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UTVIKLINGEN PÅ ARBEIDSMARKEDET

Sammendrag
Den registrerte ledigheten steg gjennom hele 2013. Dette henger sammen med lavere vekst 
i norsk økonomi. Antall sysselsatte økte mindre i fjor enn i 2012 ifølge Arbeidskraftundersø-
kelsen, men det steg noe mer i andre halvår enn i det første, og kan peke i retning av en noe 
høyere sysselsettingsvekst framover. Veksten i arbeidsstyrken var også lavere i fjor enn i 2012. 
Yrkesdeltakelsen var på 71,2 prosent. Dette er noe lavere enn i 2012. Nedgangen skyldes at 
befolkningen i arbeidsfør alder vokste sterkere enn arbeidsstyrken.

Tilstanden i internasjonal økonomi bedrer seg, og Europa er ikke lenger i resesjon, selv om 
veksten er skjør. Dette vil virke positivt på utviklingen i norsk industri, og vi venter derfor at 
veksten i fastlandsøkonomien vil bli høyere i 2014 enn i fjor. For 2015 venter vi at veksten in-
ternasjonalt tar seg videre opp, og dette vil bidra til at veksten i Fastlands-Norge også blir noe 
sterkere.

På bakgrunn av denne utviklingen forventer vi at sysselsettingen vil fortsette å øke både i  
år og neste år. Arbeidsstyrken ventes også å vokse de to nærmeste årene, og noe mer enn  
sysselsettingen. Vi anslår derfor at antallet registrerte ledige vil øke i løpet av 2014, og bli på  
78 000 i snitt. Økningen i ledigheten gjennom 2014 vil føre til at vi vil gå inn i 2015 med høyere  
ledighet enn snittet for 2014. Derfor anslår vi at i 2015 vil den registrerte ledigheten ligge på 
80 000 i snitt, selv om vi venter at antallet ledige vil gå ned gjennom året.
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ut av resesjonen, med positiv BNP-vekst i Spania i 
tredje kvartal og null vekst i Italia. Utenfor euroso-
nen, var utviklingen i fjorårets tre første kvartaler 
særlig positiv i Storbritannia, med en samlet vekst på 
2,8 prosent, målt i årlig rate. I Sverige var 
 BNP-veksten i samme periode på 0,7 prosent.

Til tross for noen svingninger, har industriproduksjo-
nen i eurosonen vist en oppadgående trend siden 
november 2012. I november 2013 økte industripro-
duksjonen i euroområdet med 1,8 prosent, ifølge 
sesongjusterte tall fra Eurostat. Industriproduksjonen 
vokste i alle de største økonomiene, som Tyskland, 
Nederland, Frankrike, Italia og Spania, og det var 
produksjon av investeringsvarer som økte mest. 
Dette tyder på at veksten i investeringene i fast 
kapital vil fortsette framover, noe som igjen vil bidra 
til økt produktivitet og bedret konkurranseevne i 
eurosonen.

Utviklingen internasjonalt

Svak vekst i Europa
Den europeiske økonomien begynner å komme seg. 
Ifølge Eurostats sesongjusterte tall, vokste bruttona-
sjonalproduktet (BNP) i eurosonen både i andre og 
tredje kvartal i fjor etter seks kvartaler på rad med 
nedgang. Privat konsum økte kun svakt i den perio-
den, mens veksten i bruttoinvesteringene tok seg 
opp, etter åtte kvartaler på rad med nedgang. Veksten 
i BNP i andre og tredje kvartal var nokså beskjeden, 
med henholdsvis 1,2 og 0,5 prosent målt i årlig rate. 
Lavere vekst i tredje kvartal gjenspeilet lavere vekst i 
Tyskland og negativ vekst i Frankrike, de to største 
økonomiene i euroområdet. Samlet i de tre første 
kvartalene i 2013 var BNP-veksten i eurosonen på 
0,3 prosent regnet som årlig rate. I denne perioden 
var veksten høyest i Tyskland (1,3 %) og Frankrike 
(0,5 %). De store økonomiene i Sør-Europa kan være 

Figur 1. Kvartalsvis vekst i BNP blant Norges viktigste handelspartnere. Sesongjusterte tall. Prosent

Kilde: Eurostat og KNR*

* Tall om utviklingen i Fastlands-Norge.
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Industriproduksjonen har stor betydning for økono-
mien i USA og den økte sterkt i 2013. Ifølge seson-
gjusterte tall fra Federal Reserve, vokste industripro-
duksjonen i fjerde kvartal 2013 med 6,8 prosent 
beregnet i årlig rate, og det er den høyeste vekstraten 
siden andre kvartal 2010. Industriproduksjonen 
passerte dermed toppen før finanskrisen og var i 
desember 21,5 prosent over bunnivået i juni 2009.

Ifølge tall fra Bureau of Labor Statistics falt arbeids-
ledigheten i USA i januar 2014 til 6,6 prosent av 
arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjoner, og var 
1,3 prosentpoeng lavere enn i januar 2013. 
 Ledigheten har gått ned siden januar 2013 og er 
betydelig lavere enn den var på sitt høyeste nivå etter 
finanskrisen, som var på 10 prosent. Nedgangen i 
ledigheten det siste året skyldes både en økning i 
sysselsetting og en nedgang i arbeidsstyrken. Syssel-
settingsgraden i januar i år var litt høyere enn året 
før, mens yrkesdeltakelsen var lavere.

Solid vekst i Kina
Utviklingen i Kina er av stor betydning for utviklin-
gen på det globale råvaremarkedet, og er dermed 
viktig for norsk eksport. De siste tretti årene har den 
kinesiske økonomien vokst i et imponerende tempo, 
med 9,9 prosent i årsgjennomsnitt. BNP-veksten i 
første halvår 2013 var noe lavere enn dette, på 6,8 
prosent målt i årlig rate, men tok seg opp igjen  
i tredje og fjerde kvartal. Ifølge tall fra Kinas  
statistisk nasjonalbyrå endte BNP-veksten i 2013 på 
7,7 prosent, om lag det samme som i 2012.

De største bidragsytere til veksten er både offentlige og 
private investeringer, mens privat forbruk fortsatt er lavt 
i Kina i forhold til industrilandene. Investeringene er i 
stor grad lånefinansiert og bedriftenes økende gjelds-
vekst kan utgjøre en risiko med et svakt bankvesen.

Høyere utenlandsk etterspørsel framover
Det internasjonale pengefondet (IMF) har oppjustert 
sitt anslag på veksten i verdensøkonomien. IMF anslår 
at den globale veksten vil tilta fra rundt tre prosent i 
2012 og 2013 til 3,7 prosent i år og 3,9 prosent i 2015. 
Gjeninnhentingen i eurosonen ventes å gå litt raskere, 
selv om vekstanslaget fortsatt er beskjedent, særlig for 
landene i Sør-Europa. I forhold til prognosen fra 

Sysselsettingen i euroområdet holdt seg stabil i både 
andre og tredje kvartal i fjor, etter sju kvartaler på 
rad med nedgang. Ledigheten holdt seg også stabil, 
men på et høyt nivå, i 2013. I desember var den på 
12,0 prosent av arbeidsstyrken, 0,1 prosentpoeng 
høyere enn i desember 2012, viser sesongjusterte tall 
fra Eurostat. Arbeidsledigheten var fortsatt lavest  
i Østerrike (4,9 %) og Tyskland (5,1 %), og høyest  
i Spania (25,8 %) og Hellas (27,8 % i oktober).

Situasjonen på arbeidsmarkedet er noe bedre i 
Storbritannia. Arbeidsledigheten har gått jevnt 
nedover i 2013, og for perioden september-november 
2013 var den på 7,1 prosent av arbeidsstyrken, ifølge 
sesongjusterte tall fra det britiske Office for National 
Statistics. Ledigheten i Storbritannia var dermed på 
sitt laveste siden perioden februar-april 2009. 
Nedgangen i ledigheten har blitt fulgt av økende 
sysselsetting og yrkesdeltakelse.

Perioden med BNP-nedgang er over i Europa, men 
veksten er svak. Arbeidsmarkedet i euroområdet, 
særlig i Sør-Europa, viser foreløpig ikke tegn til 
bedring. Stram finanspolitikk som følge av høy 
offentlig gjeld i mange medlemsland har medført 
lavere etterspørsel og veldig lav inflasjon, som igjen 
kan skape fare for deflasjon og ny økonomisk 
nedgang. Imidlertid ser vi at økende investeringer og 
etterspørsel fra utlandet bidrar til høyere vekst i 
eurosonen. Utviklingen i Sør-Europa ser også mer 
positiv ut. Portugal, Spania og Italia er ute av rese-
sjonen, og risikoen for mislighold av statsgjeld i 
disse landene har blitt betydelig redusert, slik at 
finanspolitikken kan innrettes mer ekspansivt.

Sterkere vekst i USA
Farten i den amerikanske økonomien tiltar. Tall fra 
Bureau of Economic Analysis viser at BNP økte med en 
årlig rate på 3,6 prosent i andre halvår 2013, noe som er 
dobbelt så høyt som i første halvår. Økningen i BNP 
gjenspeiler vekst i kapitalinvesteringer, privat konsum og 
eksport. Boliginvesteringene, som viste en solid vekst i 
fjorårets tre første kvartaler, falt i fjerde kvartal og trakk 
veksten ned. Nedgangen i føderale utgifter i tredje og 
fjerde kvartal bidro også til å dempe BNP-veksten. 
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2015. Vi venter at oppgangen vil være langt svakere i 
Europa enn i USA, på grunn av uløste strukturelle 
problemer med finanssektoren og arbeidsmarkedet, 
som holder tilbake innenlandsk etterspørsel. Utsikte-
ne er imidlertid lysere for Tyskland og Storbritannia, 
våre største handelspartnere i Europa. I tråd med 
IMFs prognose forventer vi at veksten i Kina fortsatt 
vil være høy i år og neste år.

Utviklingen i Norge
Lavere vekst i Fastlands-Norge
Veksten i BNP for Fastlands-Norge1 var på 0,5 
prosent i tredje kvartal 2013, ifølge foreløpige, 

1 Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge er lik 
bruttonasjonalprodukt (BNP) utenom næringene utvinning av olje 
og naturgass, tjenester knyttet til olje- og gassutvinning, 
rørtransport og utenriks sjøfart.

oktober 2013 har vekstratene særlig blitt oppjustert for 
Tyskland, Spania, og Storbritannia. Oppturen i USA 
og Japan ventes å fortsette i en høyere takt i år enn 
tidligere anslått, men noe lavere neste år. IMF har 
også oppjustert prognosen for Kina og India. I Kina 
ventes en svakere oppbremsing i år og neste år enn 
først antatt, og veksten i India ventes å tilta raskere.

Europa og USA er Norges viktigeste handelspartnere, 
og den økonomiske utviklingen vi forventer i disse 
landene vil innebære en høyere utenlandsk etterspør-
sel etter norske varer og tjenester framover. Den 
amerikanske økonomien har vokst med tiltakende fart 
i 2013 og vi venter at veksten fortsetter i 2014 og 

Tabell 1. Utviklingen i makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig vekst og sesongjustert kvartalsvis vekst. Prosent

2012 1. kv. 2013 2. kv. 2013 3. kv. 2013

Bruttonasjonalprodukt 2,9 -0,4 1,2 0,7

Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge 3,4 0,5 0,3 0,5

Konsum i husholdninger 3 1,1 0,2 0,1

   Varekonsum 2,1 1,5 -0,1 -1,3

   Tjenestekonsum 3,1 0,6 0,5 0,8

Konsum i offentlig forvaltning 1,8 0,4 0,5 0,5

Bruttoinvestering i fast realkapital 8,3 -1,8 4,8 -0,5

   Utvinning og rørtransport 14,6 1,4 8,4 1,5

   Fastlands-Norge 4,5 -1,4 1,1 -0,3

      Næringer 4,9 -3,3 5,2 -3,6

         Industri og bergverk 3,1 -9,7 9,4 -8

         Annen vareproduksjon 5,1 -2,7 2,7 -4,5

         Tjenester 5,2 -2,1 5,4 -2,2

      Boliger (husholdninger) 7,3 1,6 -0,9 1

      Offentlig forvaltning -0,4 -2,2 -4,1 4,8

Eksport i alt 1,1 -1,4 1 0,1

   Tradisjonelle varer 1,7 1,3 -0,3 -2

   Råolje og naturgass 0,7 -3,3 2,6 1,6

Import i alt 2,3 0 -0,9 2,6

   Tradisjonelle varer 2,4 1,4 -0,9 1,8

Kilde: Nasjonalregnskapet
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Den fallende produksjonen vi har sett i råvarebasert 
industri i 2011 og 2012 snudde i fjor, selv om veksten 
fortsatt var beskjeden. Produksjonen i gummivare- og 
plastindustri og mineralproduktindustri økte, og 
motvirket et ytterligere fall i produksjonen av papir og 
papirvarer. Produksjonen i de øvrige industrinæringe-
ne økte også i 2013, bortsett fra næringsmiddelindus-
tri, som viste en liten nedgang.

Sesongjusterte tall fra SSBs konjunkturbarometer for 
industrien viser at produksjonsvolumet vokste fra 
tredje til fjerde kvartal i fjor. Det totale produksjons-
volumet har dermed vokst hvert kvartal siden fjerde 
kvartal 2012. I det siste kvartalet i fjor bidro økt 
ordre tilgang og høyere priser på eksportmarkedet til 
vekst i eksportvolumet. Det var større produksjon for 
tradisjonell eksportindustri, som kjemiske råvarer og 
papir- og papirvarer, som ga det største positive 
bidraget til vekst i industriproduksjonen. Lavere 
produksjon av investeringsvarer, spesielt innenfor 
verftsindustrien, bidro til å trekke produksjons-
volumet ned. Ordrebeholdningen vokste i fjerde 
kvartal og skyldes både bedre konkurranseevne og 
høyere etterspørsel fra utlandet. Ordretilgangen fra 
hjemmemarkedet var uendret i samme periode, men 
produsenter av investeringsvarer, som i stor grad 
leverer til oljeindustrien, opplevde en nedgang. For 
første kvartal i år vurderes utsiktene for industrien 
samlet som bedre, og det er produsenter av kjemiske 
råvarer som er mest positive.

I år og neste år venter vi at veksten i næringene som 
leverer til oljeindustri bremser noe opp som et 
resultat av lavere vekst i oljeinvesteringene. Veksten 
i de tradisjonelle eksportnæringene forventes derimot 
å bli noe høyere på grunn av svakere norsk krone og 
økt etterspørsel fra utlandet.

Lavere vekst i oljeinvesteringene framover
Oljeinvesteringene vokste i en lavere takt i tredje kvar-
tal 2013 enn i andre kvartal, ifølge tall fra KNR. 
Imidlertid ble veksten for de tre første kvartalene i fjor 
samlet på solide 15,7 prosent, målt i årlig rate. Ifølge 
SSBs investeringstelling fra november i fjor, er det 
siste anslaget på oljeinvesteringene i 2013 22,9 
prosent høyere enn de påløpte investeringene i 2012, 
målt i løpende priser. Videre anslås oljeinvesteringene 

sesongjusterte tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap 
(KNR). I fjorårets første tre kvartaler samlet var 
veksten i BNP Fastlands-Norge på 1,7 prosent, målt i 
årlig rate. Denne veksttakten er noe lavere enn 
trendveksten for fastlandsøkonomien, som er på 2,5 
prosent ifølge SSB. Til sammenlikning var veksten i 
2012 på 3,4 prosent. Det var svak utvikling i privat 
forbruk og nettoeksport samt nedgang i fastlandsin-
vesteringene som trakk veksten ned (se tabell 1).

Lavere vekst for oljeleverandører, bedre utsikter 
for tradisjonell industri
Industriproduksjonen steg med 1,5 prosent i tredje 
kvartal 2013, ifølge tall fra KNR. Veksten i de tre 
første kvartalene i 2013 var 7 prosent, regnet som årlig 
rate. Ifølge SSBs produksjonsindeks for industrien
økte produksjonen med 3,6 prosent i 2013. Imidlertid 
var forskjellene mellom første og andre halvår 2013 
betydelige. Mens industriproduksjonen vokste med 
9,1 prosent i årlig rate første halvår, gikk den ned med 
1 prosent i andre halvår.

Verksted- og skipsindustrien, som i stor grad leverer til 
norsk og internasjonal olje- og gassvirksomhet2, utgjør en 
stadig større andel av norsk industriproduksjon. Denne 
næringsgruppen hadde sterkere vekst enn de andre 
industrinæringene i 2013. Produksjonsindeksen viste 
imidlertid at etter en sterk vekst i første halvår 2013, var 
utviklingen svakere i de påfølgende månedene (figur 2). 
Det var imidlertid forskjeller mellom de ulike næringe-
ne innenfor verksteds- og skipsindustri.  
Produksjonen for maskin industri steg med 14,1 prosent 
i 2013, og viste en jevn vekst gjennom hele året, mens 
de andre næringene ikke klarte å gjenopprette den høye 
vekst takten de hadde i det første halvåret. 

Utviklingen i de tradisjonelle norske eksportnæringene3 
forbedret seg i 2013, ifølge SSBs produksjonsindeks. 

2 Leverandører til petroleumsvirksomheten er samlet i nærings-
gruppen «verksted- og skipsindustri», som omfatter produksjon av 
metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner, reparasjon og installasjon 
av maskiner og utstyr, samt verftsindustri og annen transport-
middel industri.

3 De «tradisjonelle» eksportnæringene omfatter produsenter av 
innsatsvarer, som oljeraffinering, kjemisk- og farmasøytisk industri, 
gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri, produksjon av 
metaller, produksjon av papir og papirvarer.
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og nullvekst fra 2012 til 2013, målt i løpende priser.  
I denne perioden har investeringene økt innen 
maskinindustri, annen verkstedindustri og produk-
sjon av ikke-jernholdige metaller. Det har veiet opp 
for fall i investeringene innen næringsmiddel- og 
drikkevareindustri og innen oljeraffinering, kjemisk 
og farmasøytisk industri. Veksten i investeringene 
fra 2013 til 2014 anslås til 7,2 prosent, målt  
i løpende priser.

Svak utvikling i næringsinvesteringene bidro til at de 
samlede investeringene i fast realkapital falt med 0,5 
prosent i tredje kvartal 2013. Fastlands-investeringe-
ne er summen av næringsinvesteringer, boliginveste-
ringer og offentlige investeringer, og utgjør om lag to 
tredjedeler av de samlede investeringene i fast 
realkapital. Fastlands-investeringene falt med 0,3 
prosent i tredje kvartal, og målt i årlig rate var fallet 
på 0,9 prosent i de tre første kvartalene i 2013. Vi 
legger til grunn i vår prognose at Fastlands-investe-
ringene vil vokse raskere i år enn i fjor, og vokse 
ytterligere til neste år.

å vokse saktere i 2014, med 5,4 prosent i forhold til 
det siste anslaget for 2013, også målt i løpende priser.

Vi legger til grunn i vår prognose at veksttakten i 
oljeinvesteringene vil avta i år og ytterligere neste år 
sammenliknet med 2013. Selv om vi legger til grunn 
en lavere veksttakt i investeringene framover, vil 
nivået på investeringene likevel være rekordhøyt. 
Etterspørselen etter investeringsvarer og tjenester til 
oljeindustrien vil derfor forbli høy. Vi forventer at 
oljeprisen også vil holde seg høy ut prognoseperio-
den, noe som vil bidra til å holde investeringene oppe.

Næringsinvesteringene
Næringsinvesteringene falt fra andre til tredje kvartal 
i fjor, ifølge sesongjusterte tall fra KNR. Spesielt 
stort var fallet i industriinvesteringene. Omregnet til 
årlig rate falt næringsinvesteringene med 2,5 prosent 
i de tre første kvartalene i 2013.

SSBs tall for utførte investeringer i industrien viser 
et fall på 4 prosent fra tredje til fjerde kvartal i 2013, 

Figur 2. Produksjonsindeks for industrien (januar 2005=100). Utvalgte industrinæringer. Sesongjustert. 
Tremåneders glidende gjennomsnitt 
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perioden var på beskjedne 0,1 prosent målt i årlig rate. 
Sesong justerte tall fra SSBs varekonsumindeks for 
perioden oktober til desember viser at veksten i 
varekonsumet også avtok i fjerde kvartal. Vi venter 
derfor at utviklingen i privat konsum blir svakere i 
2013 enn i 2012.

Husholdningenes disponible inntekt økte kun svakt i 
tredje kvartal i fjor, og korrigert for prisvekst falt den 
for første gang siden fjerde kvartal 2011. En lavere 
vekst i lønnsinntektene i tredje kvartal, som er 
hovedkilden til inntekt i husholdningene, bidro til 
dette. Veksten i konsumutgiftene var høyere enn 
veksten i disponibel inntekt i tredje kvartal 2013, noe 
som førte til en nedgang i spareraten på 1,2 prosent-
poeng fra andre kvartal. Spareraten, som er sparing 
som andel av disponibel inntekt, var 8,2 prosent i 
tredje kvartal 2013. Ser man de tre første kvartalene 
av 2013 samlet, var den gjennomsnittlige spareraten 
fortsatt høy på 8,8 prosent.

