundt de unge 
som faller utenfor i overgangen mellom skole og 
arbeid. Flere har uttrykt bekymring for veksten i 
antallet unge uførepensjonister. Disse utgjør imid-
lertid bare en mindre andel av de unge som til 
enhver tid står utenfor ordinært arbeid eller utdan-
ning. Over 39 000 unge under 30 år er registrert hos 
NAV med nedsatt arbeidsevne. Dette innebærer at 
de på grunn av sykdom, skade eller andre hindringer 
(sosial funksjonshemming, lese- skrivevansker mv.) 
vurderes å trenge omfattende bistand for å få eller 
beholde arbeid. Denne gruppen utgjør omtrent like 
mange som summen av unge som er helt ledige, 
deltakere i ordinære arbeidsmarkedstiltak og 
uførepensjonister til sammen (figur 1).1

Fra 2002 til 2012 økte antall personer under 30 år i de 
kategoriene som nå tilsvarer «nedsatt arbeidsevne» 
med 60 prosent, fra 24 500 til 39 300 personer.2 
Korrigert for sterk befolkningsvekst i aldersgruppen 

1 En mindre andel uførepensjonister deltar i varig tilrettelagt arbeid, 
og er derfor også registrert med nedsatt arbeidsevne.

2 Tallet for 2002 er hentet fra Brage og Bragstad (2011), tabell 1, 
og omfatter summen av unge under 30 år med 
rehabiliteringspenger, registrering som yrkeshemmet og 
uførepensjonister i varige tiltak.

16–29 år, var veksten på 37 prosent. En viktig årsak til 
denne veksten er innføringen av tidsbegrenset uføre-
stønad i 2004. Dette medførte at de fleste unge som 
oppfylte kravene til en uføreytelse, ble innvilget en 
tidsbegrenset stønad i stedet for varig uførepensjon. 
Det skjedde en ytterligere vekst i antallet med nedsatt 
arbeidsevne ved innføring av arbeidsevnevurderinger 
mot slutten av 2008 og arbeidsavklaringspenger i 
2010.3 I denne perioden ble arbeidsevnevurderinger 
gradvis tatt i bruk overfor alle som hadde behov for 
tettere oppfølging og bistand fra NAV for å komme i 
arbeid, og flere ble dermed inkludert i gruppen 
yrkeshemmede enn tidligere (Bråthen og Vetvik 
2011). Samtidig er kriteriene for å få arbeidsavkla-
ringspenger noe videre enn det som gjaldt for de 
tidligere ytelsene rehabiliteringspenger, attføringspen-
ger og tidsbegrenset uførestønad. Dette dreier seg 
blant annet om rettigheter for unge som ikke har et 
arbeidsforhold som gir rett til sykepenger, og som nå 
kan innvilges arbeidsavklaringspenger uten at de har 
mottatt sykepenger i forkant. Til sammenlikning var 

3 Så mye som to tredjedeler av veksten mellom 2002 og 2012 er 
kommet etter 2008. Noe av denne veksten skyldes finanskrisen, 
som etter høsten 2008 både ga økt arbeidsledighet og økt 
sykefravær og etter hvert resulterte i flere personer med nedsatt 
arbeidsevne.

Figur 1. Antall personer under 30 år som ved utgangen av måneden er helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak,  
er registrert med nedsatt arbeidsevne eller er uførepensjonister

Kilde: NAV
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vilkåret for å få rehabiliteringspenger at man hadde 
vært syk sammenhengende i minst ett år. De nye 
reglene gir også bedre vilkår for studenter, som kan få 
arbeidsavklaringspenger om de har behov for aktiv 
behandling for å kunne gjenoppta studiene.4

Fra en tidligere undersøkelse som dekket perioden 
1996–2008 (Brage og Bragstad 2011), vet vi at unge 
som fikk rehabiliteringspenger eller ble registrert 

4 Som et unntak fra hovedregelen fikk studenter under 26 år fra 1. 
januar 2002 rett til rehabiliteringspenger dersom de hadde vært 
sammenhengende arbeidsuføre med alvorlig sykdom i minst 20 uker.

som yrkeshemmede var karakterisert ved at de hadde 
lavere utdanningsnivå og mindre yrkeserfaring enn 
sine jevnaldrende. Over tid økte også hyppigheten av 
psykiske diagnoser i denne gruppen. Anslagsvis én 
av seks i befolkningen ble registrert i en eller begge 
av disse ordningene før de fylte 30 år, og gjennom 
perioden var det en klar tendens til at førstegangs 
registrering skjedde i stadig yngre alder. Mange gikk 
også fram og tilbake mellom rehabiliteringspenger 
og attføringspenger. Tre år etter registrering i en av 
ordningene var i gjennomsnitt én av fire i arbeid uten 
trygdeytelser. Denne andelen økte med alder og var 
høyere etter deltakelse i yrkesrettede tiltak.

Nedsatt arbeidsevne
Personer som registreres med nedsatt arbeidsevne hos 
NAV regnes å ha et betydelig bistandsbehov før de kan 
komme i arbeid. Omfanget av dette behovet kartlegges 
gjennom en arbeidsevnevurdering der NAV og brukeren i 
fellesskap skal gjennomgå den enkeltes ressurser og 
begrensninger. Dette kartleggingsarbeidet skal munne ut i 
en aktivitetsplan som skal føre fram til yrkesdeltakelse. 
Det er ikke noe krav at den nedsatte arbeidsevnen skyldes 
sykdom. Imidlertid regnes alle som mottar arbeidsavkla-
ringspenger (se egen faktaboks) automatisk til gruppen, 
og utgjør også den største andelen. Siden mange av disse 
brukerne er i langvarige sykdomsforløp, vil en aktivitets-
plan, i tillegg til yrkesrettede tiltak, også kunne inneholde 
gjennomføring av nødvendig medisinsk behandling. I til-
legg vil alle mottakere av uførepensjon eller sykepenger 
som deltar i – eller er aktuelle for – arbeidsrettede tiltak, 
samt alle deltakere i Kvalifiseringsprogrammet, registreres 
hos NAV med nedsatt arbeidsevne.