Vi venter en mer moderat lønnsvekst enn i de siste 
årene ut prognoseperioden, slik at veksten i disponi-
bel inntekt blir noe lavere. Vi venter også at sparin-
gen vil holde seg på om lag samme nivå som de siste 
to årene. Som følge av dette venter vi at privat 
konsum vil vokse saktere i 2013 og 2014 enn i 2012, 
og at vekstraten vil ta seg opp i 2015.

Stabil vekst i offentlig konsum gjennom 2013
Veksten i offentlig konsum tok seg også opp i 
fjorårets første kvartal, og holdt seg stabil de to 
påfølgende kvartalene. Omregnet til årlig rate var 
veksten i offentlig konsum i de tre første kvartalene i 
2013 på 1,9 prosent, om lag det samme som i 2012. 
Offentlige investeringer falt i fjorårets to første 
kvartaler, men vokste igjen i tredje kvartal. Målt i 
årlig rate viste offentlige investeringer en nedgang på 
2,3 prosent i de tre første kvartalene i 2013.

Vi legger til grunn i vår prognose en stabil utvikling i 
offentlig konsum og at veksten blir noe høyere i 
2014 enn i 2013, for så å øke marginalt i 2015. Vi 
antar at offentlige investeringer vil vokse slik det er 
angitt i Nasjonalbudsjettet for 2014, og at veksten vil 
være stabil i 2015.

Veksten i boliginvesteringene bremser opp
Etter en sterk vekst i boliginvesteringene i 2011 og 
2012, flatet utviklingen ut gjennom de tre første 
kvartalene i 2013. Boligprisene steg meget sterkt fram 
til begynnelsen av 2013, men siden det har prisveksten 
bremset opp. Boligprisindeksen fra SSB viser at 
boligprisene sank i både tredje og fjerde kvartal 2013, 
og at boligprisen i snitt var 3,9 prosent høyere i 2013 
enn i 2012. Salgsvolumet gikk også ned, og det ble 
solgt 12 prosent færre boliger i 2013 enn i 2012, ifølge 
tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund.

Både SSBs tall og tall fra Boligprodusentenes 
Forening viser at det ble igangsatt omtrent like mange 
nye boliger i 2013 som i 2012. Tall for tredje kvartal 
2013 viser at ordrebeholdningen i boligbygningspro-
sjekter fortsetter å vokse, men i et saktere tempo. 
Ordretilgangen i 2013 var omtrent som i 2012, noe 
som innebærer at tilførselen av nye boliger holdt seg 
stabil.

Strengere krav til egenkapital, samt et prisfall høsten 
2013, har ført til at boligkjøpere den siste tiden har 
forsøkt å selge sin gamle bolig før de kjøper ny. 
Dette har ført til større usikkerhet og lavere omset-
ning på boligmarkedet. Vi vurderer at fundamentale 
forhold som befolkningsvekst, lavt rentenivå og en 
økning i husholdningenes disponible inntekt vil bidra 
til at boliginvesteringene flater ut i 2014 og begynner 
å vokse igjen i 2015.

Svakere vekst i privat konsum
Veksten i det private konsumet avtok markert i andre 
og tredje kvartal 2013, og bidro til en lavere vekst i 
Fastlands-BNP. Omregnet til årlig rate var veksten i 
privat konsum i de tre første kvartalene i fjor på 1,8 
prosent, betydelig lavere enn veksten i 2012 som ble 
på 3,0 prosent.

Tjenestekonsumet utgjør i overkant av 40 prosent av 
privat konsum. Utviklingen gjennom de tre første 
kvartalene av 2013 var stabil, og veksten var høyere 
enn i varekonsumet, viser sesongjusterte tall fra 
KNR. Varekonsumet utgjør omtrent halvparten av 
privat konsum. Etter god vekst i fjorårets første 
kvartal, har det vært nedgang i varekonsumet i de to 
påfølgende kvartalene, slik at veksten i denne 
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AKU-tall en høyere sysselsettingsvekst i fjorårets 
andre halvår enn i det første, noe som tyder på en 
tiltakende sysselsettingsvekst framover.

Veksten i arbeidsstyrken var også lavere i fjor enn i 
2012, ifølge AKU-tall. Yrkesdeltakelsen i 2013 var 
på 71,2 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år, 
og det var 0,3 prosentpoeng lavere enn i 2012. 
Nedgangen skyldes at befolkningen i yrkesaktiv 
alder vokste sterkere enn arbeidsstyrken.

Ledigheten målt ved AKU var stabil gjennom 
fjoråret, med variasjoner kun innenfor feilmarginen 
på pluss/minus 12 000 personer, og en ledighetsrate 
på 3,5 prosent. Det var 1 000 færre AKU-ledige  
i fjerde kvartal i fjor enn i tredje kvartal samme år.

Oppgang i registrert ledighet gjennom hele 2013
Den registrerte arbeidsledigheten steg gjennom 
mesteparten av 2013, ifølge sesongjusterte tall fra 
NAV. Størst oppgang var det i fjorårets andre halvår. 
Fra desember 2012 til desember 2013 økte antallet 
helt ledige med 7 800, som tilsvarer en økning på 
12,4 prosent. Ved utgangen av desember 2013 var 
det registrert 70 300 helt ledige hos NAV, noe som 
tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Ifølge sesongjusterte tall økte bruttoledigheten, som 
er summen av helt ledige og deltakere på arbeidsmar-
kedstiltak, gjennom hele 2013. Fra desember 2012 til 
desember 2013 økte bruttoledigheten med 7 600, 
som tilsvarer en økning på 9,5 prosent. Ved utgangen 
av desember 2013 var det 87 100 helt ledige eller på 
arbeidsmarkedstiltak, tilsvarende 3,2 prosent av 
arbeidsstyrken.

NAVs prognose for sysselsetting og 
ledighet
I vår prognose legger vi til grunn en høyere vekst i 
Fastlands-BNP i år enn i fjor, samt at veksten i norsk 
økonomi vil ta seg videre opp i 2015. Vi forventer at 
arbeidsmarkedet vil følge utviklingen i realøkonomi-
en. I NAVs bedriftsundersøkelse fra høsten 2013 var 
bedriftenes sysselsettingsforventninger på samme 
nivå som for ett år siden, og resultatene herfra tilsier 
stabil sysselsettingsvekst fram mot høsten 2014. 

Bedre utsikter for fastlandseksporten
Sammensetting av den norske eksporten er i ferd 
med å endre seg. Oljeeksportens andel av den totale 
eksporten har falt fra nesten 70 prosent på begynnel-
se av 2000-tallet til under halvparten av den totale 
eksporten. Fastlandseksporten, som består av tradi-
sjonelle varer og tjenester, har hatt en tilsvarende 
økning. En betydelig del av denne oppgangen 
skyldes høyere fastlandseksport til Europa.

I 2013 var eksportverdien for olje og gass betydelig 
lavere enn i 2012 og til tross for høyere fastlands-
eksport falt den samlede eksportverdien med 3,8 
prosent i 2013. Lavere eksport og rekordhøy import 
førte til at handelsbalansen ble markant svekket.

Om lag 60 prosent av fastlandseksporten går til EU, 
mens 10 prosent går til USA. 2013 viste forsiktige 
tegn til bedring i Europas økonomi, og den norske 
eksporten til Tyskland, Storbritannia og Frankrike 
økte. Høyere ordretilgang for den norske industrien i 
2013 tyder på at utviklingen vil fortsette i år. Høyere 
økonomisk vekst hos våre viktigste handelspartnere i 
Europa og Nord-Amerika gjør at vi forventer økende 
etterspørsel etter norske eksportvarer, og at eksporten 
tar seg opp i år og til neste år.

Utviklingen på arbeidsmarkedet
Svakere arbeidsmarked i 2013
Veksten i Fastlands-BNP bremset opp mot slutten av 
2012, og var i de tre første kvartalene i 2013 lavere 
enn den historiske trendveksten. Utviklingen kan 
derfor beskrives som en nedgangskonjunktur. 
Arbeidsmarkedet svekket seg i takt med oppbremsin-
gen i fastlandsøkonomien. I de tre første kvartalene i 
2013 var veksten i sysselsettingen ifølge KNR4 
svakere enn i samme periode i 2012, selv om veksten 
tiltok i tredje kvartal. Sysselsettingen ifølge SSBs 
arbeidskraftundersøkelse (AKU) vokste også saktere 
i fjor enn i 2012. Imidlertid viser sesongjusterte 

4 Sysselsettingen i nasjonalregnskapet inkluderer sysselsatte på 
korttidsopphold som ikke er registrert bosatte i Norge og 
sysselsatte i utenrikssjøfart, mens sysselsettingen ifølge SSBs 
arbeidskraftundersøkelse inkluderer bare sysselsatte som 
registrert bosatte. Det er derfor et avvik mellom de to målene.
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derfor at ledigheten ifølge AKU vil øke i gjennom-
snitt med cirka 7 000 i år, og holde seg stabil neste 
år. Vår prognose innebærer at ledigheten ifølge AKU 
fortsetter å øke i løpet av 2014, men at den går noe 
ned i løpet av 2015, justert for sesongvariasjoner 
(figur 4). Vi venter at antall registrerte helt ledige vil 
følge samme utvikling som AKU-ledigheten og 
dermed stige noe gjennom 2014. Vi anslår at det i 
gjennomsnitt vil være 78 000 helt ledige registrert 
hos NAV i år. På grunn av at vi går inn i 2015 med 
høy ledighet, vil det i årsgjennomsnitt være noen 
flere helt ledige selv om ledigheten går ned gjennom 
året. Vi anslår at det i gjennomsnitt vil være 80 000 
registrerte helt i ledige i 2015.

Bransjevise forskjeller
I løpet av fjoråret bremset todelingen i industrien opp, 
og vi forventer at gapet mellom oljeleverandørene og 
tradisjonell industri kan bli noe mindre utover progno-
seperioden. Svakere norsk krone forventes å gi høyere 
etterspørsel etter tradisjonelle eksportvarer ut progno-
seperioden og dette vil kunne innebære at syssel-
settingen innen tradisjonell industri vil øke noe 
framover. Den forventede lavere veksttakten i oljein-

Aggregering av alle arbeidsmarkedsprognosene 
utarbeidet av de 19 fylkesenhetene i NAV gir 76 200 
helt ledige i gjennomsnitt i 2014.

Vi anslår at den gjennomsnittlige årsveksten i 
sysselsettingen blir høyere i år enn i fjor, og at det i 
gjennomsnitt vil være 38 000 flere sysselsatte, målt 
ved AKU. Vi forventer en litt høyere vekst til neste 
år, og at det i gjennomsnitt vil være i overkant av 
47 000 flere sysselsatte i 2015 enn i 2014 (figur 3).

Vi legger til grunn at befolkningen i yrkesaktivalder 
vil vokse i år og neste år som anslått ved middelalter-
nativet i SSBs befolkningsframskriving. Yrkesdelta-
kelsen ble noe lavere i 2013 enn i 2012, i takt med 
den svakere veksten i norsk økonomi og svekkelsen 
av arbeidsmarkedet. Vi venter en liten økning i 
yrkesdeltakelsen i år og neste år. I gjennomsnitt 
anslår vi at det vil være 46 000 flere personer i 
arbeidsstyrken i år enn i fjor, og at antallet vil øke 
med litt over 47 000 i 2015.

AKU-arbeidsledigheten følger utviklingen i syssel-
settingen og arbeidsstyrken fra AKU. Vi forventer 

Figur 3. Utviklingen i sysselsettingen og arbeidsstyrken ifølge AKU.1 000 personer. Sesongjusterte tall

Kilde: AKU og NAV
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vekst i det private konsumet i år og neste år enn i 
2013. Det kan bidra til at den økende ledigheten vi 
har sett innenfor butikk- og salgsarbeid vil avta 
gjennom prognoseperioden. Resultatene fra NAVs 
bedriftsundersøkelse viste også at bedriftene i 
næringen varehandel hadde mer positive sysselset-
tingsforventninger for i år enn for i fjor.

vesteringene i prognoseperioden kan føre til lavere 
etterspørsel etter arbeidskraft i oljerelatert industri.

Gjennom fjoråret økte den registrerte ledigheten mest 
blant bygge- og anleggsarbeidere og for butikkmed-
arbeidere, korrigert for sesongvariasjoner. Antall 
igangsatte boliger flatet ut i 2013. Vi venter avtaken-
de vekst i boliginvesteringer i år, før veksten tar seg 
noe opp til neste år. Det kan føre til at ledigheten 
fortsetter å stige for bygge- og anleggsarbeidere i år. 
NAVs bedriftsundersøkelse viste at sysselsettingsfor-
ventningene var lavere for 2014 enn de var for 2013 
innen næringen bygg og anlegg. Vi venter en høyere 

Figur 4. Utviklingen i antall registrerte helt ledige og ledige ifølge AKU. Sesongjusterte tall
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Tabell 2. NAVs prognose for gjennomsnittlig antall arbeidsledige i 2014 og 2015. Faktiske tall for 2012 og 2013

2012 2013 2014 2015

Registrerte helt ledige 65 700 69 700 78 000 80 000

Registrerte arbeidsledige i prosent av 
arbeidsstyrken

2,5 % 2,6 % 2,9 % 2,9 %

Arbeidsledige, AKU i prosent av arbeidsstyrken 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,7 %

Kilde: NAV
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Tabell 3. Årlig endring i arbeidsstyrke, sysselsatte og arbeidsledige. Faktiske tall for 2012 og 2013

2012 2013 2014 2015

Arbeidsstyrke (AKU) 1,8 % 1,0 % 1,7 % 1,7 %

Sysselsatte (AKU) 1,9 % 0,7 % 1,5 % 1,8 %

AKU arbeidsledige -0,3 % 10,8 % 7,6 % 0,2 %

Registrerte helt arbeidsledige (NAV) -5,4 % 6,1 % 11,7 % 2,6 %

Kilde: NAV

Tabell 4. Befolkning i yrkesaktivalder, arbeidsstyrke, sysselsatte og arbeidsledighet

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Befolkning 16-74 år 3 445 000 3 505 000 3 559 000 3 618 000 3 680 000 3 743 000  3 798 000 

Arbeidsstyrken 2 507 000 2 591 000 2 590 000 2 602 000 2 629 000 2 677 000  2 704 500 

Sysselsatte 2 443 000 2 524 000 2 508 000 2 508 000 2 543 000 2 591 000  2 609 750 

Yrkesdeltakelsen 72,8 % 73,9 % 72,8 % 71,9 % 71,4 % 71,5 % 71,2 %

Arbeidsledige ifølge AKU 63 000 67 000 82 000 94 000 86 000 86 000 95 000

Registrerte arbeidsledige 46 062 42 521 69 267 74 643 69 394 65 682 69 719

Kilde: NAV

Makromodellen MODAG
Denne prognosen er basert på modellsimuleringer vi har 
gjort med den makroøkonometriske modellen MODAG. 
MODAG er en modell for norsk økonomi utviklet av 
Statistisk sentralbyrå (SSB). Modellen er estimert på årlige 
nasjonalregnskapsdata og er basert på økonomisk teori. 
For mer informasjon om MODAG, se http://www.ssb.no/
forskning/beregningsmodeller/modag.

Ny likning for registrerte helt ledige
Helt ledige er en sentral variabel i NAVs prognoser. MODAG 
inkluderer ikke registrert ledighet. Arbeidsledigheten ifølge 
arbeidskraftsundersøkelsen (AKU-ledigheten) er den 
eneste ledighetsvariabelen i MODAG. NAV har estimert en 
ny likning for registrert helt ledige og inkludert denne i 
MODAG. Likningen er en likevektkorrigeringsmodell der den 
løpende endringen i antall helt ledige er estimert å følge av 
den løpende endringen i AKU-ledigheten og avviket mel-
lom nivåene på AKU-ledighet og registrert ledighet året før. 
Likningen inkluderer også et restledd, slik at modellbruke-
ren kan justere helt ledige dersom for eksempel løpende 
konjunkturstatistikk indikerer at helt ledige blir annerledes 
enn den estimerte likningen tilsier. NAVs anslag på regis-
trerte helt ledige er basert på denne likningen.*

* Dokumentasjon om denne likningen er under utarbeidelse, og 
vil bli publisert som NAV-notat under lenken Tall og analyse på 
nav.no.

Endringer fra forrige prognose
I prognosen i Arbeid og velferd 3/2013 ventet vi at det i 
gjennomsnitt ville være 69 000 helt ledige i 2013, og at 
dette ville stige til 75 000 i 2014. Vi ventet at det ville 
være 75 000 i gjennomsnitt også i 2015. Vi har oppjustert 
vår prognose for den registrerte ledigheten for både 2014 
og 2015, mens veksten vi nå anslår for arbeidsstyrken og 
sysselsettingen er lavere enn i vår forrige prognose. 
Bakgrunnen for dette er at utviklingen i norsk økonomi har 
vært svakere enn vi forventet. Igangsettingen av nye boli-
ger har flatet ut, og utviklet seg noe svakere enn tidligere 
antatt. Vi har derfor nedjustert veksten i boliginvesterin-
gene noe i vår siste prognose. Varekonsumet har også 
utviklet seg svakere enn vi la til grunn ved forrige prog-
nose. Oljeinvesteringene har vært høyere enn vi la til 
grunn, i tillegg har kronesvekkelsen bidratt til høyere 
eksport av tradisjonelle varer. Dette har imidlertid ikke 
vært nok til å motvirke virkningen av svakere privat kon-
sum og lavere boliginvesteringer. I sum gjør denne utviklin-
gen at vi regner med å få en litt høyere økning i ledigheten 
enn vi antok i vår forrige prognose. Vi venter fortsatt at 
den økonomiske veksten vil ta seg noe opp internasjonalt 
og i Norge i år og ytterligere neste år, slik vi gjorde ved 
forrige prognose.

http://www.ssb.no/forskning/beregningsmodeller/modag
http://www.ssb.no/forskning/beregningsmodeller/modag
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ARBEIDSMARKNADEN I 2013
Av Johannes Sørbø

Samandrag
Arbeidsmarknaden i 2013 var prega av at veksten i norsk økonomi var noko lågare enn åra før. 
Dette har gitt seg utslag i lågare vekst i sysselsettinga og arbeidsstyrken enn i 2012, og ein 
jamn auke i arbeidsløysa.

Summen av talet på heilt arbeidslause og talet på arbeidssøkjarar på tiltak auka frå eit snitt på 
82 500 personar i 2012 til 86 000 i 2013, eller frå 3,1 til 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Auken 
var størst for personar frå byggje- og anleggsyrka, noko som heng saman med at utviklinga på 
bustadmarknaden var svakare. I og med at svært mange av arbeidsinnvandrarane frå Aust- 
Europa arbeider i byggje- og anleggsyrke, har dette også resultert i at arbeidsløysa har auka 
mest for personar frå desse landa.

Auken i arbeidsløysa kjem av at fleire er blitt arbeidslause, og ikkje av at dei som er arbeids-
lause, går lenger ledig. Talet på nye ledige per månad auka gjennom året, og til saman var 
278 600 ulike personar registrerte som heilt arbeidslause minst éin gong i løpet av 2013. Dette 
er ein auke på 8 800 personar frå 2012, og betyr at om lag éin av ti personar i arbeidsstyrken 
opplevde å bli arbeidslaus i løpet av året.
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tal frå kvartalsvis nasjonalrekneskap (KNR). Veksten 
i sysselsettinga har dermed vore litt lågare enn dei to 
siste åra. Dette heng saman med at veksten i norsk 
økonomi har vorte lågare, blant anna på grunn av låg 
vekst i privat forbruk og bustadinvesteringar. Vek-
sten i sysselsettinga dempa seg allereie frå andre 
halvår 2012 (figur 1).

Endå meir markant er skiftet i sysselsettinga i andre 
halvår 2012, målt ved arbeidskraftsundersøkinga 
(AKU). Noko av denne forskjellen kan forklarast 
med at sysselsette på korttidsopphald i Noreg er 
inkluderte i sysselsettingstala frå nasjonalrekneska-
pen, men ikkje i AKU. I fjerde kvartal 2012 var talet 
på sysselsette på korttidsopphald 83 000 personar. 
Det var ein auke på 17 prosent samanlikna med eitt 
år tidlegare. Det var særleg ein auke i talet på 
personar frå Polen, Sverige og Litauen. Vi har ikkje 
tal for 2013 enno, men om talet på sysselsette på 
korttidsopphald har halde fram med å auke, kan det 
forklare noko av forskjellen på AKU-tala og tala frå 

Innleiing
Arbeidsmarknaden i Noreg er framleis i ei særstilling 
i Europa, med svært låg arbeidsløyse og høg syssel-
setting. I 2013 auka likevel arbeidsløysa noko i 
Noreg, medan tal frå dei tre første kvartala tyder på 
at veksten i sysselsettinga blir noko lågare enn i åra 
før. I denne artikkelen gir vi eit tilbakeblikk på 
utviklinga det siste året. Vi går her gjennom utviklin-
ga i blant anna sysselsetting, yrkesdeltaking og 
arbeidsløyse, og ser dette opp mot utviklinga i norsk 
og internasjonal økonomi.