Begrepet «nedsatt arbeidsevne» ble innført i NAV 1. januar 
2009, og erstattet da det tidligere begrepet «yrkeshem-
met». De fleste i kategorien yrkeshemmet mottok attfø-
ringspenger og deltok i yrkesrettede tiltak. Noen var også 
yrkeshemmet av sosiale grunner uten at dette skyldtes 
sykdom, og hadde ikke rett til attføringsytelser. Fra 1. 
mars 2010 erstattet arbeidsavklaringspenger de tre 
ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tids-
begrenset uførestønad, og kategorien nedsatt arbeids-
evne ble utvidet med de tidligere mottakerne av de to 
sistnevnte ytelsene. Når vi for perioden før 1. mars 2010 
summerer antall personer med disse ytelsene, og legger til 
de som var registrert som yrkeshemmede i Aetat, får vi en 
gruppe som er sammenlignbar med de som nå er registrert 
med nedsatt arbeidsevne.

Arbeidsavklaringspenger
Arbeidsavklaringspenger kan innvilges til personer som 
har fått arbeidsevnen nedsatt med minst femti prosent på 
grunn av sykdom. Det er et krav at det foreligger en gyldig 
diagnose i henhold til klassifiseringssystemene ICD 10 og 
ICPC 2. ICD 10 er den offisielle standarden fra Verdens 
Helseorganisasjon (WHO) og benyttes primært av spesia-
lister. ICPC 2 er godkjent av Den norske legeforening og 
benyttes i de fleste tilfeller av allmennpraktiserende leger. 
Det er også et vilkår at man enten er under aktiv behand-
ling, deltar i et aktivt tiltak, eller at man selv etter at dette 
er prøvd fremdeles anses å ha en viss mulighet for å 

komme i arbeid, og får oppfølging fra Arbeids- og vel-
ferdsetaten. Tidligere (før 1.3.2010) mottok personer som 
var under medisinsk behandling rehabiliteringspenger, 
mens de som deltok i et arbeidsrettet tiltak mottok attfø-
ringspenger. Tidsbegrenset uførestønad kunne innvilges 
om man, til tross for medisinsk behandling og forsøk på 
attføring, ikke kunne komme i arbeid i overskuelig framtid, 
men at det var håp på lengre sikt. Minsteytelsen for 
arbeidsavklaringspenger er 2G (grunnbeløpet i folketryg-
den) som per 1. januar 2014 utgjør 168 408 kr.
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I forbindelse med NAV-reformen har man utviklet og 
gradvis innført en oppfølgingsmetodikk som er uavhen-
gig av inntektssikringen. Personer registrert med nedsatt 
arbeidsevne vurderes å ha et utvidet bistandsbehov 
uavhengig av hva slags ytelser de har rett til og hva 
slags type tiltak som er aktuelt. Noen elementer av 
oppfølgingen er de samme som før reformen – medi-
sinsk behandling og arbeidsrettede tiltak utgjør fremde-
les de viktigste – men rammen rundt er endret, og ser ut 
til å inkludere flere personer enn tidligere. Det er i dag 
et stort behov for mer kunnskap om de unge som 
registreres med nedsatt arbeidsevne.

I denne artikkelen ser vi nærmere på unge under 30 år 
som ble registrert med nedsatt arbeidsevne hos NAV i 
løpet av januar og februar 2011. Formålet er å gi en 
beskrivelse av gruppen – hva slags bakgrunn de hadde 
før registrering, hva slags inntektssikring de fikk tilgang 
til og hvordan deres trygde- og arbeidsmarkedsstatus 
forløp de første to og et halvt årene etter registrering.

I alt er over 200 000 personer registrert 
med nedsatt arbeidsevne
Da arbeidsavklaringspenger ble innført 1. mars 2010 
var 198 800 personer registrert med nedsatt arbeids-
evne, hvorav 35 300 var under 30 år. I året som 

fulgte økte antallet klart, både for de over og under 
30 år (figur 2). Fra sommeren 2011 har antallet gått 
jevnt nedover, men så og si hele nedgangen har 
kommet blant personer som er 30 år eller eldre. Ved 
utgangen av september 2013 var det registrert 
208 300 personer med nedsatt arbeidsevne, hvorav 
38 600 var under 30 år. Målt som andel av befolknin-
gen i alderen 16–29 år, økte andelen unge med 
nedsatt arbeidsevne fra om lag 4,1 prosent i mars 
2010 til 4,5 prosent på det høyeste i 2011. Etter dette 
har det blitt om lag 1 000 færre unge registrert med 
nedsatt arbeidsevne, samtidig som befolknings-
veksten har vært høy. Andelen var i september 2013 
tilbake på om lag 4,1 prosent av befolkningen.

Det er flere grunner til at det totale antallet som var 
registrert med nedsatt arbeidsevne økte mye fra 
våren 2010 til sommeren 2011. De første månedene 
etter innføringen av arbeidsavklaringspenger var det 
nesten ingen som gikk ut av denne ordningen, mens 
antallet nye som kom inn var høyt. At få gikk ut av 
ordningen våren 2010 kan skyldes at NAV i denne 
perioden hadde mest fokus på å utbetale rett ytelse til 
rett tid, og mindre fokus på oppfølgingen av bruker-
ne. I tillegg var det behov for å sette av tid til å lære 
opp medarbeiderne i NAV i bruk av arbeidsevnevur-
dering som oppfølgingsmetodikk. Begge deler kan 

Datagrunnlag
Utvalget består av personer som var registrert med ned-
satt arbeidsevne ved utgangen av henholdsvis januar og 
februar 2011, og som ikke hadde slik registrering i de to 
foregående månedene. Dette gjaldt 12 147 personer, 
hvorav 2 828 var under 30 år på registreringstidspunktet. 
Dette gir et relativt lite utvalg, men har den fordelen at de 
unge kan følges i to og et halvt år fram til august 2013. 
Samtidig vil noen av innkjøringsproblemene knyttet til AAP 
være redusert 10 måneder etter innføringen.*

Utvalget er koblet mot NAVs registre over sykepengemotta-
kere, mottakere av AAP, arbeidssøkere, tiltaksdeltakere og 
uførepensjonister. Kun personer som mottar sykepenger 
utover arbeidsgiverperioden er inkludert blant sykepenge-

* Det var likevel lengre saksbehandlingstid da enn nå, og 
kvaliteten på arbeidet med arbeidsevnevurderinger var lavere 
(Proba samfunnsanalyse 2011, 2012).

mottakerne. Informasjon om arbeidsforhold for arbeidsta-
kere er hentet fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 
(Aa-registeret). Informasjon om økonomisk sosialhjelp er 
hentet fra KOSTRA og er tilgjengelig for årene 2010–2012.

Opplysninger om yrkesbakgrunn og høyeste påbegynte 
utdanning er selvrapportert og hentet fra NAVs register 
over arbeidssøkere. Søkerne registrerer en CV på nav.no 
hvor de legger inn disse opplysningene. Rapporteringen 
for personer i utvalget er knyttet til registrering som 
arbeidssøker, men for en del av de som registreres med 
nedsatt arbeidsevne vil dette ikke være aktuelt. Dette 
gjelder helst de med dårligst helse, siden disse ofte vil 
være under medisinsk behandling og lite aktuelle for 
arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking. Det samme vil 
gjelde mange av de som har gått ut sykmeldingsperioden 
og over på arbeidsavklaringspenger, men fortsatt har en 
arbeidsgiver å gå tilbake til når de blir friskmeldt.
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ha bidratt til å svekke kvaliteten og omfanget av 
oppfølgingsarbeidet. Nivået på sykefraværet var høyt 
i 2008 og 2009, og den vanligste veien inn til ar-
beidsavklaringspenger er via sykepenger. Det høye 
sykefraværet under finanskrisen gjorde at mange 
gikk ut maksimal sykepengeperiode i 2009 og 2010 
(Kann m.fl. 2013). Mange av disse ble registrert med 
nedsatt arbeidsevne. Sterk vekst i ledigheten etter 
finanskrisen kan ha bidratt i samme retning, både ved 
at flere ble gående lenge ledig og etter hvert ble 
registrert med nedsatt arbeidsevne, og ved at det er 
vanskeligere for de som har nedsatt arbeidsevne å 
komme i jobb når ledigheten øker.

Nedgangen siden 2011 kan trolig forklares av at 
disse faktorene har snudd. Sykefraværet har falt, 
arbeidsmarkedet har bedret seg, og oppfølgingen fra 
NAV har trolig blitt bedre etter hvert som det nye 
oppfølgingsregimet har fått satt seg litt. Samtidig er 
det en annen faktor som også er viktig, nemlig at 
mange av de som tidligere mottok tidsbegrenset 
uførestønad og som ble overført til arbeidsavkla-
ringspenger i mars 2010, de siste to årene har gått 
over på uførepensjon. Det siste gjelder i all hovedsak 
personer som er eldre enn 30 år.

1 400 unge under 30 år ble registrert 
med nedsatt arbeidsevne hver måned
I januar og februar 2011 ble det registrert totalt 12 147 
nye personer med nedsatt arbeidsevne.5 Om lag en 
fjerdedel av disse, 2 828 personer, var under 30 år 
(tabell 1). Samlet for alle aldersgrupper var det flere 
kvinner enn menn blant de nye med nedsatt arbeidsev-
ne, men for de under 30 år var det litt flere menn enn 
kvinner. Menn er i særlig overvekt blant de under 25 år. 
Det samme mønsteret kjenner vi fra uførepensjons stati-
stikken, hvor det også er flere kvinner enn menn, med 
unntak av i de yngste aldersgruppene. Vi vil imidlertid 
ikke fokusere på kjønnsforskjeller i denne artikkelen.

Tabell 1. Antall personer som ble registrert med nedsatt 
arbeidsevne i januar og februar 2011, etter kjønn og alder

Under 30 år 30 år eller eldre Total

Kvinner 1 363 4 992 6 355

Menn 1 465 4 327 5 792

Total 2 828 9 319 12 147

Kilde: NAV

5 Med «nye» menes her personer som ikke hadde en slik registrering 
i de to foregående kalendermånedene.

Figur 2. Antall personer registrert med nedsatt arbeidsevne, etter alder

Kilde: NAV
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Flest registreringer blant tidligere sykmeldte – 
men ikke for de yngste
I kategorien nedsatt arbeidsevne finner vi individer 
med svært ulik bakgrunn og ulike helsemessige 
forutsetninger. Både inngangskriteriene og tidligere 
analyser tilsier at noen er godt etablert i arbeidslivet, 
men er rammet av alvorlig sykdom og trenger lang 
tid til rehabilitering, avklaring av arbeidsevnen og 
eventuell yrkesmessig reorientering. I motsatt ende 
finner vi de som aldri har fått fotfeste i arbeidslivet, 
og som på grunn av manglende arbeidserfaring, 
gjerne også lavt utdanningsnivå og helseproblemer, 
har behov for ekstra innsats for å komme videre. For 
å få mer kunnskap om den enkeltes bakgrunn har vi 
undersøkt status i NAVs registre to måneder før 
registreringen med nedsatt arbeidsevne, og delt inn 
utvalget etter denne statusen. Resultatet er vist i 
tabell 2, mens kriteriene for inndelingen er gitt i 
faktaboks om bakgrunn.