Lågare vekst i sysselsettinga
Sysselsettinga i Noreg er høg samanlikna med andre 
land. I 2012 var om lag 76 prosent av befolkninga 
mellom 15 og 64 år sysselsette, medan det same 
gjaldt 64 prosent for EU-landa samla.1

Det blei 32 000 fleire sysselsette i Noreg i løpet av 
dei tre første kvartala i 2013, ifølgje sesongjusterte 

1 Tala er henta frå Eurostat, som baserer seg på tal frå AKU.

Figur 1. Utvikling i sysselsettinga målt ved arbeidskraftsundersøkinga (AKU) og kvartalsvis nasjonalrekneskap 
(KNR). Sesongjusterte tal. Målt i 1000 personar
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eller arbeidslaus i eit land. Også yrkesdeltakinga er 
høgare i Noreg enn i EU, men forskjellen er noko 
mindre enn når det gjeld sysselsettingsgraden.

I 2013 var yrkesdeltakinga for personar mellom 15 
og 74 år på 71,2 prosent. Dette er 0,3 prosentpoeng 
lågare enn i 2012. I figur 2 ser vi at demografiske 
endringar dei siste åra har medverka til ein nedgang i 
yrkesdeltakinga, og at denne utviklinga heldt fram 
også i 2013. Dei demografiske endringane består av 
endringar i alderssamansetninga i befolkninga i 
yrkesaktiv alder. Til dømes har det blitt mange fleire 
i aldersgruppa over 60 år dei siste åra. I og med at 
yrkesdeltakinga fell frå over 80 prosent blant perso-
nar i 50-åra, til om lag 36 prosent blant dei mellom 
60 og 74 år, har dette vore med på å dra ned den 
samla yrkesdeltakinga.

Det som i størst grad påverkar yrkesdeltakinga, er 
likevel vanlegvis konjunkturane. I ein oppgangskon-

nasjonalrekneskapen. Samtidig er AKU ei spørjeun-
dersøking, og har dermed uvisse ved resultata. I figur 
1 ser vi at AKU-tala viser ein liten nedgang i syssel-
settinga i andre halvår av 2012, men når ein tek 
omsyn til uvissa, er denne nedgangen ikkje signifi-
kant. Det er også sjeldan at sysselsettinga faktisk går 
ned i Noreg. Det skjer stort sett i kraftigare ned-
gangskonjunkturar2 når arbeidsløysa stig mykje og 
veksten i økonomien er lågare enn det som var 
tilfellet i andre halvår 2012.

Lågare yrkesdeltaking
Ei av årsakene til at ein høgare prosentdel av befolk-
ninga mellom 15 og 64 år er sysselsett i Noreg enn i 
EU, er at arbeidsløysa er lågare. Fleire av dei som 
ønskjer å arbeide, er altså i arbeid i Noreg samanlikna 
med andre land. Eit mål som i større grad tek omsyn 
til dette, er yrkesdeltakinga, som måler kor stor del av 
befolkninga i yrkesaktiv alder som anten er sysselsett 

2 Ein nedgangskonjunktur er definert ved at veksten i økonomien  
er lågare enn trendveksten. I Noreg er trendveksten på om lag  
2,5 prosent.

Figur 2. Årleg endring i samla yrkesdeltaking. Bidrag frå demografiske og konjunkturelle forhold. Prosentpoeng
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figur 2 at konjunkturelle forhold medverka positivt 
til yrkesdeltakinga i 2012, men negativt i 2013 
ettersom etterspørselen etter arbeidskraft blei 
lågare.

I og med at yrkesdeltakinga er blitt lågare, ser vi 
også i figur 3 at det har vore ein auke i talet på 
personar utanfor arbeidsstyrken frå 2012 til 2013. 
Særleg gjeld dette i aldersgruppa 55–74 år, der det 
har blitt 18 000 fleire utanfor arbeidsstyrken. Dette 
kjem av at det var ein stor auke i gruppa over 65 år, 
ein alder der mange går av med alderspensjon.

Aukande arbeidsløyse gjennom 2013
Vi har sett at dempa vekst i norsk økonomi har gitt 
lågare vekst i sysselsettinga. Veksten i arbeidsstyr-
ken bremsa også opp i andre halvår 2012, men var 
høgare enn sysselsettingsveksten i 2013, og arbeids-
løysa auka. Den registrerte arbeidsløysa byrja å 
vekse frå starten av 2013, etter å halde seg stabil 
hausten 2012. I gjennomsnitt auka summen av talet 
på heilt ledige og arbeidssøkjarar på tiltak med 700 
personar kvar månad i 2013, og som vi ser i figur 4, 
var veksten svært stabil gjennom året.

Utviklinga i AKU-arbeidsløysa er meir ujamn. Ho 
viser at arbeidsløysa auka signifikant mot slutten av 

junktur med auka etterspørsel etter arbeidskraft vil 
ein større del av befolkninga søke arbeid, og yrkes-
deltakinga aukar. I ein nedgangskonjunktur er det 
vanskelegare å kome i arbeid, og fleire vil gi opp og 
trekke seg heilt ut av arbeidsstyrken. Medan dei 
demografiske endringane dei siste åra har medverka 
jamt til lågare yrkesdeltaking, svingar effekten av 
konjunkturane mykje meir. I første halvår 2013 
medverka også konjunkturane til ei lågare yrkesdel-
taking. I andre halvår var effekten av konjunkturane 
derimot liten, noko som gjorde at dei demografiske 
endringane var dei dominerande og drog den samla 
yrkesdeltakinga litt ned.

Fleire i arbeidsstyrken
Sjølv om yrkesdeltakinga var lågare i 2013 enn i 
2012, har arbeidsstyrken blitt større sidan befolk-
ninga i alderen 15–74 år veks. I 2013 var i snitt 
27 000 fleire med i arbeidsstyrken enn i 2012, og 
det var ein auke for alle aldersgrupper (figur 3). Frå 
2011 til 2012 auka arbeidsstyrken med 48 000 
personar. Høg nettoinnvandring har vore ein viktig 
grunn til befolkningsveksten dei siste åra. Sidan ein 
stor del av nettoinnvandringa er arbeidsinnvand-
ring, medverkar dette også til vekst i arbeidsstyr-
ken. I 2013 ser nettoinnvandringa ut til å bli noko 
lågare enn i åra før, noko som isolert sett også fører 
til lågare vekst i arbeidsstyrken. I tillegg såg vi i 

Figur 3. Endring i befolkning i yrkesaktiv alder frå 2012 til 2013. Fordelt etter alder og status på arbeidsmarknaden. 
1 000 personar
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Samla var i alt 278 600 ulike personar registrerte 
som heilt arbeidslause minst éin gong i løpet av 
2013, ein auke på 8 800 personar frå 2012. Med 
andre ord var éin av ti i arbeidsstyrken registrert som 
heilt arbeidslaus ein eller annan gong i løpet av året, 
sjølv om den gjennomsnittlege arbeidsløysa var på 
2,6 prosent av arbeidsstyrken (figur 6). Det viser at 
mange opplever periodar med arbeidsløyse, men at 
dei fleste berre er ledige ein kort periode.

46 prosent av dei ledige har dagpengar
I gjennomsnitt hadde 46 prosent av dei som var 
registrerte som heilt arbeidslause eller arbeidssøkja-
rar på tiltak dagpengar i 2013. Dette er same nivået 
som i 2012. Prosentdelen med dagpengar aukar med 
alder og er høgast for dei som er 60 år eller eldre, der 
60 prosent hadde dagpengar. At prosentdelen aukar 
med alderen, heng saman med kravet om tidlegare 
inntekt for å få dagpengar,3 og både lønnsnivå og tid 
i arbeidslivet aukar med alderen.

3 For å ha krav på dagpengar må du ha tent minst 1,5 G 
(grunnbeløpet) i siste avslutta kalenderår, eller 3 G i løpet av dei 
tre siste kalenderåra. Blei du ledig i 2013, måtte du dermed ha 
tent meir enn 123 000 kroner i 2012, eller meir enn 226 000 i åra 
2010 til 2012.

2012 og inn i 2013, men endringane frå januar 2013 
og utover er ikkje statistisk signifikante. Samla er 
likevel utviklinga frå hausten 2012 til hausten 2013 
nokså lik den registrerte arbeidsløysa, med ein 
moderat auke i arbeidsløysa, sjølv om AKU-tala går 
meir opp og ned frå månad til månad.

278 600 personar var ledige i løpet  
av 2013
Arbeidsløysa auka altså jamt gjennom 2013. Dette 
kan både kome av at fleire personar blei arbeidslause, 
og av at dei som er arbeidslause, blir gåande ledige 
over lengre tid enn tidligare. I figur 5 ser vi at talet på 
nye personar som melde seg som arbeidssøkjarar hos 
NAV, auka gjennom 2013. Ved starten på året var 
det om lag 860 nye arbeidssøkjarar per yrkedag, men 
dette talet auka til nesten 940 personar per yrkedag i 
oktober, før det gjekk noko ned dei to siste månadene 
av året. NAV-kontora opplevde altså høgare tilstrøy-
ming av arbeidslause i 2013 enn i 2012.

Figur 4. Utviklinga i talet på registrerte heilt ledige, bruttoledige og ledige målt ved AKU. Sesongjusterte tal

Kjelde: NAV og SSB
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Figur 5. Tilgang på nye arbeidssøkjarar per yrkedag. Sesongjusterte tal. Trend
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Figur 6. Prosentdel av arbeidsstyrken som var registrert som heilt arbeidslaus i løpet av året, og gjennomsnittleg 
tal på arbeidslause kvart år
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økonomisk sosialhjelp for 2013, og får dermed ikkje 
sjekka dette. Det er klart vanlegast å ikkje ha nokon 
av dei tre stønadene i dei yngste aldersgruppene. Ein 
del av desse kan også bu heime hos foreldra medan 
dei søker etter sin første jobb.

Størst auke i arbeidsløysa innan bygg 
og anlegg
Det er for ingeniør- og IKT-faga at den prosentvise 
auken i bruttoarbeidsløysa har vore størst i 2013 (figur 
9). Auken i talet på arbeidslause personar har derimot 
vore størst for byggje- og anleggsarbeidarar og innan 
butikk- og salsarbeid, der det ved utgangen av 2013 
var høvesvis 1 600 og 1 300 fleire heilt ledige og 
arbeidssøkjarar på tiltak enn i desember 2012.

I byggje- og anleggsnæringa var også veksten i 
sysselsettinga lågare i 2013 enn i dei to åra før. Dette 
heng saman med at den sterke veksten vi har hatt i 
bustadinvesteringane dei siste åra, bremsa opp i 
2013. Igangsettinga av nye bustader gjekk ned 
gjennom våren, og bustadprisane byrja også å falle 
hausten 2013. I figur 8 og 9 ser vi at dette omslaget i 
byggje- og anleggsnæringa også har hatt ein klar 
effekt på sysselsettingsveksten i næringa og på 
arbeidsløysa for byggje- og anleggsarbeidarar.

Prosentdelen som får dagpengar, er høgare for menn 
enn for kvinner. I 2013 hadde i gjennomsnitt 51 prosent 
av mennene som var heilt ledige eller som var arbeids-
søkjarar på tiltak dagpengar, medan dette gjaldt  
40 prosent av kvinnene. Noko av forskjellen kjem av 
at ein større del av dei arbeidslause kvinnene er under 
40 år, og at fleire har bakgrunn frå yrke som butikk- 
og salsarbeid, barne- og ungdomsarbeid eller helse-, 
pleie- og omsorgsyrke. Dette er yrke der det er 
vanlegare å arbeide deltid, og der det dermed kan vere 
vanskelegare å opparbeide seg rett til dagpengar.

Dei som deltek på arbeidsretta tiltak og ikkje har rett 
på dagpengar eller andre stønader, har krav på 
individstønad. I gjennomsnitt gjaldt dette 10 prosent 
av dei som var heilt ledige eller på tiltak i både 2012 
og 2013. I figur 7 ser vi også at om lag 2 prosent av 
dei som var heilt arbeidslause eller arbeidssøkjarar 
på tiltak hadde arbeidsavklaringspengar. Dette er 
personar som har gjennomført tiltak og/eller behand-
ling, og som igjen er klare for å søke arbeid. Desse 
kan då fortsette å få arbeidsavklaringspengar i inntil 
tre månader medan dei søker arbeid.

43 prosent av dei bruttoledige hadde ingen av dei tre 
stønadene. Ein del av desse kan ha fått økonomisk 
sosialhjelp, men vi har dessverre ikkje data om 

Figur 7. Prosentdel av dei heilt arbeidslause og arbeidssøkjarane på tiltak som får ulike ytingar
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denne sysselsettingsveksten kom innanfor produksjon 
av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner, og det 
heng saman med dei høge oljeinvesteringane og 
leveransane til oljeindustrien. Mot slutten av året blei 
også kronekursen svekt, samtidig som veksten i 
Europa og USA blei noko betre. Begge desse utviklin-
gane hjelper eksportindustrien.

Over fleire år har vi gjennom bedriftsundersøkinga til 
NAV sett at bedriftene har hatt stor mangel på perso-
nar innanfor ingeniør- og IKT-faga. Samtidig har dette 
også vore ei yrkesgruppe med svært låg arbeidsløyse. 
Dei siste par åra har vi likevel sett at mangelen på 
personar ikkje er like stor lenger, og i 2013 auka 
bruttoarbeidsløysa med 20 prosent for denne gruppa. 
Yrkesgruppa ingeniør- og IKT-fag er likevel framleis 
blant yrkesgruppene med lågast arbeidsløyse, med 1,5 
prosent av arbeidsstyrken (figur 10).

Det er innanfor offentleg forvaltning at sysselsettinga 
auka mest dei tre første kvartala i 2013, ifølgje den 
kvartalsvise nasjonalrekneskapen. I tredje kvartal 

Den auka arbeidsløysa for butikk- og salsarbeidarar 
heng saman med at varekonsumet fall i både andre 
og tredje kvartalet av 2013. Den svake trenden vi har 
sett i hushalda sitt forbruk dei siste åra, heldt altså 
fram. Samtidig aukar konsumet nordmenn har frå 
utlandet, noko som blant anna kan kome av auka 
handel på Internett. Den låge veksten i varekonsumet 
i Noreg ser vi også att i sysselsettingsutviklinga i 
varehandelen, som har hatt stabil sysselsetting dei 
siste åra. Sysselsettinga i denne næringa er framleis 
lågare enn ho var før finanskrisa sette inn i 2008.

Industriarbeidarar har tidlegare gjerne vore ei yrkes-
gruppe som har merka konjunktursvingingane godt. 
Det første året etter finanskrisa var det til dømes berre 
byggje- og anleggsyrke som hadde høgare auke i 
arbeidsløysa. Sjølv om Noreg i 2013 var inne i ein låg-
konjunktur med aukande arbeidsløyse, auka likevel 
bruttoarbeidsløysa mindre for industriarbeidarar enn 
gjennomsnittet. Sysselsettinga i industrinæringa auka 
også med 2 000 personar i løpet av dei tre første 
kvartala i 2013, ifølgje sesongjusterte KNR-tal. Heile 

Figur 8. Utvikling i sysselsettinga i utvalde næringar. Kvartalsvis nasjonalrekneskap. Indeksert. Fjerde kvartal 2012=100
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Figur 10. Bruttoarbeidsløyse i prosent av arbeidsstyrken etter yrke. Desember 2013

Kjelde: NAV

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

Bygg og anlegg 

Reiseliv og transport 

Barne- og ungdomsarbeid 

Serviceyrke og anna arbeid 

Industriarbeid 

Jordbruk, skogbruk og fiske 

Kontorarbeid 

Butikk- og salsarbeid 

Leiarar 

Helse, pleie og omsorg 

Ingeniør- og IKT-fag 

Meklarar og konsulentar 

Akademiske yrke 

Undervisning 

Heilt ledige Arbeidssøkjarar på tiltak 
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Bruttoarbeidsløysa er høgast for innvandrarar frå 
Afrika. 8,9 prosent av befolkninga mellom 15 og 74 
år frå dette kontinentet var registrerte som heilt 
arbeidslause eller som arbeidssøkjarar på tiltak i 
tredje kvartal 2013. Dette er ein nedgang frå 9,2 
prosent eitt år tidlegare, men det kjem av at befolk-
ninga har auka, ettersom talet på heilt ledige og 
arbeidssøkjarar på tiltak har auka frå 5 200 personar 
til 5 500 i same perioden.

Størst auke i Rogaland og Nord-Trøndelag
Det er i Rogaland og Nord-Trøndelag at bruttoarbeids-
løysa auka mest frå desember 2012 til desember 2013. 
I begge desse fylka auka bruttoarbeidsløysa med 18 
prosent i denne perioden. I Rogaland har halvparten av 
denne auken kome blant byggje- og anleggsarbeidarar 
og industriarbeidarar, medan auken i Nord-Trøndelag 
har vore spreidd på fleire yrkesgrupper. Størst har 
auken i Nord-Trøndelag vore blant industriarbeidarar 
og yrke innanfor reiseliv og transport.

Vest-Agder er det einaste fylket der bruttoarbeids-
løysa var noko lågare ved utgangen av 2013 enn ved 

2013 var det 7 000 fleire sysselsette i denne næringa 
enn i fjerde kvartal 2012. Ifølgje SSB var det særleg 
innanfor kommunal forvaltning at sysselsettinga 
auka i starten av året. Samtidig fall sysselsettinga i 
2012, og over dei to åra samla har den prosentvise 
veksten i offentleg forvaltning vore på linje med den 
samla sysselsettingsveksten i alle næringar.

Auka arbeidsløyse for arbeidsinnvandrarar
Det siste året har bruttoarbeidsløysa auka klart mest 
for innvandrar frå EU-land i Aust-Europa, og polak-
kar og litauarar utgjer den største delen av dei ledige 
frå desse landa. I tredje kvartal 2013 var 8 000 
personar frå EU-land i Aust-Europa registrerte som 
heilt ledige eller som arbeidssøkjarar på tiltak hos 
NAV, ein auke på 1 700 personar frå året før. Det vil 
seie at 6,0 prosent av dei busette frå desse landa, var 
arbeidslause, mot 5,3 prosent eitt år tidlegare. For 
befolkninga totalt var 2,2 prosent arbeidslause (figur 
11). At bruttoarbeidsløysa har auka mest for personar 
frå desse landa, heng saman med at svært mange er 
sysselsette i byggje- og anleggsnæringa, der arbeids-
løysa har auka mykje det siste året.

Figur 11. Bruttoarbeidsløyse for busette innvandrarar, etter verdsregion. Prosent av busette mellom 15 og 74 år

Kjelde: SSB

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I a
lt 

Be
fo

lk
ni

ng
a 

ut
an

om
 in

nv
an

dr
ar

ar
 

Al
le

 in
nv

an
dr

ar
ar

 

No
rd

en
 

Ve
st

-E
ur

op
a 

el
le

s 
EU

-la
nd

 i 
Au

st
-E

ur
op

a 
Au

st
-E

ur
op

a 
el

le
s 

No
rd

-A
m

er
ik

a 
og

 O
se

an
ia

 

As
ia

 

Af
rik

a 
Sø

r-o
g 

M
el

lo
m

-A
m

er
ik

a 

3. kvartal 2012 

3. kvartal 2013 



24

//  Arbeid og velferd  //  1  // 2014
//   Arbeidsmarknaden i 2013

Oppsummering
Arbeidsmarknaden i 2013 var prega av at norsk 
økonomi gjekk inn i ein nedgangskonjunktur mot 
slutten av 2012, noko som førte til at arbeidsløysa 
auka frå starten av 2013. Veksten i sysselsettinga var 
også noko lågare enn åra før. Det var særleg innanfor 
byggje- og anleggsyrke og butikk- og salsarbeid at 
arbeidsløysa auka, noko som heng saman med låg 
vekst i bustadinvesteringar og privat forbruk.

Ved utgangen av 2013 var bruttoarbeidsløysa 10 prosent 
høgare enn ved utgangen av 2012. Auken i brutto-
arbeidsløysa har vore svært jamn gjennom året. I 2014 
ventar vi at veksten i norsk økonomi blir noko høgare 
enn i 2013. Vi trur likevel at arbeidsløysa vil halde fram 
med å vekse utover året, men i eit noko lågare tempo 
enn i 2013. For meir om prognosane våre for utviklinga 
i 2014, sjå artikkelen «Utviklingen på arbeidsmarkedet» 
i dette nummeret av Arbeid og velferd.

utgangen av 2012. Dette kjem i hovudsak av at det 
har blitt 30 prosent færre ledige industriarbeidarar i 
Vest-Agder. Metallindustrien i Vest-Agder gjekk 
svært godt i 2013, og industrien i fylket nytte også 
godt av høge oljeinvesteringar og leveransar til 
oljefelt i utlandet.