Tabell 2. Status to måneder før registrering med 
nedsatt arbeidsevne. Alle som ble registrert i januar og 
februar 2011, etter alder. Andeler i prosent

Under 30 år 30 år eller eldre Total

Sykepenger 27 68 59

Arbeidssøker 29 11 15

Uførepensjonist 3 3 3

Arbeidstaker 7 4 5

Kun økonomisk 
sosialhjelp

13 6 8

Annet 22 7 11

Total 100 100 100

Kilde: NAV

Sykepenger var den vanligste statusen å ha forut for 
registrering med nedsatt arbeidsevne blant de 12 147 
personene som ble registrert i januar og februar 2011. 
Dette stemmer overens med tidligere analyser (se for 
eksempel Kann m.fl. (2013). Vi finner imidlertid et 
klart skille mellom ulike aldersgrupper. Blant personer 
som var 30 år eller eldre da de ble registrert med 
nedsatt arbeidsevne kom nesten 70 prosent fra syke-
penger, mens dette kun gjaldt 27 prosent av de under 
30 år (tabell 2). Samtidig er også andelen av befolk-
ningen som er sysselsatt lavere for de unge, og særlig 
de under 25 år. Ettersom man må ha vært i jobb av et 
visst omfang for å få sykepenger, kan dette forklare 
noe av denne forskjellen. Det er først for de som er 
over 25 år at flertallet kommer fra sykepenger, altså i 
en alder hvor flere er i arbeid (figur 3).

For personer under 30 år var det vanligst å være 
registrert som ordinær arbeidssøker før man ble 
registrert med nedsatt arbeidsevne, men det var også 
mange som verken var registrert hos NAV eller i 
jobb rett før de ble registrert med nedsatt arbeids evne 
(«Annet» i tabell 2). Det siste gjelder særlig de 
yngste, under 20 år, noe som tyder på at dette i stor 
grad er personer som kommer rett fra utdanning 
(figur 3).

Mange unge mottok økonomisk sosialhjelp
Andelen som mottok økonomisk sosialhjelp to 
måneder før de ble registrert med nedsatt arbeids-
evne er dobbelt så høy for personer under 30 år 

Bakgrunn
Bakgrunnskategorien er bestemt med utgangspunkt i 
status ved utgangen av måneden to måneder før regis-
trering med nedsatt arbeidsevne. Tilstandene er ordnet 
hierarkisk etter disse prinsippene:

Sykepenger: Personen mottok sykepenger to måneder 
før registrering og/eller gikk ut maksimal sykepengepe-
riode enten de siste seks månedene før eller de neste 
seks månedene etter registrering.

Arbeidssøker: Personer registrert hos NAV som helt eller 
delvis ledige, arbeidssøkere på tiltak eller «andre 
arbeidssøkere», og som ikke var sykmeldte.

Uførepensjonist: Disse ble registrert med nedsatt arbeids-
evne dersom de var i arbeid på en varig tilrettelagt 
arbeidsplass, eller deltok i andre arbeidsrettede tiltak.

Arbeidstaker: Personer som var registrert i Aa-registeret, 
og som verken var sykmeldte, arbeidssøkere eller 
uføre pensjonister.

Kun økonomisk sosialhjelp: Personer som mottok  
økonomisk sosialhjelp to måneder før registrering med 
nedsatt arbeidsevne, og som ikke var registrert i noen 
av de ovenstående tilstandene.

Annet: Restkategori. Her vil vi blant annet finne  
personer som er under utdanning og personer med 
overgangsstønad.
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sammenlignet med de som er 30 år eller eldre (tabell 
2). I tillegg til de 13 prosentene av unge under 30 år 
som kun mottok økonomisk sosialhjelp, finner vi 
mange som mottok økonomisk sosialhjelp samtidig 
som de var registrert med en annen status. Tabell 3 
viser hvor stor andel av vårt utvalg som mottok 
økonomisk sosialhjelp etter hvilken annen status de 
eventuelt var registrert i.

Tabell 3. Andel som mottok økonomisk sosialhjelp, 
etter aldersgruppe og status før de ble registrert med 
nedsatt arbeidsevne. Prosent

Under 30 år 30 år eller eldre

Sykepenger 1 1

Arbeidssøker 13 4

Uførepensjonist 0 0

Arbeidstaker 1 0

Kun økonomisk sosialhjelp 13 6

Annet 0 0

Økonomisk sosialhjelp i alt 29 12

Kilde: NAV

I alt mottok 29 prosent av de unge under 30 år 
økonomisk sosialhjelp to måneder før de ble regis-
trert med nedsatt arbeidsevne. Det var like mange 
som kombinerte økonomisk sosialhjelp med å være 
arbeidssøker som det var personer som kun mottok 
økonomisk sosialhjelp. Dette er ikke overraskende, 
da vi vet at mange NAV-kontor krever at unge 
personer melder seg som arbeidssøkere for å få 
utbetalt økonomisk sosialhjelp (Furuberg og Mykle-
bø 2013 s.29). Nær halvparten av de unge som var 
arbeidsledige før de ble registrert med nedsatt 
arbeidsevne, mottok økonomisk sosialhjelp. At 
andelen er så høy, henger også sammen med at få av 
de unge har vært i arbeid og opparbeidet seg rett til 
dagpenger. I aldersgruppen 30 år og over finner vi 
langt lavere andeler.

Unge uten yrkeserfaring og med lite utdanning
Selvrapporterte opplysninger om yrkeserfaring og 
utdanning viser at de unge som er registrert med 
nedsatt arbeidsevne i liten grad har fullført videregå-
ende skole og har lite yrkeserfaring. I den grad de har 
yrkeserfaring, er det oftest fra yrker som krever lite 
kompetanse. Dette er i tråd med Brage og Bragstad 

Figur 3. Status to måneder før registrering med nedsatt arbeidsevne. Unge under 30 år som ble registrert i januar 
og februar 2011, etter alder. Andeler i prosent

Kilde: NAV
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(2011). Opplysningene er ikke fullstendige, blant 
annet blir ikke alle bedt av NAV om å levere CV (se 
faktaboks om datagrunnlag). Andelen uten yrkes- og 
utdanningsopplysninger er høyest blant dem som 
kom fra sykepenger. Den er også høyere jo yngre 
personen er.

Samlet har nesten tre av fire unge i utvalget oppgitt 
at de har utdanning på lavere nivå enn fullført 
videregående skole. I befolkningen gjelder dette 
under halvparten av de unge i aldersgruppen 16 til 29 
år (Kilde: Statistisk sentralbyrå). Nesten en tredjedel 
har ingen eller uoppgitt yrkesbakgrunn, og blant 
disse har litt over halvparten ikke fullført videregåen-
de skole mens de resterende ikke har oppgitt noen 
utdanning (tabell 4).

Blant de unge som har oppgitt en yrkesbakgrunn er 
den vanligste yrkesbakgrunnen salgs-, service- og 
omsorgsyrker. Blant de som har erfaring fra disse 
yrkene er det rundt to av tre som sier at de ikke har 
fullført videregående skole. Det er også en del som 
har bakgrunn fra håndverkeryrker eller yrker uten 
krav til utdanning, som renholdere eller hjelpearbei-
dere i industri, lager eller bygg og anlegg.

Hva skjer etter registrering?
Etter registreringsmåneden sjekket vi status for utval-
get hver sjette måned fram til juli/august 2013. I 
løpet av den første tiden etter registrering forventes 

gjerne en avklaring av inntektssikring, oppfølgings-
forløp og eventuell tiltaksdeltakelse. Noen forlater 
også NAV – enten midlertidig eller mer permanent. 
Allerede etter det første halvåret var nær 300 av de 
2 828 unge verken registrert med nedsatt arbeidsevne 
eller med en ytelse fra NAV. Nesten halvparten av 
disse var i et arbeidsforhold.

De fleste får arbeidsavklaringspenger
Arbeidsavklaringspenger er den vanligste inntekts-
sikringen blant personer registrert med nedsatt 
arbeidsevne, og det ser vi også i vårt utvalg. Allerede 
i registreringsmåneden var 27 prosent av de 2 828 
unge registrert med rett til arbeidsavklaringspenger. 
Etter seks måneder hadde dette økt til 66 prosent av 
de 2 544 som fortsatt var registrert i NAV (tabell 5). 
For å motta arbeidsavklaringspenger er det et krav at 
arbeidsevnen er nedsatt med minst 50 prosent på 
grunn av sykdom (se faktaboks). De som har vært 
sykmeldte før de ble registrert med nedsatt arbeids-
evne vil som regel ha søkt om arbeidsavklaringspen-
ger i god tid, men for andre kan det ta noe tid før en 
eventuell søknad om arbeidsavklaringspenger er 
behandlet. Nedsatt arbeidsevne kan også skyldes 
andre forhold enn sykdom, men da har man ikke rett 
til arbeidsavklaringspenger.

Andelen som mottok økonomisk sosialhjelp som 
eneste inntektssikring den første måneden de var 
registrert med nedsatt arbeidsevne, var på 23 prosent. 
Etter seks måneder falt denne andelen til 8 prosent. 

Tabell 4. Selvoppgitt yrkesbakgrunn og utdanningsnivå blant de unge under 30 år som ble registrert med nedsatt 
arbeidsevne. Prosentandel av totalen for hver undergruppe

Ikke fullført 
videregående

Fullført videregående 
eller høyere

Uoppgitt Total

Salgs-, service- og omsorgsyrker 26 4 1 31

Håndverkere o.l. 9 1 0 10

Yrker uten krav til utdanning 9 1 0 10

Andre yrker* 14 4 0 18

Ingen eller uoppgitt 16 1 14 31

Total 73 11 16 100

* Andre yrker inneholder blant annet kontor- og kundeserviceyrker, transportyrker m.m.

Kilde: NAV

Utdanning

Yrkesbakgrunn

Yrkesbakgrunn
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Det skyldes at nær halvparten gikk over til å motta 
arbeidsavklaringspenger. Av de som mottok økono-
misk sosialhjelp etter seks måneder, hadde over 
halvparten økonomisk sosialhjelp også i den første 
måneden. Nær en tredjedel av disse var registrert som 
deltaker i Kvalifiseringsprogrammet i løpet av 2011.

Tabell 5. Inntektssikring. Andel unge under 30 år 
registrert med nedsatt arbeidsevne, etter hva slags 
ytelse de mottar fra NAV. Prosent

Ytelse

Første måned 
med nedsatt 
arbeidsevne

N=2828

Seks måneder 
senere
N=2544

Arbeidsavklaringspenger 27 66

Dagpenger 2 1

Individstønad 4 3

Sykepenger 10 1

Uførepensjon 3 4

Økonomisk sosialhjelp 23 8

Ingen ytelse fra NAV 32 17

Total 100 100

Kilde: NAV

Ikke alle er i tiltak
Omfanget av bistand fra NAV overfor personer 
registrert med nedsatt arbeidsevne bestemmes 
gjennom systemet for arbeidsrettet brukeroppfølging 
i NAV (se faktaboks). I bistanden som gis til unge 
personer med nedsatt arbeidsevne er arbeidsmarkeds-
tiltakene et av de viktigste virkemidlene NAV- 
veilederne rår over. Disse tiltakene er en begrenset 
ressurs – regjeringen bestemmer hvert år hvor mange 
tiltak som skal være tilgjengelig, og hvordan disse 
skal fordeles på henholdsvis ordinære arbeidssøkere 
og personer med nedsatt arbeidsevne. Den siste 
gruppen har tilgang til en mye større andel av 
tiltakene enn den første.6 Det er også relativt vanlig 
at de som blir registrert med nedsatt arbeidsevne er 
under en form for medisinsk behandling. I tråd med 
ånden i NAV-reformen skal imidlertid ikke det være 

6 For 2014 er det bevilget penger til gjennomsnittlig 69 700 
tiltaksplasser, hvorav 57 700 er reservert for personer med 
nedsatt arbeidsevne. (Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S 
(2013–2014) Statsbudsjettet 2014)

til hinder for å delta i arbeidsrettet virksomhet eller 
tiltak dersom forholdene ellers ligger til rette for det.