Sjølv om arbeidsløysa auka mest i Rogaland, er dette 
framleis blant fylka med lågast bruttoarbeidsløyse 
(figur 12). Ved utgangen av desember var det berre 
Sogn og Fjordane som hadde lågare bruttoarbeids-
løyse. Høgast var bruttoarbeidsløysa i Østfold og 
Oslo. I Østfold heng dette saman med at den tradisjo-
nelle industrien, som blant anna treforedlingsindus-
trien, har slite over fleire år. I Oslo har blant anna ein 
høg del av befolkninga innvandrarbakgrunn, og det 
er høgare arbeidsløyse blant dei enn i resten av 
befolkninga.

Figur 12. Bruttoarbeidsløyse etter fylke. Prosent av arbeidsstyrken

Kjelde: NAV
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FLEIRE FORELDRE ER I ARBEID ETTER  
ENDRINGANE I KONTANTSTØTTEORDNINGA
Av Espen Steinung Dahl

Samandrag
I denne artikkelen ser vi på korleis endringane i kontantstøtteordninga i 2012 har verka inn 
på yrkesdeltakinga til foreldra. Tidlegare studiar har vist at innføringa av kontantstøtte i 1998 
førte til at mødrer jobba mindre. I denne analysen finn vi at etter at kontantstøtta for toåringar 
blei avvikla i 2012, har både mødrene og fedrane jobba meir.

Auka satsar for dei yngste eittåringane ser ikkje ut til å svekkje arbeidstilknytinga til forel-
dra. Sjølv om bruken av kontantstøtte har gått noko opp for eittåringane, er det faktisk fleire 
mødrer til eittåringar som er i tilbake i jobb no enn før satsane blei endra. Dei som nyttar seg 
av kontantstøtteordninga, er likevel i langt mindre grad enn andre mødrer tilbake i jobb eitt år 
etter fødselen.

Inntektsnivået er nært knytt til kor sannsynleg det er at ein er tilbake i jobb: Dei med lågast 
inntekt er i langt mindre grad enn andre tilbake i jobb etter at dei har fått barn. Sannsynet for 
å vere i arbeid er også lågare for foreldre som er fødde i ikkje-vestlege land. Men vi finn ikkje 
at fjerninga av kontantstøtte for toåringar har hatt ulik effekt på sysselsetjinga for dei som er 
fødde i Noreg, og dei som er fødde i utlandet.
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Det er likevel ikkje slik at yrkesdeltakinga for desse 
kvinnene blir varig redusert (Drange og Rege, 2013). 
Ingen har funne at sysselsetjinga for fedrane er 
påverka av kontantstøtta.

Samtidig som kontantstøtta blei fjerna for toåringane, 
blei ho også styrkt for dei yngste eittåringane. Satsane 
for barn mellom 13 og 18 månader blei auka, medan 
satsane var uendra for barn mellom 19 og 23 månader. 
Satsstrukturen blei også endra. For barn som ikkje går 
full tid i barnehage, kan foreldra få delvis kontantstøtte. 
Etter endringa kan dei få halv sats dersom barnet har 
mindre enn 20 timar opphaldstid i barnehagen. Tidlega-
re kunne kontantstøtte bli gitt med fem ulike satsar.

Innleiing
Kontantstøtta blei innført i 1998 som eit verkemiddel 
for å gi foreldre større valfridom og meir tid til å 
sjølve ta hand om omsorga for sine eigne barn. Støtta 
har vore politisk svært omstridd, og ei hovudinnven-
ding mot støtta har vore at ho verkar negativt inn på 
arbeidstilknytinga til mødrene. Dette var eit viktig 
argument då regjeringa Stoltenberg frå og med 1. 
august 2012 fjerna kontantstøtta for toåringar.

Det er rett nok ikkje ein nødvendig samanheng mellom 
mottak av kontantstøtte og redusert yrkesdeltaking. 
Men dersom ein får full kontantstøtte, vil det seie at ein 
ikkje nyttar barnehagen, og dei fleste av kontantstøtte-
mottakarane i dag får full sats. Dei kan få hjelp av 
andre til å ha omsorg for barna, til dømes frå dagmam-
ma eller andre familiemedlemmer, eller dei kan sjølve 
vere heime med barnet. Bakken og Myklebø (2010) 
viser at bruken av andre omsorgspersonar enn mor, far 
eller barnehage er lite utbreidd i dag. Derfor er det 
truleg få som får kontantstøtte og samtidig er i arbeid.

Tidlegare studiar har også vist at kontantstøtta har 
ført til at kvinner i mindre grad er i jobb (Naz 2004), 
og at dei mødrene som framleis var i arbeidslivet, 
reduserte den gjennomsnittlege stillingsprosenten 
(Schøne 2004). Det blei påvist at desse effektane 
gjaldt rett etter innføringa og var relativt moderate. 
Seinare er det påvist sterkare negative effektar på 
arbeidstilknytinga til mødrene (t.d. Rønsen 2009). 

Kontantstøtte
Foreldre med barn mellom eitt og to år eller foreldre til 
adoptivbarn som ikkje har begynt på skule, kan få kon-
tantstøtte. Det er eit vilkår for å få kontantstøtte at bar-
net ikkje nyttar barnehage som har offentleg driftstilskot. 
Dersom barnet går i barnehage og den avtalte opphalds-
tida er mindre enn 20 timar, kan ein likevel få 50 prosent 
kontantstøtte. Ein kan få kontantstøtte i maksimalt 
elleve månader. Det er ulike satsar basert på alderen til 
barnet. For barn mellom 13 og 18 månader kan ein få 
5000 kroner per månad, og for barn mellom 19 og 23 
månader kan ein få 3303 kroner per månad. Kontantstøtte 
kan kombinerast med foreldrepengar utan avkorting. Ein 
må søkje om kontantstøtte for å få det.

Den politiske debatten om kontantstøtta
Kontantstøtta blei innført for eittåringar av den første 
Bondevik-regjeringa i 1998, og utvida til å gjelde toåringar 
i 1999. Grunngivinga var å sørgje for at familiane skulle få 
meir tid til sjølve å ta omsorga for eigne barn, at familiane 
skulle få reell valfridom når det gjeld omsorga for eigne 
barn, og at det skulle bli meir likskap i overføringane som 
den enkelte familien får til barneomsorg frå staten, uav-
hengig av korleis omsorga blir ordna (kontantstøttelova 
§ 1). Delar av den dåverande opposisjonen (Arbeidarpartiet 
og Sosialistisk Venstreparti) gikk mot innføringa, men med 
noko ulik argumentasjon. Arbeidarpartiet meinte blant 
anna at ordninga ville bryte med arbeidslinja i arbeids- og 
velferdspolitikken (Innst. S. nr. 200 (1997–1998)).

Med verknad frå og med 1. august 2012 gjennomførte den 
andre regjeringa til Stoltenberg eit sett med endringar i 
kontantstøttelova, der det viktigaste var å fjerne støtta 
heilt for toåringar. Denne regjeringa argumenterte med at 
kontantstøtta braut med arbeidslinja. Dei meinte at ho har 
ført til at foreldre med barn i kontantstøttealder, og då 
spesielt kvinner, har trekt seg ut av arbeidslivet (Prop. 8 L 
(2011–2012)). Fleire offentleg utval har også foreslått å 
avvikle eller fase ut kontantstøtta av likestillings- og inte-
greringsomsyn (NOU 2009, NOU 2011a, NOU2011b). Den 
dåverande opposisjonen ville derimot behalde kontant-
støtta. Dei meinte støtta verka etter formålet i lova.

Regjeringa Solberg har no vedteke å auke satsane for alle 
eittåringar til 6000 kroner per månad frå og med 1. august 
2014.
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Bruken av kontantstøtte varierer mykje gjennom året 
(figur 2). Dette har samanheng med korleis barne
hageopptaket fungerer. Barn som er fødde før  
1. september, har i dag rett til barnehageplass innan 
august året etter. Bruken av kontantstøtte blir påver-
ka av dette ved at ein del som har barn som ikkje får 
plass i barnehage når foreldra ønskjer det, kan få 
kontantstøtte fram til barnehagestart. Kor stor del av 
kontantstøttebruken som kjem av mangel på barne-
hageplass, er usikker. I 2010 meinte over halvparten 
av foreldra at barnehage var den føretrekte typen 
tilsyn for eittåringane deira (Bakken og Myklebø, 
2010). Tilsvarande tal for toåringar viste at åtte av ti 
foreldre føretrekte barnehage som tilsynsordning.

Etter auken av kontantstøttesatsane i 2012 for dei 
yngste eittåringane ser det ut til å ha blitt eit trend-
skifte. No har det faktisk vore ein auke i talet på 
kontantstøttemottakarar.

Kontantstøtte meir brukt i delar av innvandrar-
befolkninga
Kontantstøtte er noko meir utbreidd i delar av innvan-
drarbefolkninga. Dette gjeld primært foreldre som er 
fødde i ikkjevestlege land (figur 3). Men denne gruppa 
ser ut til å følgje same tendensen som gruppa av 
mødrer fødde i Noreg og i andre vestlege land – med 
ein nedgang i bruken fram til 2012, og ein påfølgjande 
auke etter satsendringane for dei yngste barna. Rundt 
ein av fem mødrer er fødde i ikkje-vestlege land, med 

Formålet med denne artikkelen er å sjå om desse 
lovendringane har ført til endringar i sysselsetjinga 
blant foreldre med barn i kontantstøttealder. Fjerninga 
av kontantstøtte for toåringar kan ha ført til at foreldre 
med barn i denne alderen jobbar meir, medan dei auka 
satsane for dei yngste eittåringane kan ha ført til at 
desse foreldra jobbar mindre. Vi skil derfor mellom 
desse to gruppene av foreldre i analysen. I tillegg ser 
vi på i kva grad foreldre med ikkje-vestleg innvandrar-
bakgrunn skil seg frå andre foreldre, då det er kjent at 
arbeidstilknytinga for denne gruppa har vore spesielt 
negativt påverka av kontantstøtteordninga.

Bruken av kontantstøtte har gått ned
I åra etter innføringa blei kontantstøtta brukt av svært 
mange. I denne tidlege perioden blei det utbetalt støtte 
for om lag fire av fem eittåringar (figur 1). Sidan har 
bruken gått ned i takt med den kraftige utbygginga av 
barnehagar. Vi må sjå denne utviklinga i lys av at ein 
ikkje får kontantstøtte for barn som går i barnehage.

Dei økonomiske insentiva for å nytte kontantstøtte er 
også blitt svekte som følgje av at verdien på støtta 
har gått ned samanlikna med lønnsnivået og prisen 
for barnehageplass. Ved innføringa av kontantstøtta 
var støtta på nivå med det statlege driftstilskottet for 
ein heiltids barnehageplass. Satsane er blitt regulerte 
enkelte år etter innføringa, men har stått stille sidan 
1. januar 2006 før endringane som kom i 2012.

Figur 1. Del barn med barnehageplass og del barn med kontantstøtte i løpet av året, etter aldersgruppe. Prosent
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Mødrer til eittåringar jobbar like mykje 
som før
Innføringa av kontantstøtte viste seg som tidlegare 
nemnt å ha ein negativ effekt på sysselsetjinga blant 
kvinner (Naz 2004, Schøne 2004 og Rønsen 2009). 
På tilsvarande måte kunne det tenkjast at satsauken 
for dei yngste barna i 2012 kunne få ein negativ 

ein viss auke i den perioden som er med i analysane 
våre. Det siste har sannsynlegvis samanheng med den 
auka arbeidsinnvandringa dei siste åra.

Det er tidlegare vist at kontantstøtta har hatt negativ 
effekt på arbeidstilknytinga for ikkje-vestlege 
innvandrarkvinner (Hardoy og Schøne, 2010).

Figur 2. Del med kontantstøtte av dei som har barn i kontantstøttealder, etter fødselsmånad til barnet. Prosent.
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Figur 3. Del mødrer som nyttar kontantstøtte til eittåring, etter fødeland. Prosent
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Data og metode
Som utgangspunkt for analysen har vi nytta befolkningsre-
gisteret til NAV. Herifrå har vi henta ut alle barn i kontant-
støttealder og foreldra deira. Vi har kopla desse med kon-
tantstøtteregisteret til NAV. Dette gir opplysningar om 
kven som har fått kontantstøtte i gitte månader, og om dei 
har nytta ein eventuell kombinasjon med deltidsplass i 
barnehage. Vi har nytta tal for forelder med barn fødde frå 
og med fjerde kvartal 2007 og til og med tredje kvartal 
2012, og følgt med om dei er i arbeid før og i enkelte perio-
dar etter fødselen.

For å finne ut kven som er i arbeid, har vi nytta 
Arbeidstakar-/arbeidsgivarregisteret (Aa-registeret). Dette 
registeret omfattar berre personar som er i eit registrert 
arbeidsforhold. Personar som får inntekta si berre som 
sjølvstendig næringsdrivande, er derfor ikkje inkluderte i 
analysane. Arbeidsgivar har plikt til å melde om opphøyr 
av arbeidsforhold ved permisjonar utover 14 dagar. Det er 
noko usikkert om kvaliteten på desse registreringane. Men 
vi kan rekne med at kvaliteten ikkje endrar seg i den perio-
den vi ser på i denne analysen, slik at registerkvaliteten 
ikkje påverkar resultata i nokon stor grad.

I tillegg har vi henta inntektsopplysningar frå inntektsre-
gisteret. Inntektene er grupperte etter storleik og fordelte 
på inntektskvintilar (det vil seie at  populasjonen er for-
delte på fem like store grupper).

Vi har nytta fødeland som bakgrunnsvariabel. Desse er 
fordelte på Noreg, «vestlege» og «ikkje-vestlege» land. 
Vestlege land omfattar her EU-landa, utanom dei austeuro-
peiske EU-landa som har blitt medlemmer sidan 2004, 

EØS-landa, USA, Canada, Australia og New Zealand. Ikkje-
vestlege land er dei andre landa.*

For å finne ut om sysselsetjinga har endra seg etter 
endringane i kontantstøtta, har vi brukt ein logistisk regre-
sjonsmodell. Med utgangspunkt i oddsratar har vi berekna 
tilstandssannsyn. Desse fortel kor sannsynleg det er at refe-
ransepersonen, her definert som ein person med gitte eigens-
kapar på dei aktuelle variablane, er i arbeid eitt eller to år 
etter fødselen (meir spesifikt har vi funne ut om dei er i arbeid 
når barnet er høvesvis 13 og 24 månader). Deretter bereknar 
vi tilsvarande tilstandssannsyn for dei andre verdiane etter 
dei same variablane. Dei viser då kor sannsynleg det er at 
personen er i arbeid, gitt at den aktuelle variabelen endrar 
seg. Vi presenterer forskjellar i tilstandssannsyn for dei ulike 
forklaringsvariablane samanlikna med referansepersonen. 
Dersom variablane ikkje er fem prosent signifikant forskjellig 
frå referanseverdien, gir vi variabelen verdien 0.

For å kontrollere om endringane i kontantstøttelova har hatt 
ein effekt på sysselsetjinga, har vi konstruert ei saman-
likningsgruppe. Denne gruppa består av eit tilfeldig utval 
personar i same alder som dei som har barn i kontantstøtteal-
deren, men som ikkje sjølve har barn i denne alderen. I tillegg 
er samanlikningsgruppa sett saman av like mange personar 
fødde i ikkje-vestlege land som det er i gruppa med barn i 
kontantstøttealder. Personane er i jobb i utgangspunktet, og 
vi undersøkjer om dei er i jobb i høvesvis tur eitt eller to år 
seinare på same måte som for foreldra i analysen.

* SSB har gått bort frå å nytta vestleg og ikkje-vestleg i sine stati-
stikkar. Men i denne analysen har vi vald å fortsatt nytta desse 
omgrepa, sidan foreldra i desse gruppene oppfører seg relativt likt. 

effekt på sysselsetjinga til foreldra. Kostnaden ved å 
vere heime med ein eittåring har relativt sett blitt 
mindre som ei følgje av auken i satsane frå 3303 til 
5000 kroner per månad.

Her ser vi på utviklinga for dei som var i arbeid før 
fødselen. Vi går ut frå at desse i størst grad lèt seg 
påverke av insentiva til arbeid. I analysen er det med 
i overkant av 60 000 mødrer og fedrar kvart år. Litt 
over sju av ti mødrer er registrerte i arbeid før fødsel, 
medan i underkant av åtte av ti av fedrar er det.

Vi finn inga negativ utvikling i delen mødrer med 
eittåringar i arbeid etter at satsane for kontantstøtte auka 
frå 1. august 2012. Delen som er i arbeid, ser derimot ut 
til å ha auka i perioden etter endringane (figur 4).

For å kontrollere om endringane kan relaterast til 
kontantstøtteordninga, og ikkje kjem av generelle 
endringar på arbeidsmarknaden, har vi laga ei saman-
likningsgruppe. Vi har gjort greie for korleis denne 
gruppa er sett saman i faktaboksen om data og 
metode.

Barnehageopptaket påverkar sannsynet for at 
mødrer er i arbeid
I regresjonsanalysen finn vi at bruk av kontantstøtte 
reduserer sannsynet for å vere i arbeid med tolv prosent-
poeng (tabell 1). Denne variabelen viser om ein av 
foreldra får kontantstøtte for barnet i månaden etter 
eittårsdagen. Dei auka satsane for dei yngste eittåringane 
ser derimot ikkje ut til å ha påverka sysselsetjinga i 
nokon stor grad. Sysselsetjinga ser tvert imot ut til å ha 
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truleg samanheng med barnehageopptaket i august og 
om barnet har rett til plass i barnehage, som vi også såg i 
figur 2. Men her finn vi at det er mødrer som har barn 
fødde i andre kvartal, som i minst grad er tilbake i jobb. 
Desse har i utgangspunktet rett til barnehageplass frå 
august det året barnet fyller eitt år. Men det er mogleg at 
det er få som startar i jobb igjen midt på sommaren, og at 
dei er tilbake i jobb noko seinare på året.

Mødrer som sjølve kjem frå ikkje-vestlege land, har 
noko lågare sannsyn for å vere tilbake i jobb eitt år 
etter fødselen enn andre mødrer. Forskjellen er 
likevel ikkje større enn to prosentpoeng. Inntekt har 
derimot ein sterk effekt på kor sannsynleg det er at 
ein returnerer til jobb. Det er som venta dei med 
lågast inntekt som i minst grad er i jobb.

Det er noko variasjon mellom dei ulike fylka, der 
Akershus, Oslo og fylka på Sør-Vestlandet skil seg ut. 
Sannsynet for å vere tilbake i jobb er lågast i desse fylka. 
Det kan ha samanheng med barnehagedekninga, samti-
dig som kultur og haldningar truleg også spelar inn.

auka etter desse endringane. Dei som var omfatta av 
satsendringane, har auka sannsyn for å vere i jobb med 
eitt til to prosentpoeng. Dette må vi sjå i samanheng med 
dei generelle tendensane på arbeidsmarknaden. Vi finn 
nemleg en tilsvarande auke i sysselsetjinga i saman-
likningsgruppa, som ikkje har barn i kontantstøttealder.1

Om vi så ser berre på dei som har nytta kontantstøtte 
i denne perioden, finn vi heller ikkje store utslag.  
I perioden rett etter satsauken har dei som nyttar seg 
av kontantstøtte, rett nok noko lågare sysselsetjings-
grad enn før endringa, men dette finn vi ikkje igjen i 
dei neste seks månadene. Vi finn altså ikkje nokon 
store effektar på yrkesdeltakinga for mødrer etter at 
kontantstøttesatsane auka.

Sannsynet for at mødrer til eittåringar er i arbeid, varierer 
elles mykje ut ifrå når på året barnet er fødd. Dette har 

1 Vi har utført den same regresjonen for samanlikningsgruppa som 
for dei som har barn i kontantstøttealder, men fann ikkje plass til 
å inkludere desse resultata i artikkelen.