Tiltaksdeltakelse og vurdering av behov for tiltak 
registreres i NAVs registre. Ved utløpet av registre-
ringsmåneden hadde en fjerdedel av de unge under 
30 år et vedtak om at de ikke hadde behov for tiltak, 
mens 17 prosent allerede var i et arbeidsmarkedstil-
tak. De resterende manglet et registrert vedtak, eller 
hadde et vedtak om behov for tiltak. Det var først og 
fremst de unge med bakgrunn som arbeidssøkere 
som var registrert i tiltak allerede på tilgangstids-
punktet. Furuberg og Myklebø (2013) rapporterte at 
NAV-veilederne i en del tilfeller endret oppfølgings-
status for unge arbeidssøkere slik at de fikk tilgang til 
den utvidede tiltaksporteføljen. Det er mulig at dette 
også har vært aktuelt for personer i vårt utvalg.

De halvårlige sjekkpunktene hvor vi sjekket status for 
utvalget indikerer at andelen i tiltak økte over tid, og 
at det var en viss utskifting i deltakelsen. Litt under 

Arbeidsrettet brukeroppfølging i NAV
En ny, systematisk, arbeidsrettet brukeroppfølging og 
bruk av arbeidsevnevurderinger ble obligatorisk i NAV 
fra 1. mars 2010. Når en person kommer i kontakt med 
NAV, vil bistandsbehovet bli forsøkt avklart, om nød-
vendig gjennom en arbeidsevnevurdering, og resultatet 
av denne prosessen er gjenstand for et vedtak om det 
videre oppfølgingsbehovet. (§ 14a i lov om arbeids- og 
velferdsforvaltningen (NAV-loven)). Man skiller mellom 
fire nivåer på bistanden:

• Standard innsats

• Situasjonsbestemt innsats

• Spesielt tilpasset innsats

• Varig tilpasset innsats

De som registreres med nedsatt arbeidsevne har fått 
definert et behov for spesielt tilpasset innsats. 
Bistanden dette innebærer skal ideelt sett sette dem, 
så raskt som mulig, i stand til å komme inn i eller gjen-
oppta arbeid eller utdanning og, eventuelt på sikt, bli 
selvforsørget. Dersom dette ikke anses som realistisk, 
vil et alternativ være hel eller delvis uførepensjon der-
som vilkårene for dette er oppfylt. Personer med behov 
for varig tilpasset innsats er som regel uførepensjonis-
ter som bruker sin arbeidsevne i ulike former for skjer-
met virksomhet.
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halvparten av de som var registrert i tiltak på ett 
tidspunkt, var ikke registrert i tiltak et halvt år etter. 
To og et halvt år etter registrering var ca. en tredjedel 
av de som fremdeles var registrert med nedsatt 
arbeidsevne i et arbeidsmarkedstiltak. De viktigste 
tiltakene for de unge var arbeidspraksis og opplæring.

Gjennom hele perioden var rundt én av fire unge 
under 30 år registrert med at de ikke hadde behov for 
tiltak. Disse utgjorde en mer stabil gruppe, med noe 
mindre utskiftninger over tid. Vi har imidlertid ingen 
informasjon om hva slags behandling de fikk.

Tre av fem fortsatt registrert med ned-
satt arbeidsevne etter to og et halvt år
I overkant av 60 prosent av de unge under 30 år som 
ble registrert med nedsatt arbeidsevne i januar og 
februar 2011, var fremdeles registrert med nedsatt 
arbeidsevne i juli/august 2013. Nær 40 prosent var med 
andre ord ikke lenger registrert med nedsatt arbeids-
evne på dette tidspunktet. Denne endringen i status 
skjedde gradvis over tid, og relativt få (ca. 10 prosent) 
ble registrert med nedsatt arbeidsevne på nytt etter først 
å ha vært «ute» ved et av de halvårlige sjekkpunktene. 
Flertallet av disse 10 prosentene var fremdeles regis-
trert med nedsatt arbeidsevne etter to og et halvt år.

Med unntak av uførepensjonistene, var det de unge 
sosialhjelpsmottakerne som oftest var registrert med 

nedsatt arbeidsevne etter to og et halvt år (tabell 6). 
Vi fant også flere av de yngste, 18–20-åringene, enn i 
resten av gruppen under 30 år, og flere kvinner enn 
menn.

Én av seks er i jobb etter 30 måneder
Andelen som gikk over til kun å være i jobb økte 
jevnt gjennom perioden vi har sett på, og var på 4 
prosent etter seks måneder. To og et halvt år etter at 
de ble registrert med nedsatt arbeidsevne, var 17 
prosent av de unge i arbeid uten å være registrert hos 
NAV. På dette tidspunktet var i tillegg 5 prosent 
registrert hos NAV som helt eller delvis ledige 
arbeidssøkere, slik at i overkant av én av fem gjen-
finnes i arbeidsstyrken. De 13 prosentene som verken 
var registrert hos NAV eller som arbeidstaker 
(«Annet»), kan blant annet ha vært under utdanning, 
avtjent verneplikt eller arbeidet som selvstendig 
næringsdrivende. Gruppen som var gått over i 
arbeidsstyrken utgjorde over halvparten av de som 
ikke lenger var registrert med nedsatt arbeidsevne 
etter to og et halvt år (tabell 7).

Betydningen av arbeidsmarkedstilknytning
I tillegg til de 17 prosentene som etter to og et halvt 
år kun var i jobb, kombinerte 9 prosent av de unge 
arbeid med fortsatt å være registrert med nedsatt 
arbeidsevne på dette tidspunktet (tabell 7). Enkelte 
av arbeidssøkerne og uførepensjonistene var også 
registrert med arbeidsforhold.

Tabell 6. Status for personer registrert med nedsatt arbeidsevne to og et halvt år etter første registrering, etter 
statusen de hadde forut for registrering. Prosent. Unge under 30 år

Fortsatt registrert med 
nedsatt arbeidsevne 

Ikke registrert med nedsatt 
arbeidsevne 

Total

Sykepenger 55 45 100

Arbeidssøker 61 39 100

Uførepensjonist 75 25 100

Arbeidstaker 64 36 100

Kun økonomisk sosialhjelp 66 34 100

Annet 59 41 100

Total 60 40 100

Kilde: NAV
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Andelen av de unge i utvalget som kombinerte jobb 
med å være registrert hos NAV var høyest på 
registreringstidspunktet, noe som henger sammen 
med at mange er sykmeldte når de blir registrert 
med nedsatt arbeidsevne og dermed fortsatt er 
registrert med et arbeidsforhold. I takt med over-
gang til arbeidsavklaringspenger sank denne 
andelen noe.7 Ikke overraskende var det slik at de 
som hadde en tilknytning til arbeidslivet i utgangs-
punktet, også i større grad kom tilbake i arbeid. 
Etter to og et halvt år var andelen som var i arbeid 
uten ytelser fra NAV omtrent dobbelt så høy for de 
som på registreringstidspunktet kombinerte arbeid 
med nedsatt arbeidsevne, sammenlignet med de 
som ikke hadde en jobb. Denne gruppen hadde 
også i større grad fullført videregående skole eller 
tatt høyere utdanning enn de som ikke hadde noen 
tilknytning til arbeidslivet da de ble registrert med 
nedsatt arbeidsevne.

Flere uførepensjonister
Uførepensjonister som deltar i varig tilrettelagt 
arbeid eller i andre arbeidsmarkedstiltak, registreres 
med nedsatt arbeidsevne. Blant de unge under 30 år 
som ble registrert med nedsatt arbeidsevne i starten 

7 Ved mottak av fulle arbeidsavklaringspenger skal man meldes ut 
av Aa-registeret selv om man fortsatt har en arbeidsgiver.

av 2011, var nær 3 prosent registrert med uførepen-
sjon. De var relativt unge – halvparten var under 22 
år. Etter to og et halvt år var tre fjerdedeler av disse 
fremdeles registrert med nedsatt arbeidsevne og 
dermed i eller aktuelle for tiltak. I løpet av perioden 
ble flere avklart for uførepensjon, og den totale 
andelen uførepensjonister i utvalget økte til noe over 
6 prosent, hvorav én av to var registrert med nedsatt 
arbeidsevne ved utgangen av juli/august 2013. 
Veksten kom altså i hovedsak blant unge som ikke 
var aktuelle for tiltak. Vi fant også flest nye uføre-
pensjonister blant de yngste, og flere unge menn enn 
unge kvinner ble uførepensjonister.

Nær fem av seks med helserelatert ytelse etter 
to og et halvt år
Blant de 1 700 unge som fremdeles var registrert 
med nedsatt arbeidsevne i juli/august 2013, mottok 
82 prosent enten arbeidsavklaringspenger eller 
uførepensjon (tabell 8). I kategorien «Annet» er det 
gjerne noen som mottar økonomisk sosialhjelp og 
noen som er deltakere i Kvalifiseringsprogrammet.8 
Den siste gruppen har en egen stønad, kvalifise-
ringsstønad. Det kan også være noen uten ytelse fra 
NAV.

8 Vi har ikke data for disse gruppene på det aktuelle tidspunktet.

Tabell 7. Status for personer med nedsatt arbeidsevne to og et halvt år etter første registrering. Prosent. Unge 
under 30 år

Fortsatt registrert med 
nedsatt arbeidsevne 

Ikke registrert med nedsatt 
arbeidsevne 

Total

Kun arbeidstaker - 43 17

Arbeidstaker/
Nedsatt arbeidsevne 15 - 9

Arbeidssøker - 13 5

Nedsatt arbeidsevne* 85 - 51

Overgangsstønad - 3 1

Kun uførepensjon - 8 3

Annet - 33 13

Total 100 100 100

* Inkludert uførepensjonister i tiltak

Kilde: NAV
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inntektssikringssystemet i Norge (OECD 2008). I 
Norge er arbeidsledigheten blant unge relativt lav, 
mens en ditto høy andel mottar helserelaterte ytelser. 
Det er også tegn som tyder på at registrering med 
nedsatt arbeidsevne for noen er et alternativ til å 
være ordinær arbeidssøker. Veiledere i NAV har 
tidligere oppgitt at de registrerer unge arbeidssøkere 
med nedsatt arbeidsevne for å få dem inn på arbeids-
rettede tiltak (Furuberg og Myklebø 2013, s.58–59). 
Vi kjenner ikke omfanget av dette, men i den grad 
det skjer vil det redusere den registrerte arbeidsledig-
heten blant unge og øke antallet registrert med 
nedsatt arbeidsevne. Samtidig kan det være positivt 
for den enkelte å få tettere oppfølging og komme inn 
på et arbeidsrettet tiltak. Mer alvorlig ville det være 
om arbeidsavklaringspenger blir et alternativ til 
økonomisk sosialhjelp ved manglende dagpengerett. 
Dette har vi imidlertid ikke sett på her.