Figur 4. Del mødrer i arbeid eitt år etter fødsel, blant dei som var i arbeid før fødselen, etter fødselstidspunkt. Prosent
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Figur 5. Del fedrar i arbeid eitt år etter at barnet blei fødd, blant dei som også var i arbeid før fødselen, etter 
fødselstidspunkt. Prosent
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Tabell 1. Resultat av logistisk regresjon. Forskjellar i sannsynet for å vere i arbeid eitt år etter fødsel etter kjenneteikn, 
samanlikna med referanseperson. Mødrer med barn fødde 2008–2012 og i jobb før fødsel. Prosentpoeng

Kjenneteikn
Forskjell i 
jobbsannsyn

Busett i:

Akershus -3

Oslo -5

Hedmark 2

Oppland 2

Buskerud -1

Vestfold -2

Aust-Agder -4

Vest-Agder -2

Rogaland -3

Hordaland -3

Sør-Trøndelag 3

Nord-Trøndelag 2

Nordland 3

Andre fylke 0

Referanseperson: Mor fødd i Noreg, gift, barn født i første tertial, 
middels inntekt, busett i Østfold, ikkje teke ut kontantstøtte og høve 
til å få kontantstøtte etter gammal sats. Referansepersonen har 77 
prosent sannsyn for å vere i arbeid eitt år etter fødselen.

Kjenneteikn
Forskjell i 
jobbsannsyn

Teke ut kontantstøtte -12

Omfatta av satsendring (rett etter endring) 1

Omfatta av satsendring (> halvt år etter endring) 2

Omfatta av satsendring (rett etter endring) og 
teke ut kontantstøtte

-1

Omfatta av satsendring (> halvt år etter endring) 
og teke ut kontantstøtte

1

Mor fødd utanfor Noreg i vestleg land 0

Mor fødd utanfor Noreg i ikkje-vestleg land -2

Barn født i andre tertial -2

Barn født i tredje tertial 5

Enke 0

Ugift 0

Skild/separert -2

1. inntektskvintil -13

2. inntektskvintil -5

4. inntektskvintil 5

5. inntektskvintil 8
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Færre fedrar tilbake i arbeid
Fedrane ser i langt mindre grad enn mødrene ut til å 
vere påverka av om barnet har rett til barnehageplass 
eller ikkje, i og med at variasjonane i sannsynet for å 

Tabell 2. Resultat av logistisk regresjon. Forskjellar i 
sannsyn for å vere i arbeid 1 år etter fødsel etter 
kjenneteikn, samanlikna med referanseperson. Fedrar 
med barn fødde 2008–2012 og i jobb før fødsel. 
Prosentpoeng

Kjenneteikn
Forskjell i 
jobbsannsyn

Teke ut kontantstøtte 0

Omfatta av satsendring (rett etter endring) -1

Omfatta av satsendring (> halvt år etter endring) -1

Omfatta av satsendring (rett etter endring) og 
teke ut kontantstøtte

0

Omfatta av satsendring (> halvt år etter endring) 
og teke ut kontantstøtte

1

Far fødd utanfor Noreg i vestleg land -1

Far fødd utanfor Noreg i ikkje-vestleg land -4

Barn født i andre tertial 0

Barn født i tredje tertial 2

Enkemann -7

Ugift -1

Skild/separert -2

1. inntektskvintil -8

2. inntektskvintil -2

4. inntektskvintil 2

5. inntektskvintil 2

Busett i:

Akershus -1

Oslo -3

Aust-Agder -2

Hordaland -1

Troms -2

Finnmark -2

Andre fylke 0

Referanseperson: Far fødd i Noreg, gift, barn født i første tertial, 
middels inntekt, busett i Oppland, ikkje teke ut kontantstøtte og høve 
til å få kontantstøtte etter gammal sats. Referansepersonen har 90 
prosent sannsyn for å vere i arbeid eitt år etter fødselen.

vere i arbeid når barnet er eitt år, er mindre gjennom 
året (figur 5). Dei er heller ikkje påverka av om ein 
av foreldra tek imot kontantstøtte. Når vi saman-
liknar med andre menn i den same aldersgruppa, har 
det vore ein trend dei siste to åra at fedrar i mindre 
grad enn andre er i jobb. Dette har sannsynlegvis 
samanheng med utvidingane av fedrekvoten, og at 
dei i større grad enn tidlegare framleis er heime med 
foreldrepengar når barnet fyller eitt år.

Vi finn elles nokolunde dei same mønstra når det 
gjeld kjenneteikna inntekt, fødeland og bustad til far 
som vi fann for mødrene.

Auka sysselsetjing blant foreldre til 
toåringar
Vi skal no sjå nærare på sysselsetjingseffektane av at 
kontantstøtta for toåringar blei fjerna frå 1. august 
2012. Det er her rimeleg å forvente ein auke i delen 
som er tilbake i jobb to år etter fødsel, ettersom dei 
ikkje har alternativet kontantstøtte lenger. Også i 
desse analysane har vi berre sett på dei som var i 
jobb før fødselen.

Fleire mødrer i arbeid
Sysselsetjinga blant mødrer til toåringar har auka 
etter at kontantstøtta blei fjerna for desse barna (figur 
6). Det er i dei to siste periodane i figur 6 at foreldra 
ikkje lenger har rett til kontantstøtte. Til saman-
likning har delen i jobb for dei utan barn i kontant-
støttealder også auka, men ikkje like mykje som for 
dei som har barn i kontantstøttealder.

Når vi kontrollerer for andre variablar, finn vi at 
sannsynet for å vere i arbeid to år etter fødselen har 
auka signifikant etter at kontantstøtta for toåringar 
blei fjerna (tabell 1). Sannsynet for at ei mor til ein 
toåring er i arbeid, er tre prosentpoeng høgare i andre 
til tredje kvartal av 2013 enn i tidlegare periodar. Vi 
har her valt å skilje mellom perioden rett etter 
endringa av kontantstøttelova og eit halvt år etter, og 
det er berre i den siste perioden at sannsynet for å 
vere i arbeid har auka. Det verkar rimeleg at foreldra 
bruker ei viss tid på å tilpasse seg dei nye reglane, 
sjølv om endringane var kjende frå då statsbudsjettet 
blei lagt fram hausten 2011.
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også ser ut til å påverke jobbsannsynet for mødrer til 
toåringar, og at det er mødrer som har barn fødde i 
tredje tertial, som i størst grad er tilbake i jobb.

Delen mødrer i jobb to år etter fødselen varierer 
sterkt etter kva land mor er fødd i. Vi minner om at 
vi her berre har teke med dei som var i arbeid før 
fødselen. Det er mødrer frå ikkje-vestlege land som 
skil seg ut. Desse har ti prosentpoeng mindre sann-
syn for å vere tilbake i jobb to år etter fødselen enn 
andre mødrer. Forskjellen mellom ikkje-vestlege 
innvandrarar og andre mødrer har dermed auka 
betydeleg frå barnet er eitt til det er to år. Dette kan 
kome av at valet om kontantstøtte for eittåringar i 
større grad er påverka av manglande barnehagetil-
bod, slik at moglege forskjellar i preferansar for 
tilsyn med barna blir mindre tydelege her.

Når vi ser på utviklinga etter at kontantstøtta for 
toåringar blei fjerna, finn vi derimot ingen forskjell 
mellom mødrer fødde i eller utanfor Noreg når det 
gjeld sannsynet for å vere i jobb.3 Med andre ord har 

3 Dette er ikkje vist i tabell 3, men vi forsøkte med ein kryssvariabel 
av mor fødd i ikkje-vestleg land og om det er mogleg for henne å få 
kontantstøtte eller ikkje – denne viste seg å ikkje vere signifikant.

Vi har gjennomført tilsvarande regresjon også for 
samanlikningsgruppa.2 Sannsynet for å vere i jobb har 
auka også for denne gruppa etter endringane i kontant-
støttelova, men ikkje like mykje for gruppa av mødrer 
til toåringar. For samanlikningsgruppa har sannsynet 
for å vere i jobb auka med eitt prosentpoeng. Det er 
derfor svært sannsynleg at omlegginga av regelverket 
har medverka til å auke sannsynet for å vere tilbake i 
jobb for desse mødrene. Rekna om til tal på sysselsette 
svarer dette til ein auke på om lag 900 personar per år.

Når på året barnet er fødd, påverkar sannsynet for at 
mødrene er tilbake i jobb, også når barnet har blitt to 
år. Dei som har barn fødde i tredje tertial, har til dømes 
fem prosentpoeng høgare sannsyn for å vere i jobb enn 
dei som har barn fødde i andre tertial. Det er i utgangs-
punktet ikkje nokon grunn til å vente ein slik variasjon, 
ut frå korleis barnehageopptaket fungerer. Som vist i 
figur 2 varierer bruken av kontantstøtte gjennom året 
fordi det berre er eitt årleg barnehageopptak. Dette 
gjeld likevel berre for eittåringane, ettersom alle barn 
som har fylt to år, har rett til barnehageplass. Det er 
derfor overraskande at fødselstidspunktet til barnet 

2 Tal ikkje viste.

Figur 6. Del mødrer i arbeid to år etter fødsel, etter fødselstidspunkt. Prosent
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Tabell 3. Resultata av logistisk regresjon. Forskjellar i 
sannsynet for å vere i arbeid to år etter fødsel etter 
kjenneteikn, samanlikna med referanseperson. Mødrer 
med barn fødde 2007–2011 og i jobb før fødsel. 
Prosentpoeng

Kjenneteikn
Forskjell i 
jobbsannsyn

Ikkje høve til å få kontantstøtte (rett etter 
endring)

0

Ikkje høve til å få kontantstøtte (> halvt år etter 
endring)

3

Mor fødd utanfor Noreg i vestleg land 0

Mor fødd utanfor Noreg i ikkje-vestleg land -10

Barn født i første tertial 1

Barn født i tredje tertial 5

Enke 0

Ugift -2

Skild/separert -5

1. inntektskvintil -17

2. inntektskvintil -5

4. inntektskvintil 6

5. inntektskvintil 9

Busett i:

Oslo -3

Oppland 2

Aust-Agder -2

Rogaland -1

Sogn og Fjordane 3

Møre og Romsdal 3

Sør-Trøndelag 3

Nord-Trøndelag 2

Nordland 2

Andre fylke 0

Referanseperson: Mor fødd i Noreg, gift, med barn født i andre tertial, 
middels inntekt, busett i Østfold og høve til å få kontantstøtte. 
Referansepersonen har 77 prosent sannsyn for å vere i arbeid to år 
etter fødselen.

Tabell 4. Resultat av logistisk regresjon. Forskjellar i 
sannsynet for å vere i arbeid to år etter fødsel etter 
kjenneteikn, samanlikna med referanseperson. Fedrar 
med barn fødde 2007–2011 og i jobb før fødsel. 
Prosentpoeng

Kjenneteikn
Forskjell i 
jobbsannsyn

Ikkje høve til å få kontantstøtte (rett etter 
endring)

0

Ikkje høve til å få kontantstøtte (> halvt år etter 
endring)

2

Far fødd utanfor Noreg i vestleg land -1

Far fødd utanfor Noreg i ikkje-vestleg land -8

Barn født i første tertial 0

Barn født i tredje tertial 2

Enkemann -8

Ugift -1

Skild/separert -6

1. inntektskvintil -10

2. inntektskvintil -3

4. inntektskvintil 3

5. inntektskvintil 3

Busett i:

Østfold -2

Oslo -1

Hedmark -1

Vestfold -2

Telemark -2

Aust-Agder -3

Vest-Agder -2

Nord-Trøndelag -1

Nordland -1

Troms -1

Finnmark -3

Andre fylke 0

Referanseperson: Far fødd i Noreg, gift, med barn født i andre tertial, 
middels inntekt, busett i Oppland og høve til å få kontantstøtte. 
Referansepersonen har 91 prosent sannsyn for å vere i arbeid to år 
etter fødselen.
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er mødrer som har fått kontantstøtte. Det kan tyde på 
at kan vere andre forhold enn endringane i kontant-
støttelova som har gitt ein auke i sysselsetjinga. 
Dette blir stadfesta gjennom at vi finn ein auke også 
for samanlikningsgruppa for dei siste to periodane. 
Auken for fedrar er likevel større enn for saman-
likningsgruppa, men differansen er ikkje like stor 
som for kvinnene.4

Det er for så vidt verdt å merke seg at vi her finn 
høgare yrkesdeltaking blant fedrane til toåringar enn 
i samanlikningsgruppa. Det er neppe slik at sannsy-
net for å vere i jobb aukar når ein får barn, men 
truleg er det tale om seleksjonsmekanismar. Det kan 
til dømes vere fleire menn med svak tilknyting til 
arbeidsmarknaden i samanlikningsgruppa.5

4 Vi har utført den same regresjonen for samanlikningsgruppa som 
for dei som har barn i kontantstøttealder, men fann ikkje plass til 
å inkludere desse resultata i artikkelen.

5 Eller kan det vere ei selektert gruppe menn som får barn.

sannsynet for å vere i arbeid auka like mykje etter 
lovendringa for mødrer fødde utanfor Noreg, som for 
dei som er fødde i Noreg.

Det ser elles ut til å vere ein sterk samanheng mellom 
inntekt og sannsynet for å vere tilbake i jobb to år etter 
fødsel. Dette kan kome av at kostnaden ved ikkje å 
jobbe er mindre for dei med lågare inntekter, og at dei 
derfor er meir tilbøyelege til å vere heime med barn og 
få kontantstøtte enn dei med høgare inntekter.

Vi finn også enkelte forskjellar baserte på kvar 
kvinnene bur. Mødrer til toåringar i Oslo og på 
Sør-Vestlandet er i noko mindre grad enn andre  
tilbake i jobb.

Også fleire fedrar i arbeid
Sysselsetjinga blant fedrar til toåringar har også auka 
(figur 7). Delen som er tilbake i jobb to år etter at 
barnet blei fødd, er i utgangspunktet høgare blant 
fedrane enn blant mødrene. Samtidig har også 
sannsynet for at fedrane er i jobb, auka signifikant 
etter endringane i kontantstøttelova (tabell 4). Dette 
er kanskje noko overraskande, sidan det hovudsakleg 

Figur 7. Del fedrar i arbeid to år etter fødsel, blant dei som også var i arbeid før fødselen, fordelte på 
fødselstidspunkt. Prosent.
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Kva kan vi vente framover?
Endringane i kontantstøttelova ser ut til å ha hatt 
effekt på sysselsetjinga til foreldra allereie på kort 
sikt. Det var tidlegare relativt få av foreldra til 
toåringar som nytta seg av kontantstøtte, slik at 
potensialet for endring ikkje var veldig stort. Vi finn 
likevel at fleire er i jobb no enn då dei kunne få 
kontantstøtte. Desse endringane er observerte berre 
eit halvt år etter lovendringa, og det kan tenkjast at vi 
får sjå endå sterkare vekst i sysselsetjinga i perioden 
framover.

I den politiske plattforma for regjeringa Solberg 
kjem det fram at kontantstøtta skal førast vidare og 
vidast ut til igjen å inkludere toåringar (Høyre, 
2013). Om dette blir gjennomført, kan vi rekne med 
at yrkesdeltakinga igjen vil gå ned blant dei foreldra 
som blir omfatta.

Stortinget har nyleg vedteke å auke satsane for alle 
eittåringane til 6000 kroner per månad, samtidig som 
dei aukar foreldrebetalinga for barnehagar. Dermed 
blir kostnadene ved å velje kontantstøtte lågare enn 
tidlegare, og økonomisk teori tilseier at det dermed 
kan bli fleire som vel å bli heime med barn lenger. Vi 
finn derimot ikkje at den auken av satsane som tok til 
å gjelde i 2012, har hatt ein slik effekt, så det er 
uvisst om ein ytterlegare auke i satsane vil påverke 
sysselsetjinga i særleg grad.

Referansar
Bakken, Frøydis og Sigrid Myklebø (2010) «Ned-
gang i bruk av kontantstøtte», Arbeid og velferd,  
nr. 1/2010

Drange, Nina og Mari Rege (2013) «Trapped at 
home: The effect of mothers’ temporary labor market 
exit son their subsequent work career» Labour 
Economics 24 (2013), s. 125–136

http://www.hoyre.no/filestore/Filer/Politikkdokumenter/plattform.pdf
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http://www.hoyre.no/filestore/Filer/Politikkdokumenter/plattform.pdf
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FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR
Av Ole Christian Lien

Sammendrag
Bare 5–6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk 
over 50 jobber stadig lenger, har denne andelen vært stabil siden tidlig på 2000-tallet. Ifølge 
tall fra OECD er det bare islendingene i Europa som i større grad enn nordmenn velger å bli i den 
jobben de har etter de har fylt 50 år. Dette er sannsynligvis først og fremst uttrykk for at norske 
seniorer har trygge og stabile jobber som de trives i.

Samtidig viser tidligere undersøkelser at arbeidsgivere nøler med å kalle inn seniorer over 
57–58 år til jobbintervju. Innelåsingsmekanismer i pensjonsreglene – slik som faren for å miste 
retten til AFP og opptjeningsreglene for offentlig tjenestepensjon – kan også gjøre det ulønn-
somt å bytte jobb for ansatte i offentlig sektor og i private AFP-virksomheter. Vår analyse viser 
at andelen seniorer som bytter jobb er lavest i offentlig sektor. Vi klarer derimot ikke å doku-
mentere at AFP i privat sektor har negativ virkning på andelen som bytter jobb, som vi skulle 
forvente.

Pensjonsreformen legger opp til at vi må arbeide lenger når levealderen øker. Aldringen av 
befolkningen gir dessuten i seg selv økt behov for arbeidskraft fremover. Manglende muligheter 
til mobilitet blant folk over 50 vil kunne gjøre det vanskeligere å opprettholde den høye yrkes-
aktiviteten. Blant annet kan det medføre at enkelte slutter tidligere i arbeid enn de ellers ville 
gjort. I tillegg kan det bidra til å forsterke mangelen på arbeidskraft i noen bransjer og føre til 
overskudd på arbeidskraft i andre.
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Innledning
Global utfordring
Aldringen av befolkningen er en felles utfordring for 
de fleste industrialiserte land, og særlig de europeiske 
(FNs befolkningsfond og HelpAge International, 
2012). Svært mange land søker derfor å øke syssel-
settingen blant eldre arbeidstakere for å opprettholde 
økonomisk vekst og sikre bærekraften til velferds-
ordningene. OECD gjennomfører for tiden en 
evaluering av sine medlemslands politikk på dette 
området og har i den forbindelse foretatt en egen 
landstudie av Norge (OECD 2013).

OECD viser at mens Norge har høy sysselsetting for 
aldersgruppen 50–64 år sammenlignet med gjennom-
snittet i OECD, har sysselsettingsveksten for denne 
gruppen fra 2001 til 2011 vært lavere i Norge enn i 
mange andre land.1 Sysselsettingen er imidlertid 
fortsatt betydelig høyere i Norge enn for OECD- 
gjennomsnittet, og nyere tall viser også at vi i 
kjølvannet av pensjonsreformen har fått en vesentlig 
sysselsettingsvekst blant personer over 60 år fra 2011 
til 2013 (Arbeids- og velferdsdirektoratet 2014).

Et annet funn er at seniorarbeidstakere i Norge har 
trygge og stabile jobber. OECDs indikator «retention 
rate» måler antall 60–64-årige arbeidstakere med 
minst fem års ansiennitet som andel av 55–59-årige 
arbeidstakere fem år før. Denne raten viser altså hvor 
stor andel seniorer som forblir i samme jobb over en 
femårsperiode. I 2010 var denne raten 65 prosent i 
Norge, mot et OECD-gjennomsnitt på 40 prosent. Det 
er bare islendinger som hadde høyere jobbstabilitet 
enn nordmenn ifølge disse tallene. Dette er uttrykk for 
høy sysselsetting og lav risiko for arbeidsledighet 
blant seniorer i Norge. I tillegg viser det nok også at 
det er få i denne aldersgruppen som ønsker å bytte 
jobb, eller som ser muligheten til det. OECDs tall 
viser at 3,5 prosent i aldersgruppen 50–64 år byttet 
jobb i Norge i 2011. Tallene er lave også i andre land, 
og Norge ligger på gjennomsnittet for OECD. For 
aldersgruppen 25–49 år viser OECDs tall derimot at 
Norge har klart høyere mobilitet enn gjennomsnittet.

1 Sysselsettingen blant 50–64-åringer har økt med et halvt 
prosentpoeng i denne perioden ifølge OECD-tallene, mens 
gjennomsnittet i OECD er en økning på nesten 6 prosentpoeng.

Innelåsingsmekanismer
Selv om det er et gode at eldre arbeidstakere i Norge 
nyter godt av stabile og trygge jobber, er det sann-
synlig at også innelåsingsmekanismer er med på å 
bidra til at såpass få bytter jobb etter 50 år. Med 
innelåsingsmekanismer mener vi forhold som gjør 
det økonomisk ulønnsomt eller praktisk vanskelig å 
bytte jobb. Dette kan dreie seg om egenskaper ved 
pensjonsreglene som gjør det ulønnsomt å bytte jobb 
(se faktaboks), eller at det foregår aldersdiskrimine-
ring ved rekruttering av arbeidskraft.

Norsk seniorpolitisk barometer (Dalen 2013) er en 
spørreundersøkelse rettet mot arbeidsgivere og 
arbeidstakere. Mens 97 prosent av norske ledere 
svarer at de ville like å ansette «erfarne arbeidstake-
re», svarer bare 60 og 70 prosent at de ville like å 
ansette «eldre arbeidstakere» eller «seniorarbeidsta-
kere». Satt på spissen kan man altså si at mange 
norske ledere ønsker å ansette unge, erfarne medar-
beidere – altså til en viss grad en selvmotsigelse. På 
spørsmål til arbeidsgiverne om hvor gammel en 
søker må være for at de vil nøle med å kalle inn 
vedkommende til intervju på grunn av alder, er 
svaret i gjennomsnitt drøyt 57 år. Til tross for at en 
57-åring vil kunne ha 10–15 år igjen i arbeidslivet, 
kan altså denne aldersgruppen regne med å få 
problemer når de søker ny jobb. Siden dette spørsmå-
let ble stilt første gang i 2008, har resultatene variert 
mellom 56 og 58 år – med bare svake tegn til en 
trendmessig økning over tid.

Samtidig svarer nesten ni av ti ledere at de mener det 
er en fordel at deres medarbeidere jobber helt frem til 
normal pensjonsalder. Det tyder på at arbeidsgivere i 
stor grad ønsker å beholde seniorene de allerede har 
på arbeidsplassen, mens de er mer skeptiske til å 
ansette nye seniorarbeidstakere.

Ifølge Senter for seniorpolitikk hevder bedrifter ofte 
at seniorer er kostbare å ansette på grunn av høye 
pensjonspremier. Actecan (2013) har gjennomført en 
analyse av dette på oppdrag for Senter for seniorpoli-
tikk. Analysen viser at oppfatningen om dyre pen-
sjonspremier blant seniorer er en myte som henger 
igjen fra hvordan pensjonspremien ble beregnet i 
ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger før 2001.
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Barrierer i pensjonsreglene
AFP i privat sektor
Om lag halvparten av arbeidstakerne i privat sektor arbeider i 
virksomheter med avtalefestet pensjon (AFP). Fra 2011 er AFP i 
privat sektor en livslang pensjon du kan starte å ta ut mellom 
62 og 70 år, og som du fritt kan kombinere med arbeid. Det er 
flere vilkår som må være oppfylt for å kunne få AFP. Til og med 
2013 var kravet at du måtte ha arbeidet i en AFP-virksomhet 
minst tre av de siste fem årene før fylte 62 år. Fremover vil 
dette kravet gradvis øke til minst sju av de siste ni årene.  
I tillegg må du ha jobbet minst tre år sammenhengende i en 
AFP-virksomhet på uttakstidspunktet (det gjelder visse unntak 
fra denne regelen).

Når du nærmer deg 62 år, fører ansiennitetsvilkåret til at det 
er svært ugunstig å bytte jobb fra privat AFP-virksomhet til 
privat virksomhet uten AFP-ordning eller til offentlig sektor. 
Den livsvarige utbetalingen du da mister vil ofte være verdt 
mer enn én million kroner*. Å bytte jobb til offentlig sektor vil 
imidlertid ha mindre konsekvenser dersom du bytter tidlig 
nok til at du rekker å tjene opp rett til offentlig AFP.

Private tjenestepensjoner
I dag finnes det to hovedtyper private tjenestepensjoner 
– såkalte innskuddsbaserte og ytelsesbaserte ordninger.**   
I 2012 hadde om lag 80 prosent av arbeidstakerne i privat 
sektor innskuddsbasert tjenestepensjon (Hippe og Veland 
2013).

Innskuddsbaserte tjenestepensjoner er basert på at arbeids-
giver betaler inn en premie som utgjør en prosentandel av 
lønnen. Tjenestepensjonen vil avhenge av de innbetalte pre-
miene og avkastningen på disse. For personer med inn-
skuddsbasert tjenestepensjon, vil bytte av jobb ikke gi kon-
sekvenser for tjenestepensjonen du allerede har tjent opp.

Ytelsesbasert tjenestepensjon er basert på at beregnet 
alders pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonen til 
sammen skal utgjøre en viss prosentandel av sluttlønnen. 
Ved denne typen tjenestepensjon vil opptjeningen din bli 
omgjort til en såkalt fripolise når du bytter jobb. Erfaringen de 
siste årene har vært at fripoliser normalt gir klart svakere 
avkastning på pensjonsopptjeningen enn om man hadde 
fortsatt i samme jobb (LO 2012). Den enkelte vil derfor ofte 
tape pensjon i de ytelsesbaserte ordningene ved å bytte jobb.

Offentlig AFP
I offentlig sektor er AFP en særskilt tidligpensjonsordning 
som omfatter alle ansatte. AFP kan tas ut mellom 62 og 67 
år. Retten til AFP forutsetter her at du er i jobb frem til 

* I september 2013 hadde mottakerne av privat AFP 
etter nye regler en gjennomsnittlig årlig pensjon på om 
lag 63 000 kroner. Gjennomsnittlig uttaksalder i 2012 
var 63 år, noe som ifølge Statistisk sentralbyrå tilsvarer 
en forventet utbetalingstid på 21 år (SSB 2012).

** I tillegg er en tredje type privat tjenestepensjon blitt 
innført fra 2014 (Finansdepartementet 2013a). 
Konsekvensene av å bytte jobb vil her i hovedsak være 
som for innskuddsbasert tjenestepensjon.

uttakstidspunktet. Ansiennitetskravet varierer noe.

I kommunal sektor må du ha vært sammenhengende i jobb i 
offentlig sektor de siste tre årene frem til uttakstidspunktet. 
I statlig sektor er vilkårene for AFP nokså kompliserte. 
Hovedregelen er at du må ha minst 10 års medlemskap i 
Statens pensjonskasse eller annen offentlig tjenestepen-
sjonsordning etter fylte 50 år. I tillegg er det krav om at du 
er i jobb i en medlemsvirksomhet på uttakstidspunktet. 
Kravet til 10 års medlemskap kan fravikes på visse vilkår, 
blant annet dersom du har minst 10 års pensjonsopptjening 
etter fylte 50 år uavhengig av sektor. Dette vil gjøre det 
mulig å bytte jobb fra privat til offentlig sektor og kunne få 
AFP, selv uten 10 år i det offentlige. På den andre siden vil 
man ikke bli medlem i Statens pensjonskasse (og dermed 
heller ikke kunne få AFP) dersom man begynner i Staten 
mindre enn 5 år før aldersgrensen for stillingen blir nådd.

Uttak av offentlig AFP forutsetter at man slutter helt eller 
delvis i arbeid før 67 år. Personer som planlegger å jobbe 
fulltid minst til 67 år, vil dermed uansett ikke få noen nytte 
av AFP-ordningen. De som planlegger å trappe ned før 67 
år, vil derimot tape på å bytte jobb fra offentlig til privat 
sektor med mindre vedkommende rekker å tjene opp ny 
rett til AFP i det nye arbeidsforholdet. I så fall må man 
bytte jobb til privat AFP-virksomhet, og jobbskiftet måtte i 
2013 skje før fylte 59 år. Dette gir tre års ansiennitet ved 
62 år. Om noen år må jobbskiftet skje før 55 år for å gi 
mulighet til å tjene opp ny rett til AFP.

Offentlig tjenestepensjon
For å få full offentlig tjenestepensjon kreves det minst 30 
års tjenestetid i full stilling. Aldersgrensen for uttak av 
offentlig tjenestepensjon er som hovedregel 67 år, men 
visse yrker har lavere aldersgrense – såkalte særalders-
grenser. Særaldersgrensene kan være betraktelig lavere 
enn de ordinære aldersgrensene. I Politiet og Forsvaret er 
det for eksempel mulig å ta ut tjenestepensjon allerede fra 
57 år hvis du har tilstrekkelig ansiennitet.

Dersom man ikke er i jobb i offentlig sektor på uttakstids-
punktet, kreves det 40 års tjenestetid for å få full tjeneste-
pensjon. Personer med mindre enn 40 års tjenestetid vil 
dermed få en reduksjon i den offentlige tjenestepensjonen 
ved å bytte jobb fra offentlig til privat sektor.

Offentlig tjenestepensjon blir i noen tilfeller redusert der-
som du jobber ved siden av pensjonen. Dette gjelder ikke 
dersom du tar jobb i privat sektor. Dersom du fortsetter i 
offentlig sektor, er derimot hovedregelen at tjenestepen-
sjonen blir redusert ut fra inntektsnivået i jobben relativt 
til inntekten du hadde før uttak. Personer som er engasjert 
med såkalt pensjonistlønn kan likevel jobbe ved siden av 
pensjonen uten at pensjonen blir redusert. Dette er sær-
skilte betingelser der timelønnen er 180 kroner per time.

For de fleste som ønsker å jobbe noe ved siden av offentlig 
tjenestepensjon, vil det lønne seg å bytte til privat sektor. 
Vanligvis gjelder dette først fra 67 år, men for personer 
med særaldersgrense er dette aktuelt også tidligere.
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Etter vår oppfatning er det sannsynlig at disse tiltakene 
samlet sett vil kunne føre til økt mobilitet, noe som 
indirekte kan bidra til at seniorer jobber lenger. Tiltake-
ne knyttet til aldersgrenser og pensjonsreglene i offent-
lig sektor vil dessuten også gi en mer direkte effekt på 
muligheten til å fortsette i arbeid og på lønnsomheten 
av å fortsette (Hyggen 2008, Dahl og Lien 2013).

Få analyser
Det finnes få analyser av omfanget av jobbskifter blant 
eldre arbeidstakere i Norge, og av hvilke forhold som 
påvirker hvor vanlig det er å bytte jobb. I en eldre 
studie, basert på data for 1996 og 1997, finner Dale-Ol-
sen og Rønningen (2000) at Norge har lav arbeids-
kraftsmobilitet sammenlignet med andre europeiske 
land. En ny studie av Johansen (2013) finner blant annet 
at andelen som byttet jobb fra 2011 til 2012 synker med 
alderen, og at det i aldersgruppene 50–54 år, 55–61 år 
og 62–66 år var henholdsvis 10, 8 og 6 prosent som 
byttet jobb i løpet av ettårsperioden.

I denne artikkelen ønsker vi å belyse følgende:
• Hvor høy er arbeidskraftsmobiliteten i Norge, målt 

som andel av arbeidstakerne som bytter jobb i 
løpet av et år? Og hvilke forskjeller ser vi mellom 
aldersgruppen over 50 år og yngre arbeidstakere?

• Hvilke forhold påvirker arbeidskraftsmobiliteten 
blant arbeidstakerne over 50 år? Vi vil her se på 
forskjeller mellom privat og offentlig sektor, og 
hvordan retten til AFP påvirker mobiliteten. Vi vil 
også se nærmere på hvordan mobiliteten avhenger 
av blant annet alder, kjønn, inntekt, næring, yrke, 
ansiennitet og arbeidstid.

Færre bytter jobb når de blir eldre
Andelen som bytter jobb synker med alderen (figur 
1). Mens om lag 20–25 prosent av 25-åringene bytter 
jobb i løpet av et år, finner vi at det bare er om lag 
4–5 prosent av 60-åringene som gjør det samme. 
Mellom 30 og 62 år finner vi høyest mobilitet blant 
virksomhetene i privat sektor uten AFP. Mellom 35 
og 65 år er det offentlig ansatte som i størst grad 
forblir i den jobben de har. Høy mobilitet blant unge 
offentlig ansatte kan blant annet skyldes at offentlig 
sektor ofte tar inn nyutdannede som etter hvert søker 
seg over i bedre betalte jobber i privat sektor.

Nødvendig med høyere mobilitet i framtida
Det er vanskelig å si hvor høy mobilitet det er 
ønskelig å ha blant eldre arbeidstakere. Pensjonsre-
formen legger opp til at den enkelte må arbeide 
lenger når levealderen øker. Dette vil sannsynligvis 
kreve et mer fleksibelt arbeidsliv. Det vil trolig bli 
flere som vil ønske å bytte karrierevei sent i yrkesli-
vet – for eksempel til mindre fysisk krevende arbeid, 
eller til arbeid der man på andre måter kan utnytte 
erfaringen sin bedre. Økt globalisering og ny tekno-
logi har ført til store strukturendringer i norsk 
arbeidsliv, og vi kan trolig vente høy endringstakt 
også fremover. Finansdepartementet (2013b) anslår 
for eksempel at 90 prosent av de sysselsatte vil jobbe 
i tjenesteytende næringer i 2060, mot rundt 80 
prosent i dag. Endringen i alderssammensetningen 
gir også strukturendringer. Ramm (2013) anslår at 
andelen av de sysselsatte som jobber innen helse- og 
omsorgsnæringen vil bli fordoblet innen 2060.

Når vi vet at arbeidstakerne i framtida i gjennomsnitt 
vil være eldre enn i dag, vil dette stille krav til at også 
seniorarbeidstakere oftere må bytte jobb og oftere må 
omskolere seg. Manglende muligheter til mobilitet vil 
trolig medføre at enkelte slutter tidligere i arbeid enn 
de ellers ville gjort. I tillegg vil det kunne bidra til å 
forsterke mangelen på arbeidskraft i noen bransjer og 
føre til overskudd av arbeidskraft i andre.

OECD (2013) kommer derfor med flere anbefalinger 
til Norge for å øke mobiliteten:
• Sikre større grad av aldersnøytralitet ved 

rekruttering, gjennom å innføre et eget mål om 
dette i IA-avtalen og gjennomføre forsøk med 
anonyme søknader.

• Gjennomføre evaluering av effekter av vernet mot 
aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven.

• Fjerne eller heve aldersgrenser i arbeidsmiljøloven 
og pensjonsregler.

• Gjennomføre pensjonsreformen fullt ut også i 
offentlig sektor, og sørge for større likhet i 
pensjonsregler på tvers av sektorene for å fjerne 
barrierer mot å bytte jobb.

• Sikre at eldre arbeidstakere i like stor grad som 
yngre arbeidstakere får delta i jobbrelatert 
videreutdanning og andre kompetansetiltak.
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Datagrunnlag
Datakilder og definisjoner
Artikkelen er basert på data fra Arbeidstaker- og arbeidsgi-
verregisteret (Aa-registeret) for perioden 2001–2013 og 
NAVs register over uttak av AFP for perioden 2007–2012. 
Dataene fra Aa-registeret er bearbeidet av Statistisk sen-
tralbyrå i forbindelse med sykefraværsstatistikken.

Vi har delt inn arbeidstakerne i tre grupper:

• Ansatte i private AFP-virksomheter

• Ansatte i private virksomheter uten AFP-ordning

• Ansatte i offentlig sektor

Med offentlig sektor mener vi her virksomheter som hører 
inn under den offentlige AFP-ordningen, og som da også vil 
ha offentlig tjenestepensjon for sine ansatte. Vi har klassi-
fisert virksomhetene basert på en kobling mellom 
Aa-registeret og registeret over uttak av AFP. 
Virksomhetene er tilordnet sektor ut fra hvilken AFP-
ordning de ser ut til å høre inn under.

I analysen av jobbskifter har vi tatt utgangspunkt i regis-
trerte arbeidsforhold ved utgangen av tredje kvartal i peri-
oden 2001–2013. For å forenkle analysen har vi ikke tatt 
med personer som har flere samtidige arbeidsforhold i 
analysen, ettersom det vil være mer komplisert å definere 
hva vi mener med å bytte jobb for denne gruppen.

Ved beregningen av andelen som har byttet jobb fra ett år 
til det neste, har vi tatt utgangspunkt i personer som var 
registrert i arbeid ved utgangen av tredje kvartal i begge 
årene. Andelen som har byttet jobb har vi definert som 
andelen som var i arbeid i ulike bedrifter på de to tidspunk-
tene. Det finnes ingen mulighet i våre data til å identifisere 
jobbskifter innenfor en bedrift – slike bytter er altså ikke 
medregnet. Videre har vi ikke undersøkt hvilken status den 
enkelte har hatt på arbeidsmarkedet mellom de to analy-
setidspunktene. I løpet av ettårsperioden kan enkelte ha 
hatt en periode med arbeidsledighet, slik at det er dette 
som forklarer jobbskiftet. For arbeidstakerne over 50 år er 
imidlertid arbeidsledigheten i Norge svært lav*, og det vil 
derfor trolig ha nokså liten innvirkning på tallene.

Når vi i artikkelen angir alder og tidspunkt, gjelder dette 
alltid ved utgangen av perioden vi studerer. Når vi snakker 
om andelen 60-åringer som byttet jobb i 2013, betyr det 
altså personer som byttet jobb mellom utgangen av tredje 

* Arbeidsledighetsraten var 1,7 prosent for 
aldersgruppen 50–59 år og 1,5 prosent for 
aldersgruppen 60 år og over i desember 2013  
(Kilde: NAV).

kvartal 2012 og 2013 og som var 60 år ved utgangen av 
denne perioden.

Forskjeller fra SSBs og OECDs analyser
Det er en utfordring å skille reelle jobbskifter fra sammen-
slåing eller oppsplitting av bedrifter (fusjoner eller fisjoner) 
eller andre former for omorganiseringer. Disse utfordrin-
gene blir diskutert i Johansen (2013). Vi ønsker at analy-
sen i størst mulig grad skal omfatte jobbskifter som den 
enkelte selv har tatt initiativ til ved å søke ny jobb. Derfor 
har vi tatt i bruk en metode som er inspirert av metoden 
skissert i Dale-Olsen og Rønningen (2000). Kort forklart 
har vi antatt at bytte av jobb mellom to bedrifter som 
tilhører samme foretak og som har minst 30 prosent gjen-
gangere, ikke skal regnes med i analysen. Med minst 30 
prosent gjengangere mener vi at minst 30 prosent av de 
ansatte i én av bedriftene er å finne igjen som ansatte i 
den andre bedriften året etter eller året før.

Denne korreksjonen av dataene viser seg å ha ganske stor 
betydning for resultatene – det bidrar til å redusere mobili-
teten blant arbeidstakerne over 50 år med om lag 1,5 
prosentpoeng. Effekten er størst i offentlig sektor og i 
private AFP-virksomheter, der denne metoden reduserer 
andelen jobbskifter med drøyt 2 prosentpoeng. Private 
virksomheter uten AFP består i større grad av små bedrif-
ter, og i denne sektoren blir mobiliteten bare redusert med 
0,3 prosentpoeng.

Johansen (2013) har ikke med en slik korreksjon i sin ana-
lyse, og dette medfører at vi finner noe lavere andel jobb-
skifter. Mens Johansen finner at andelen som bytter jobb 
hvert år i aldersgruppen 50–54 år er rundt 10 prosent, er 
tilsvarende andel i våre tall rundt 7,5 prosent. Tilsvarende 
avvik finner vi også for eldre aldersgrupper. Dersom vi 
dropper korreksjonen for omorganiseringer innad i et fore-
tak, blir våre tall svært like tallene i Johansen (2013).

OECD (2013) viser derimot enda lavere andel jobbskifter 
enn vi finner i vår analyse. Ifølge OECD var det 3,5 prosent 
av norske arbeidstakere mellom 50 og 64 år som byttet 
jobb i 2011. Tilsvarende rate i våre tall er 5,5 prosent. 
OECDs tall er basert på Arbeidskraftundersøkelsen, som er 
en spørreundersøkelse. Forskjellene i tallene understreker 
hvor krevende det er å enes om en definisjon av jobbskifte. 
Spørreundersøkelser har den fordelen at man kan unngå 
problemer med usikker datakvalitet i rapporteringer fra 
virksomheter, og man kan også lettere korrigere for omor-
ganiseringer gjennom hvordan man formulerer spørsmå-
lene. Men også i slike undersøkelser er det krevende å 
sikre seg at alle respondentene har en felles forståelse av 
hva som skal regnes som bytte av jobb.
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Det er nærliggende å se den lave mobiliteten fra 
offentlig til privat sektor i sammenheng med regel-
verket for offentlig tjenestepensjon, og dels også 
offentlig AFP, som gjør det ulønnsomt å skifte jobb 
til privat sektor. I tillegg er det jo slik at mange har 
en utdanningsbakgrunn og en kompetanse som i stor 
grad etterspørres bare innenfor offentlig sektor. Dette 
gjelder for eksempel mange yrker innen helsevesenet 
og undervisning. Det vil kreve mer dyptgående 
analyser, som går inn på mer spesifikke utdannings- 
og yrkesgrupper, for å kunne avgjøre hvor stor 
betydning hver av disse to effektene har.

Ingen tydelig effekt av AFP på andel som 
bytter jobb
I offentlig sektor ser vi at mobiliteten synker ganske 
jevnt frem til 61 år – rett før uttak av AFP blir mulig 
(figur 2). I aldersintervallet 62–66 år er nedgangen i 
andelen som bytter jobb litt lavere, før vi finner en 
betydelig økning i andelen frem til 70 år. At mobili-
teten blant offentlig ansatte bare synker svakt 
mellom 62 og 66 år, kan ha i hvert fall tre årsaker:

Blant arbeidstakere over 50 år arbeider drøyt fire av 
ti i offentlig sektor, mens det er knapt tre av ti som 
jobber i hver av de to gruppene av private virksom-
heter, med og uten AFP-ordning. En logistisk 
regresjonsanalyse der vi analyserer sannsynligheten 
for å bytte jobb etter 50 år (se vedlegg), viser at 
andelen som bytter jobb er signifikant lavere i 
offentlig sektor når vi korrigerer for en rekke andre 
forhold, blant annet kjønn, inntekt, yrke og næring.