Samtidig avdekker behovsvurderingene i NAV at om 
lag en fjerdedel av de unge ikke har behov for 
arbeidsrettede tiltak på det tidspunktet de blir regi-
strert med nedsatt arbeidsevne. Mange av disse er 
trolig under medisinsk behandling, og har for dårlig 
helse til å komme i jobb. Etter to og et halvt år hadde 
over 3 prosent av utvalget fått innvilget en uførepen-
sjon, i tillegg til de 3 prosentene som hadde en 
uførepensjon allerede på registreringstidspunktet. 
Dette viser at gruppen unge med nedsatt arbeidsevne 
er en sammensatt gruppe, hvor noen raskt går inn i 
arbeidsrettede tiltak og over i utdanning eller jobb, 
mens andre har en helsesituasjon hvor dette ikke er 
aktuelt.

Vi finner at 60 prosent av de unge fortsatt var 
registrert med nedsatt arbeidsevne etter to og et halvt 
år. Det er i tråd med resultatene som kom fram i en 
studie av unge under 30 år på de tidligere ordningene 
rehabiliteringspenger og attføring (Brage og Brag-
stad 2011), hvor mellom 40 og 50 prosent fortsatt var 
registrert i samme kategori tre år etter. Dette indike-
rer at varigheten ikke har endret seg så mye de siste 
årene.

Etter to og et halvt år mottar de fleste gjenværende 
med nedsatt arbeidsevne enten arbeidsavklaringspen-
ger eller uførepensjon. De fleste har lav utdanning og 

Tabell 8. Inntektssikring. Ytelse for de som fortsatt er 
registrert med nedsatt arbeidsevne juli/august 2013. 
Prosent. Unge under 30 år

Antall Prosent

Arbeidsavklaringspenger 1318 77

Dagpenger 5 0

Individstønad 25 1

Uførepensjon 90 5

Annet 269 16

Total 1707 100

Kilde: NAV

Det overordnede bildet er imidlertid at vi her har en 
gruppe som har problemer relatert til helse og 
manglende ressurser når det gjelder utdanning og 
arbeidserfaring.

Diskusjon
Det var en klar vekst i antallet unge registrert med 
nedsatt arbeidsevne fra innføringen av arbeidsavkla-
ringspenger i mars 2010, og fram til sommeren 2011. 
Etter dette har antallet falt noe, men er fortsatt 
betydelig høyere enn i 2008. Det ser ut til at utviklin-
gen i antallet unge registrert med nedsatt arbeidsevne 
følger utviklingen på arbeidsmarkedet. I tillegg til 
innføringen av arbeidsavklaringspenger og nytt 
oppfølgingsregime i NAV, inntraff også den interna-
sjonale finanskrisen i 2008. Det førte til en kraftig 
vekst i ledigheten, før den igjen gikk noe ned i 2011 
og 2012.

I denne artikkelen har vi sett at en stor andel av de 
unge under 30 år som blir registrert med nedsatt 
arbeidsevne enten var arbeidssøkere, mottakere av 
sosialhjelp eller begge deler to måneder før de ble 
registrert med nedsatt arbeidsevne. Mange, særlig 
blant de yngste, kommer sannsynligvis rett fra 
skolen. Sammensetningen av gruppen under 30 år 
skiller seg klart ut fra de som er over 30 år, der de 
fleste er sykmeldte som har brukt opp sin sykepenge-
rett og går over på arbeidsavklaringspenger.

OECD har uttrykt bekymring over det de mener er en 
høy andel passive unge innenfor det helserelaterte 
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Follesø, Reidun (red.) (2011) Gi viljen mulighet! 
Sluttrapport Ungdom i Svevet 2007–2010. UiN- 
rapport 12/2011. Bodø: Universitetet i Nordland.

Furuberg, Jorunn og Sigrid Myklebø (2013) Unges 
tilknytning til arbeidslivet. NAV-rapport nr. 3/2013. 
Oslo: Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Kann, Inger Cathrine, Per Kristoffersen og Ola 
Thune (2013) «Arbeidsavklaringspenger – gjennom-
strømming og avgang fra ordningen». Arbeid og 
velferd, 1/2013, 41–54

Kann, Inger Cathrine, Ola Thune og Anders Mølster 
Galaasen (2013) «Gir lavere sykefravær færre på 
langtidsytelser?». Arbeid og velferd, 3/2013, 39–48.

OECD (2008). Jobs for Youth. Norway. Paris: 
OECD.

Proba samfunnsanalyse (2011) Arbeidsevnevurde-
ring i NAV. Evalueringsrapport. Proba-rapport nr. 
2011–6.

Proba samfunnsanalyse (2012) Evaluering av 
arbeidsevnevurdering i NAV. Oppfølgingsundersø-
kelse 2012. Proba-rapport nr. 2012–10.

liten eller ingen arbeidserfaring, noe som innebærer 
at de vil ha betydelige utfordringer med å komme i 
arbeid, ettersom få arbeidsgivere ansetter personer 
uten fullført videregående skole i dag. Det betyr at 
denne gruppen i stor grad vil trenge kvalifiserende 
tiltak for å øke sin mulighet for å komme i arbeid. 
Med utgangspunkt i tidligere undersøkelser (bl.a. 
Brage og Bragstad 2011) vil vi også anta at en stor 
andel er registrert med ulike typer av psykiske 
lidelser og funksjonshemminger, noe som tilsier 
lange rehabiliteringsforløp og omfattende tilpasning 
på en eventuell arbeidsplass. Statistikken over 
oppfølging og tiltaksbruk gir et ufullstendig bilde av 
hvilket tilbud de unge blir møtt med under det nye 
oppfølgingsregimet. Det finnes mange eksempler på 
gode enkeltsatsinger overfor unge, se for eksempel 
Follesø (2011), men det er behov for å få mer 
kunnskap om helheten i tilbudet til de unge. Denne 
artikkelen vil bli fulgt opp med mer omfattende 
analyser.
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