Blir ved sin lest
Blant de nokså få som bytter jobb etter 50, viser det 
seg at flertallet bytter til en jobb innenfor samme 
sektor – se figur 2, 3 og 4. Med vår inndeling i tre 
sektorer, er dette særlig markant i offentlig sektor, 
der 80–90 prosent av jobbskiftene skjer til andre 
stillinger i offentlig sektor. Om vi slår sammen 
private virksomheter med og uten AFP, finner vi 
riktignok at en minst like høy andel av byttene også 
der skjer innenfor samme sektor. Forskjellen i privat 
sektor er likevel at folk med rett til AFP oftere enn i 
offentlig sektor bytter til en jobb uten AFP-ordning.

Figur 1. Andel som byttet jobb, etter alder og sektoren for det opprinnelige arbeidsforholdet. Prosent. 30.9.2012 
– 30.9.2013
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grunn av risikoen for å miste retten til AFP. Vi har 
også forsøkt å undersøke dette i regresjonen. Verken 
for private AFP-virksomheter eller i offentlig sektor 
finner vi signifikant lavere mobilitet de siste 3 årene før 
62 år, og heller ikke signifikant høyere mobilitet 
mellom 62 og 67 år. Andelen eldre arbeidstakere som 
bytter jobb er svært lav i utgangspunktet, og det viser 
seg da krevende å påvise variable som har innvirkning 
på andelen som bytter jobb. Imidlertid ser vi at det er 
jobbskifter ut av sektoren som faller mest før 62 år. Det 
er et tegn på at risikoen for å miste retten til AFP bidrar 
til at færre bytter jobb til en annen sektor.

Mellom 50 og 61 år er det i private virksomheter 
uten AFP vi finner høyest mobilitet (figur 1). I 
utgangspunktet kunne vi tolke dette som at retten til 
AFP bidrar til at færre bytter jobb før 62 år. Regre-
sjonsanalysen (se vedlegg) gir imidlertid ikke støtte 
til dette. Tvert imot viser det seg at når vi korrigerer 
for andre variable, finner vi at ansatte i private 
AFP-virksomheter faktisk har høyere mobilitet enn 
virksomheter uten AFP. Det er når vi inkluderer 
næring i analysen at vi får dette resultatet. Industrien 

• De som ønsker det, har allerede tatt ut AFP. Det 
medfører at denne gruppen ikke lenger har noen 
risiko for å miste retten til AFP ved jobbytte.

• AFP-mottakere må slutte helt eller delvis i arbeid, 
og blant de som fortsetter delvis i arbeid er det 
trolig en del som benytter anledningen til samtidig 
å bytte jobb. Regresjonsanalysen (se vedlegg) 
bekrefter også at personer som reduserer sin 
arbeidstid i langt større grad enn andre bytter jobb 
samtidig.

• Tallene kan også skyldes en 
sammensetningseffekt. Det er relativt mange 
offentlig ansatte som slutter i arbeid mellom 62 og 
66 år, og det kan tenkes at de som slutter har 
lavere mobilitet enn de som blir igjen.

I private AFP-virksomheter ser vi ingen klar forskjell i 
utviklingen i andelen som bytter jobb før 62 år sam-
menlignet med aldersgruppen 62–66 år (figur 3). Dette 
til tross for at vi også her kunne forvente at AFP-regle-
ne ville gi særlig stort fall i mobiliteten før 62 år på 

Figur 2. Andel av arbeidstakerne i offentlig sektor som byttet jobb, etter alder og sektoren for det nye 
arbeidsforholdet. Prosent. 30.9.2012 – 30.9.2013
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risikoen for arbeidsledighet varierer mellom sektorer. 
Se mer om dette senere i artikkelen, i tilknytning til 
figur 5. I tillegg til den direkte effekten av å jobbe i 
offentlig sektor, finner vi også at undervisning er 
blant næringene med klart lavest mobilitet. Knapt en 
fjerdedel av de offentlig ansatte i vår analyse jobber i 
undervisningsnæringen.

For de private virksomhetene uten AFP synker 
mobiliteten ganske jevnt med alderen (figur 4). Dette 
stemmer godt overens med at denne gruppen arbeids-
takere i mindre grad blir påvirket av særskilte 
aldersgrenser i pensjonssystemet.

Mange slutter ved 67 år – de som blir 
igjen bytter oftere jobb
I alle sektorene ser vi en økning i andelen som bytter 
jobb ved 67 år sammenlignet med de ett år yngre 
arbeidstakerne. I offentlig sektor og i private 
AFP-virksomheter er økningen mest markant og 
fortsetter også frem mot 70 år. Vi må her være klar 
over at det er mange som slutter i jobb akkurat ved 67 

er den næringen der regresjonen viser lavest mobili-
tet, og dette er samtidig den største næringen blant 
private AFP-virksomheter. Næringen «eien-
domsdrift, forretningsmessig og faglig tjenestey-
ting», som er den nest største blant private AFP-virk-
somheter, er derimot blant de næringene som har 
høyest mobilitet. Det er vanskelig å tolke disse 
resultatene, men vi kan i hvert fall ikke bekrefte 
hypotesen om at AFP i privat sektor bidrar til at 
færre bytter jobb. Dette er overraskende. Samtidig 
kan vi ikke utelukke at det er mulig å påvise effekter 
av AFP gjennom grundigere analyser.

I offentlig sektor skulle vi forvente at både risikoen 
for å miste retten til AFP og risikoen for å få lavere 
tjenestepensjon, fører til at færre bytter jobb. Regre-
sjonsanalysen viser da også at andelen som bytter 
jobb er signifikant lavest i offentlig sektor, selv når 
vi korrigerer for andre variable. Vi klarer her ikke å 
skille mellom effekten av AFP og tjenestepensjon. 
Det kan selvsagt også være andre forskjeller mellom 
sektorene som har betydning og som ikke fanges opp 
i regresjonsanalysen. Ett eksempel kan være at 

Figur 3. Andel av arbeidstakerne i private AFP-virksomheter som byttet jobb, etter alder og sektoren for det nye 
arbeidsforholdet. Prosent. 30.9.2012 – 30.9.2013
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privat sektor. At særlig mange bytter jobb ved 70 år, 
kan skyldes at arbeidsforhold som hovedregel opphø-
rer ved 70 år i offentlig sektor. Selv om det er mulig 
å få tillatelse til å fortsette i arbeid også etter 70 år, 
kan dette føre til at en del av de som ønsker å fortset-
te heller finner seg nytt arbeid. Jobbskiftene for 
offentlig ansatte etter 67 gjelder riktignok et lite 
antall personer siden få fortsetter i jobb etter 67.

Særaldersgrensene skulle for øvrig også medføre at 
vi ville se en økning i andelen som bytter jobb ut av 
offentlig sektor før 67 år, men vi finner heller ingen 
tydelige tegn på dette. Årsaken kan være at det er en 
begrenset andel arbeidstakere som har særaldersgren-
se, og at aldersgrensene varierer mellom yrkesgrup-
pene (hovedsakelig fra 60–65 år, men med mulighe-
ter for uttak fra 57 år for visse grupper).2 For å finne 

2 Om lag 15 prosent av arbeidstakerne i staten, 28 prosent i 
kommunene og nærmere halvparten av arbeidstakerne i 
helseforetakene har særaldersgrense ifølge OfTP-utvalget 
(2009). Andelen for privat sektor er ikke oppgitt, men er 
sannsynligvis betraktelig lavere.

år, og at sammensetningen av gruppen med 67-åringer 
er en annen enn for 66-åringer. Økningen i mobiliteten 
kan skyldes sammensetningseffekter, i kombinasjon 
med at mange av de som fortsetter i arbeid velger å 
bytte til en mindre bijobb i tillegg til å motta pensjon.

Tallene for offentlig sektor og private AFP-virksom-
heter må vi se i sammenheng med at det her er særlig 
mange som slutter i jobb rundt 67 år, slik at sammen-
setningseffektene blir større. Mens offentlig ansatte 
utgjorde 43 prosent av arbeidstakerne i alderen 
62–66 år ved utgangen av tredje kvartal 2012, var 
andelen i aldersgruppen 67–69 år bare 28 prosent. 
For private AFP-virksomheter var tilsvarende 
andeler 26 og 19 prosent.

Etter 67 år vil det kunne lønne seg for offentlig 
ansatte å bytte jobb til privat sektor for å unngå at 
tjenestepensjonen blir redusert. For personer med 
særaldersgrense gjelder dette også tidligere. Andelen 
som bytter jobb øker da også betydelig etter 67 år i 
offentlig sektor, men økningen er omtrent like stor 
for jobbskifter både innenfor offentlig sektor og til 

Figur 4. Andel av arbeidstakerne i private virksomheter uten AFP som byttet jobb, etter alder og sektoren for det 
nye arbeidsforholdet. Prosent. 30.9.2012 – 30.9.2013
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Risikoen for arbeidsledighet er større i privat sektor 
enn i offentlig sektor. Arbeidsledige må nødvendig-
vis bytte jobb, og dette kan tenkes å forklare noe av 
forskjellene i andelen jobbskifter mellom privat og 
offentlig sektor. Siden ledigheten svinger med 
konjunkturene, skulle vi i så fall forvente at andelen 
jobbskifter også gjør det, og at svingningene var 
størst i privat sektor. Vi ser imidlertid ikke noe klart 
bilde av dette. Vi hadde nedgangskonjunktur i 
Norge, med økende arbeidsledighet, i periodene 
2001–2003 og 2008–2010. Effekten av den første 
nedgangskonjunkturen er vanskelig å gjenfinne i 
tallene. Finanskrisen kan ha ført til nedgang i mobili-
teten i 2009 og 2010, men bildet er heller ikke her 
særlig klart.

For private AFP-virksomheter ser vi en viss trend-
messig økning i mobiliteten fra 2002 til 2013, mens 
det for offentlig sektor har vært en viss nedgang. Vi 
må riktignok tolke disse resultatene noe forsiktig, på 
grunn av usikkerhet om hvordan datakvaliteten har 
utviklet seg i perioden.

effekten av særaldersgrenser vil det være nødvendig 
med mer spesifikke analyser for de aktuelle yrkes-
gruppene.

Ingen klare tegn til økt mobilitet de siste 
10 år
Andelen som bytter jobb etter fylte 50 år har vært 
ganske stabil på mellom 5 og 6 prosent fra 2001 og 
frem til dag (figur 5). I samme periode har folk over 50 
i gjennomsnitt forlenget sin yrkeskarriere med drøyt 
halvannet årsverk (Haga 2013). Pensjonsreformen har 
bidratt til at folk jobber lenger, men har ikke nødven-
digvis noen direkte innvirkning på beslutningen om å 
bytte jobb. Men når folk jobber lenger – og dermed har 
en lengre tidshorisont for yrkeskarrieren – skulle vi tro 
at de også ville velge å bytte jobb oftere. Det ser vi 
altså ikke, og på sikt kan dette være en trussel mot 
videre økning i yrkesaktiviteten. Det er ikke alle som 
har muligheten til å jobbe lenger i det arbeidet de har, 
og mulighet og vilje til å skifte karrierevei kan da være 
løsningen for å forlenge karrieren.

Figur 5. Andel i aldersgruppen 51–70 år som byttet jobb det siste året, etter kalenderår og sektoren for det 
opprinnelige arbeidsforholdet. Prosent
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gruppen som er i ferd med å trappe ned arbeidsinn-
satsen, og at mobiliteten er lav blant fulltidsansatte 
eldre arbeidstakere.

Alder viser seg å ha en nokså lineær effekt på 
sannsynligheten for å bytte jobb – der sannsynlighe-
ten synker med om lag 1 prosentpoeng for hvert 
femte år. Men i offentlig sektor og i private 
AFP-virksomheter finner vi i tillegg en signifikant 
økning i mobiliteten etter 67 år. Dette kan henge 
sammen med at det er en nokså selektert gruppe som 
fortsetter i arbeid etter 67 år, som diskutert tidligere i 
artikkelen.

Vi finner videre at mobiliteten øker med inntektsni-
vået. Blant næringene viser det seg at folk bytter jobb 
sjeldnest innen industri og undervisning. Kvinner 
jobber oftere enn menn i offentlig sektor, hvor det er 
lavere mobilitet. Men selv når vi korrigerer for 
øvrige variable, finner vi at kvinner bytter jobb litt 
sjeldnere enn menn etter fylte 50. Personer som 
kombinerer uførepensjon med arbeid, bytter også 
jobb sjeldnere enn andre. Dette er ikke overraskende, 
da vi må regne med at denne gruppen er mindre 
attraktiv på arbeidsmarkedet enn fullt arbeidsføre.

Vi har ikke data om utdanning i analysen3, men 
yrkesgrupperingen vi benytter henger til en viss grad 
sammen med utdanningsnivået. Vi finner for de fleste 
yrkene at det ikke er stor forskjell i mobiliteten. Man 
kunne forvente at færre bytter jobb i spredtbygde 
strøk, som Johansen (2013) finner – riktignok bare 
for arbeidstakere under 62 år. Vi har ikke med 
opplysninger om sentralitet i vår analyse, men vi 
finner små forskjeller i mobilitet mellom fylkene.

Behov for videre analyser
Folk over 50 bytter jobb nokså sjelden i Norge. Bare 
5–6 prosent i denne aldersgruppen bytter jobb i løpet 
av et år. Det kan skyldes i hvert fall tre forhold:
• At folk i stor grad har en jobb de trives med og 

ønsker å fortsette i til pensjonsalder.

3 Johansen (2013) har opplysninger om utdanningsnivå og 
finner ingen effekt av dette for mobiliteten blant eldre 
arbeidstakere.

Ansiennitet og redusert arbeidstid  
viktigste forklaringsfaktorer
Regresjonsanalysen (vedlegg) viser at blant annet 
alder, kjønn, inntekt, yrke, næring, arbeidstid og 
ansiennitet har innvirkning på sannsynligheten for å 
bytte jobb i alderen 51–70 år. Effektene av mange av 
disse variablene er riktignok små og må tolkes 
varsomt.

Det er særlig to variable som viser seg å ha stor 
innvirkning på andelen seniorarbeidstakere som 
bytter jobb:
• Ansiennitet: En person med under tre års 

ansiennitet i arbeidsforholdet har om lag 12 
prosent sannsynlighet for å bytte jobb i løpet av et 
år – mer enn tre ganger så mye som personer med 
over 20 års ansiennitet. Det kan ha flere årsaker. 
For eksempel kan det skyldes at en del med så kort 
ansiennitet har midlertidig ansettelse, og dermed i 
større grad er nødt til å se seg om etter nytt arbeid. 
Det kan også tenkes at folk med kort ansiennitet i 
større grad opplever mistrivsel – det vil si at folk 
som trives på jobben har valgt å bli, og derfor etter 
hvert får lang ansiennitet. Det kan også ha med 
personlige preferanser å gjøre – at folk med lang 
ansiennitet i større grad er trygghetssøkende og i 
mindre grad ønsker seg endringer. I tillegg vil man 
med lang ansiennitet kunne ha opparbeidet seg 
betydelig bedriftsspesifikk kompetanse, som ikke 
nødvendigvis vil kunne anvendes i en ny jobb.

• Reduksjon i arbeidstid: Å redusere arbeidstiden 
med minst 10 timer per uke øker sannsynligheten 
for samtidig å bytte jobb med 9 prosentpoeng. 
Dette innebærer en tredobling av sannsynligheten 
for å bytte jobb for referansepersonen i 
regresjonen. En sannsynlig forklaring er at dette i 
stor grad dreier seg om personer som ønsker å 
trappe ned fra arbeidslivet, og som slutter i sin 
ordinære jobb for å ta en deltidsjobb.

Hvis alternativet er å slutte helt i arbeid, er det 
positivt at en del bytter jobb for å fortsette i deltids-
arbeid. Basert på OECDs argumentasjon om at 
høyere mobilitet er nødvendig for å sikre økt yrkes-
deltakelse fremover, kan det likevel være bekym-
ringsverdig at vi finner høyest mobilitet blant den 
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punktet, har vi oppgitt effektene av de ulike variable-
ne ut fra hvor mange promilleenheter de endrer 
sannsynligheten med. Sagt på en annen måte inne-
bærer dette hvor mange flere eller færre per 1 000 
som vi kan forvente at bytter jobb som følge av at et 
kjennetegn endres fra referanseverdien til den oppgit-
te verdien.

For å sikre mest mulig robuste resultater, har vi i 
tabellen under bare oppgitt signifikante effekter gitt 
et signifikansnivå på 1 prosent. Der det står 0 i 
tabellen, betyr det at kjennetegnet ikke har signifi-
kant effekt. Mange av kjennetegnene har nokså 
uvesentlige effekter selv om effektene er signifikan-
te. Dette er typisk for analyser basert på et stort 
datamateriale. Vi har likevel valgt å ta med flest 
mulig variable i analysen, slik at vi har korrigert for 
flest mulige forhold som kan tenkes å påvirke 
resultatene.

Vedlegg
Tabell 1 viser resultatet fra en logistisk regresjons-
analyse. Populasjonen er arbeidstakere i alderen 
51–70 år ved utgangen av tredje kvartal 2010–2013, 
og avhengig variabel er hvorvidt disse har byttet jobb 
siden samme periode året før. Referansepersonen i 
regresjonen har følgende egenskaper: Mann, 57 år, 
bosatt i Oslo, jobber i privat virksomhet uten AFP, 
jobber i et høyskoleyrke innen helse- og sosialtjenes-
ter, har 9–20 års ansiennitet i arbeidsforholdet, 
arbeidstid på 35 timer eller mer per uke, inntekt 
mellom 400 000 og 500 000 kroner og året er 2013. 
Denne personen har en sannsynlighet for å bytte jobb 
i løpet av et år på 4,5 prosent.

Basert på koeffisientene fra regresjonen, har vi 
beregnet hvor stor effekt de ulike kjennetegnene har 
på referansepersonens sannsynlighet for å bytte jobb. 
Ettersom sannsynligheten er nokså lav i utgangs-
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Tabell 1. Sannsynlighet for å bytte jobb i aldersgruppen 51–70 år. Effekt av ulike kjennetegn, endring i 
sannsynlighet i promillepoeng

Variabel Effekt Variabel Effekt

Alder: Inntekt (2013-kroner):

Alder fratrukket 57 år -2 Under 300 000 kroner -1

500 000 – 599 999 kroner +4

Kjønn: 600 000 – 699 999 kroner +8

Kvinne -3 700 000 – 799 999 kroner +9

800 000 kroner eller mer +13

Sektor:

Privat AFP-virksomhet +4 Avtalt ukentlig arbeidstid i opprinnelig arbeidsforhold:

Offentlig sektor -8 Under 20 timer +3

20 – 34 timer -8

Ansiennitet i arbeidsforholdet:

0–2 år +77 Reduksjon i ukentlig arbeidstid:

3–5 år +30 Reduksjon i arbeidstid i løpet av året på minst 10 timer +89

6–8 år +12

Mer enn 20 år -9 Periode:

2009–2010 -3

Næring: 2010–2011 0

Jordbruk, skogbruk og fiske -7 2011–2012 -5

Bergverksdrift og utvinning -5

Industri -18 Yrke:

Elektrisitet, vann og renovasjon -12 Ledere +2

Varehandel; reparasjon av motorvogner -11 Akademiske yrker -4

Overnattings- og serveringsvirksomhet +3 Kontoryrker -6

Finans- og forsikringsvirksomhet +3 Salgs- og serviceyrker -10

Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig  
tjenesteyting

+3 Bønder/fiskere1 -16

Undervisning -16 Prosess og maskinoperatører, transportarbeidere m.m. -4

Personlig tjenesteyting -13 Renholdere, hjelpearbeidere m.m. -9

Andre næringer 0

Fylke:

Interaksjoner mellom sektor og alder: Vest-Agder -5

Privat AFP-virksomhet x 67–70 år +15 Hordaland -2

Offentlig sektor x 67–70 år +13 Nordland -2

Finnmark +6

Uttak av pensjoner: Andre fylker 0

Mottar alderspensjon -3

Mottar uførepensjon -14

1 Merk at mange bønder/fiskere er selvstendig næringsdrivende. Det er kun de som er registrert som lønnstakere som kommer med i denne analysen.
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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
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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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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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OPPFØLGINGSARBEIDET I NAV UNDER LUPEN: 
STREKKER RESSURSENE TIL?
Av: Stein Langeland og Anders Mølster Galaasen

Sammendrag
Arbeids- og velferdsdirektoratets ledelse og NAVs Arbeidsmiljøutvalg fikk i 2013 gjennomført 
en undersøkelse av ressurssituasjonen ved NAV-kontorene. Et viktig formål med kartleggingen 
var å framskaffe mer faktakunnskap om hva som er den reelle situasjonen på oppfølgings-
området – og hva kontorene gjør for å sikre ressurser til dette arbeidet. Artikkelen presenterer 
hoved resultater fra undersøkelsen, som er basert på en kombinasjon av kvantitative og kvali-
tative data hentet fra NAVs registre, en ressurskartlegging og intervjuundersøkelser.

Resultatene viser at NAV-kontorene i stor grad har oppnådd de kvantitative målene som er satt 
for brukeroppfølging. Samtidig er det fortsatt et forbedringspotensial på feltet, som kommer til 
syne ved at gjennomsnittskontoret henger noe etter de beste kontorene.

Til tross for tilfredsstillende kvantitativ måloppnåelse, gir de øvrige datakildene et klart inn-
trykk av at tidsbruken på arbeidsrettet oppfølging kan og bør økes i etaten generelt. Flere av 
kontorene har imidlertid mangelfull arbeidsmarkedskompetanse og sliter med å arbeidsrette 
oppfølgingsarbeidet.

NAV-kontorene har en svært varierende ressurssituasjon. Dels kan variasjonen knyttes til en 
utdatert budsjettmodell, som har ført til at bemanningsressursene er ulikt fordelt mellom fylker 
og kontorer. Dette henger igjen sammen med NAV-reformen og de store endringer i organisering 
og innretning av tjenestene som fulgte. Ressursfordelingen er fortsatt preget av «ettervirkninger» 
fra tiden før omstillingene.

Ressurssituasjonen ved kontorene synes også å avhenge av kontorstørrelse og hvilke samar-
beidsløsninger kontorene har valgt i partnerskapet mellom den statlige og kommunale delen 
av virksomheten. De kvalitative dataene fra intervjuene tyder på at store kontorer har større 
organisatoriske og styringsmessige utfordringer. Kontorer som har valgt å integrere de kom-
munale og statlige tjenestene i felles enheter og team for oppfølging av langtidsbrukere, har 
lavere arbeidsbelastning. Dette kan skyldes at tilførselen av kommunale ressurser gir større og 
mer robuste oppfølgingsenheter. I tillegg kan samordningen av kommunale og statlige tjenes-
ter overfor fellesbrukere ha gitt samordningsgevinster.
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Innledning
Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) har et 
omfattende samfunnsoppdrag. Ved siden av å admi-
nistrere de ulike inntektssikringsordningene som 
reguleres gjennom Folketrygden, skal NAV støtte opp 
under arbeids- og velferdspolitikken, etter de priorite-
ringer og retningslinjer regjeringen og Stortinget 
legger til grunn. En overordnet ambisjon for NAVs 
innsats er at vi skal ha «flere i arbeid og aktivitet og 
færre på stønad».1 Dette var en sentral målsetning ved 
opprettelsen av NAV i 2006, og er en grunnpilar i 
arbeids- og velferdspolitikken som det er bred politisk 
enighet om. Den sterke vektleggingen av arbeidslinja 
gjør at alle ledd i organisasjonen skal rette ressursene 
mot å hjelpe folk tilbake til, eller inn i, lønnet arbeid.

Oppfølging av brukere med tanke på å sikre over-
gang til arbeid – også kalt arbeidsrettet brukeropp-
følging – er de siste årene blitt pekt ut som et priori-
tert område for forbedring og videreutvikling i 
NAV.2 Det er godt dokumentert, blant annet av 
Riksrevisjonen, at etaten i en oppstartsfase slet med å 
innfri forventningene på dette området, både kvanti-
tativt og kvalitativt.3 Problemene kan delvis relateres 
til selve gjennomføringen av NAV-reformen, som 
førte med seg store organisatoriske endringer og en 
krevende periode for hele etaten. Arbeidsrettet 
brukeroppfølging er dessuten et vanskelig og ressur-
skrevende arbeid, som krever prioritering over tid for 
å lykkes. Spørsmålet vi undersøker i denne artikke-
len, er om NAV-kontorene i dag har tilstrekkelige 
ressurser til å utføre oppfølgingsarbeidet på en god 
måte, i tråd med disse overordnede ambisjonene.

Artikkelen baserer seg på resultater fra en kartleg-
ging og analyse av ressurssituasjonen ved NAV-kon-
torene som ble gjennomført av Arbeids- og velferds-
direktoratet i 2013 (NAV 2013).4 Undersøkelsen ble 

1 Jf. blant annet punkt 3.1 i tildelingsbrevet til NAV fra 
Arbeidsdepartementet i 2013.

2 Se blant annet Prop. 1 S (2013–2014) og Virksomhetsstrategi for 
Arbeids- og velferdsetaten 2011–2020.

3 Se Riksrevisjonens rapport om Arbeids- og velferdsetaten 2008, 
samt rapporten «NAVs organisasjon og virkemåte. Delrapport 1 
fra ekspertgruppa som vurderer oppgave- og ansvarsdelingen i 
NAV» (30.april 2010).

4 Undersøkelsen ble utført av Arbeids- og velferdsdirektoratet  
i samarbeid med Arbeidsmiljøutvalget (AMU).

gjennomført av en arbeidsgruppe med representanter 
fra direktoratet og organisasjonene. Målet med denne 
undersøkelsen var å belyse om dagens ressurstilgang 
ved NAV-kontorene er tilstrekkelig for å kunne møte 
de politiske forventninger og fastsatte mål for 
oppfølgingsarbeidet, samt å beskrive hvordan 
kontorene har håndtert utfordringene knyttet til 
oppfølgingsarbeidet etter NAV-reformen. I denne 
artikkelen gjengis hovedfunnene fra undersøkelsen.

Hva mener NAV med oppfølging?
Oppfølging er et nøkkelbegrep i NAV, men det er 
også et vidt begrep, som brukes om mange ulike akti-
viteter og tjenester. Som en grov operasjonalisering, 
kan man her si at oppfølging viser til de arbeidsopp-
gaver som følger etter en innledende avklaring av 
brukers situasjon, for å hjelpe vedkommende i arbeid 
eller aktivitet. Innholdet i oppfølgingsarbeidet vil 
variere både ut fra brukergruppe og den enkelte 
brukers situasjon. Hvis det eksempelvis dreier seg 
om en ordinær arbeidssøker, består oppfølgingsarbei-
det typisk i å gjennomføre brukersamtale med sikte 
på å avklare den enkeltes planer og muligheter for 
arbeid, å gi bistand og veiledning for å søke på 
aktuelle jobber, samt å følge opp de som er på 
arbeidsrettede tiltak. Brukere som har behov for en 
mer omfattende bistand for å komme i arbeid, skal ha 
en arbeidsevnevurdering hvor veileder i samarbeid 
med bruker utformer en skriftlig vurdering og plan 
for å komme i arbeid (se faktaboks).

Det er NAV-kontorene – 456 i tallet – som har 
ansvaret for å gjennomføre oppfølgingsarbeidet i 
praksis. Dette er imidlertid bare én av flere oppgaver 
kontorene er pålagt å utføre. I tillegg kommer 
oppgaver knyttet til publikumsmottak, veiledning og 
informasjon og noe saksbehandling.5 Gjennomføring 
av en større arbeidsmiljøundersøkelse i 2009 og 
Arbeidstilsynets oppfølging i etterkant viste at 
ressurssituasjonen ved NAV-kontorene var krevende. 
I en travel arbeidshverdag, med mange konkurreren-
de arbeidsoppgaver, er det mange kontorer som sliter 

5 Etter NAV-reformen har utviklingen gått i retning av å løfte flere 
saksbehandlingsoppgaver ut av lokalkontorene og over i 
sentraliserte forvaltningsenheter, men fortsatt gjøres en del 
saksbehandling lokalt.
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med å frigjøre nok tid til oppfølging.6 Det er derfor 
viktig å undersøke hvordan kontorene jobber, og 
hvordan de på ulike måter velger å innrette opp-
følgingsarbeidet.

I løpet av 2013 innførte NAV en helt ny mal for hvordan 
brukeroppfølgingen skal skje i NAV-kontorene,  
kalt «standard for arbeidsrettet brukeroppfølging»  
(se faktaboks). Denne angir på et nokså detaljert nivå 
hvordan de ansatte skal gå fram, steg for steg, i møtet 
med brukerne. Standarden skal sikre at brukerne 
møtes med likeverdige tjenester, uavhengig av hvor 
de henvender seg, samt sikre et mest mulig arbeids-
rettet oppfølgingsløp med god kvalitet.

Oppfølging i NAV gjøres overfor mange ulike 
brukergrupper. I denne artikkelen vil det i hovedsak 
dreie seg om personer med nedsatt arbeidsevne, 
ordinære arbeidssøkere og sykmeldte. Felles for 
disse brukergruppene er at de faller inn under den 
statlige delen av NAV. Den kommunale delen av 
NAV er kun i begrenset grad omfattet av de kvantita-
tive analysene i denne artikkelen. Men ulike aspekter 
som berører det kommunale ansvarsområdet, og da 
særlig grenseoppgangen mellom kommune og stat, 
vil bli diskutert (se for øvrig faktaboks om NAVs 
organisering).

Fortsatt produktivitetsforskjeller  
mellom kontorene
Som et redskap i det løpende arbeidet med etatsstyring 
i NAV er det fastsatt et knippe resultatmål som 
NAV-kontorene styres etter. De mest sentrale av disse 
inngår i tabell 1, som sammenlikner resultatene i 2012 
mellom alle NAV-kontorer og de 20 «beste prak-
sis»-kontorene (se faktaboks).7 Formålet med en slik 
sammenlikning, er å belyse i hvilken grad og på hvilke 
områder det er forskjeller i måloppnåelse og produkti-
vitet mellom kontorene. Hvis de beste ligger bedre an 

6 «NAVs organisasjon og virkemåte. Delrapport 1 fra ekspertgruppa 
som vurderte oppgave- og ansvarsdelingen i NAV» (30.april 2010).

7 Grunnen til at totalantallet kontorer er 431 (og ikke 456) er at 
man har valgt å slå sammen noen av de minste kontorene 
innenfor regioner hvor det eksisterer tverrkommunalt samarbeid 
mellom flere kontorer.

enn gjennomsnittet, reflekterer det et forbedringspo-
tensial i etaten. Det gir også indikasjon på om bruker-
ne tilbys likeverdige tjenester, uavhengig av geografi.

«Beste praksis»-kontorene scorer noe høyere enn 
gjennomsnittet på nesten alle resultatmål (tabell 1). 
Dette er i seg selv ikke overraskende, gitt måten 
utvalgene her er definert, men det gir en indikasjon 
om at det foreligger gevinstmuligheter som kan 
realiseres i den grad alle kontorene innretter arbeidet 
og jobber på samme måte som de beste kontorene.

Tabellen viser også at «beste praksis»-kontorene er 
større enn det gjennomsnittlige NAV-kontoret, målt  
i antall statlige årsverk. Der landsgjennomsnittet 
ligger på 11 statlige årsverk, ligger «beste praksis»- 
kontorene på 24 statlige årsverk i snitt. Dette kan 
bety at de større kontorene har stordriftsfordeler som 
kommer til uttrykk i de kvantitative resultatmålene. 
Vi kan imidlertid ikke se bort fra at det også kan 
være en seleksjon i «beste praksis»-utvalget, ved at 
større kontor får større oppmerksomhet i utvelgelsen, 
fordi de kan bidra mer til måloppnåelsen for fylket 
som helhet.

Alt i alt er ikke forskjellene så store, men de beste 
kontorene har en noe bedre måloppnåelse på oppføl-
ging av arbeidssøkere enn gjennomsnittet av alle 
NAV-kontorer. 84 prosent av arbeidssøkerne ved 
«beste praksis»-kontorene har hatt oppfølging de 
siste tre måneder, mens landsgjennomsnittet ligger 
på 81 prosent. På denne indikatoren ligger dermed 
både de beste og gjennomsnittet på rett side av 
måltallet, som er 80 prosent.

Ved «beste praksis»-kontorene har 22 prosent  
av arbeidssøkerne en såkalt jobbmatch, mot  
16 prosent for landsgjennomsnittet. Det betyr  
at veileder, eventuelt i samarbeid med bruker,  
har trukket ut konkrete ledige jobber fra stillings-
registeret, som matcher med brukers CV og jobb ønsker, 
og som det er aktuelt å søke på. «Beste praksis»-konto-
rene har også gjennomført noen flere dialogmøter med 
sykmeldte og produsert opp følgingsvedtak og godkjent 
aktivitetsplan til noen flere mottakere av arbeidsavkla-
ringspenger (AAP) enn gjennomsnittet.
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Disse resultatforskjellene har kommet til tross for at 
«beste praksis»-kontorene ikke har en bedre ressurssi-
tuasjon, men snarere litt flere brukere per statlig 
årsverk enn landsgjennomsnittet. Dette indikerer at det 
finnes forbedringspotensialer som kan relateres til 
måten kontoret jobber, hvordan ressursene utnyttes og 
hvordan arbeidet er organisert. Forskjellene er likevel 
ikke alarmerende store. Det er også verdt å ta med at 
det for oppfølging av personer med nedsatt arbeidsev-
ne i 2012 ikke var en signifikant forskjell mellom de 
beste kontorene og lands gjennomsnittet. Dette er en 

positiv utvikling, sammen liknet med en tilsvarende 
undersøkelse som ble gjennomført i 2010.8

8 I og med at kartleggingen ble endret, har vi ikke sammenlignbare 
tall for årene 2010 og 2012. Imidlertid viste undersøkelsen i 2010 
at «beste praksis»-kontorene brukte 17 prosent mer av samlet 
kapasitet til oppfølging av AAP-mottakere enn gjennomsnitts-
kontoret. Dette viste at de beste kontorene klarte å avsette 
betydelig mer tid til oppfølging av personer med nedsatt 
arbeidsevne i 2010 enn gjennomsnittskontoret. Resultat-
utviklingen de påfølgende år støtter opp under at det her har 
skjedd en utjevning mellom de beste og gjennomsnittet.

Tabell 1. Resultatoppnåelse i NAV-kontorene 2012*, etter type kontor.

(Mål) Alle NAV-kontorer
«Beste praksis»-

kontorer

Beskrivelse
Antall kontor 431 20

Gjennomsnittlig størrelse (statlige årsverk) 11 24

Ressursfordeling

Innbyggere per årsverk 1048 1068

NAV-brukere per årsverk (ikke delvis ledige) 62 65

Arbeidssøkere per årsverk 23 24

Personer med nedsatt arbeidsevne per årsverk 45 46

Produksjonstall
Antall dialogmøte 2 per årsverk 0,9 1,0

Fullførte arbeidsevnevurderinger per årsverk** 2,3 2,3

Arbeidsrettede tiltak
Arbeidssøkere på ordinære tiltak per årsverk 3,5 3,8

Personer med nedsatt arbeidsevne på tiltak per årsverk 11,8 12,7

Resultatoppnåelse

Andel arbeidssøkere med oppfølging siste 3 mnd. 80 % 81 % 84 %

Andel arbeidssøkere med jobbmatch *** 16 % 22 %

Andel personer med nedsatt arbeidsevne,oppfølging siste 6 mnd. 75 % 77 % 78 %

Andel AAP-mottakere med oppfølgingsvedtak 75 % 85 % 88 %

Andel AAP-mottakere med godkjent aktivitetsplan 75 % 72 % 79 %

Andel dialogmøte 2 innen 26 uker 80 % 82 % 85 %

Kvalitet

Andel arbeidssøkere som mangler registrert yrkespraksis 9 % 7 %

Andel arbeidssøkere som mangler registrert utdanningsnivå 7 % 5 %

Andel personer med nedsatt arbeidsevne som mangler 
registrert yrkespraksis 25 % 23 %

Andel personer med nedsatt arbeidsevne som mangler 
registrert utdanningsnivå 21 % 18 %

* Dataene i tabell 1 viser resultatoppnåelse til og med oktober 2012.
** Dette er gjennomsnittstall over antall personer som har fått minst en arbeidsevnevurdering i løpet av en måned.
*** Indikatoren «arbeidssøkere med jobbmatch» er ny og det ble ikke fastsatt et måltall for denne i 2012. Den viser hvor mange av arbeidssøkerne 

som har fått informasjon om en eller flere aktuelle stillinger hvor det er samsvar mellom kompetansekravene og søkerens CV.
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Data og metode
Analysene i denne undersøkelsen gjør bruk av både kvanti-
tative og kvalitative data. Den kvantitative delen er basert 
på data fra en årlig ressurskartlegging i NAV og register-
data knyttet til NAV-kontorenes måloppnåelse, produk-
sjon, brukergrunnlag og tildelte årsverk. Den årlige ressurs-
kartleggingen er en utvalgsundersøkelse, der om lag 90 
NAV-kontorer blir bedt om å registrere sin tidsbruk innenfor 
ulike oppgaveområder over en periode på 14 dager.

Den kvalitative delen er basert på intervjuer med ledere  
og medarbeidere ved 12 NAV-kontorer. Først ble sju av 
utvalgte 20 «beste praksis»-kontorer (se nedenfor) 
besøkt, før utvalget ble supplert med ytterligere fem kon-
torer for å få en mer representativ bredde i datagrunnlaget. 
Intervjuene ble gjennomført i form av både gruppeintervjuer 
og intervjuer av enkeltpersoner.

For å sikre en sammenheng mellom de kvantitative og 
kvalitative delene av analysen, ble det også gjennomført 
en spørreundersøkelse som gikk ut til 70 kontorer, hvor vi 
fikk svar fra 56. Dette materialet ble supplert med skriftlig 
informasjon fra kontorene som deltok i de kvalitative inter-
vjuene, slik at det totalt omfatter 68 kontorer.

«Beste praksis»-kontor
Et strukturerende grep i de kvantitative analysene har 
vært å skille mellom henholdsvis alle NAV-kontorer eller et 
representativt utvalg av disse (i sistnevnte tilfelle omtalt 
som «gjennomsnittskontoret») på den ene side, og et 
utvalg bestående av 20 såkalt «beste praksis»-kontorer 
på den annen. Det er fylkene som har pekt ut «beste prak-
sis»-kontorene, ut fra en vurdering av hvilke kontorer som 
har kommet lengst i utviklingen av tjenestetilbudet i hen-
hold til følgende kriterier:

– God måloppnåelse på oppfølging

– Tidlig arbeids- og aktivitetsfokus i oppfølgingen

– God organisering og arbeidsflyt – høy bruk av selv-

betjeningsløsninger

– God veilednings- og arbeidsmarkedskompetanse  

– målrettet arbeidsgiverkontakt

– Gode rutiner for volumhåndtering – produksjonsstyring

– HMS – lavt sykefravær, godt arbeidsmiljø.

NAVs organisering
Alle NAV-kontorene i landet er organisert som et samarbeid 
mellom stat og kommune. Det er lovfestet at NAV skal ha 
minst ett kontor i hver kommune. Den statlige delen av 
NAV (Arbeids- og velferdsetaten) styres av Arbeids- og 
velferdsdirektoratet, mens den kommunale delen styres av 
kommunene selv, innenfor lovverket og de rammer 

Arbeids- og sosialdepartementet og Arbeids- og velferdsdi-
rektoratet fastlegger.

NAV og kommunene inngår avtaler som regulerer det 
lokale tjenestetilbudet. Bemanningen ved kon torene i form 
av statlige og kommunale årsverk varierer ut fra befolk-
ningssammensetning, brukergrunnlag og hvilke tjenester 
kommunene har valgt å legge inn i sine kontor. I gjennom-
snitt er det om lag like mange statlige som kommunalt 
ansatte ved NAV-kontorene, men her kan man finne bety-
delige variasjoner mellom kommuner og bydeler.

Det statlige ansvarsområdet omfatter de arbeidsrettede 
tjenester og tiltak, samt oppfølging av sykmeldte i sam-
svar med avtalen om et inkluderende arbeidsliv. I tillegg 
skal kontorene ivareta informasjon, veiledning og forbere-
dende saksbehandling knyttet til trygde ytelsene. 
Kommunene har ansvar for tjenester knyttet til sosial- og 
levekårsområdet under Lov om sosiale tjenester i arbeids- 
og velferdsforvaltningen. Disse skal minimum omfatte 
informasjon, råd og veiledningsoppgaver (herunder gjelds-
rådgivning), økonomisk stønad, midlertidige botilbud og 
kvalifiseringsprogrammet. I tillegg kan kommunene selv 
velge å legge inn andre tjenester, bl.a. innenfor helse, rus, 
psykiatri, andre boligtjenester mv.

I forbindelse med NAV-reformen, ble saksbehandling og 
vedtaksarbeid knyttet til folketrygdytelsene flyttet ut av 
NAV-kontorene og over i fylkesvise forvaltningsenheter.

Arbeidsevnevurdering
I henhold til NAV-lovens § 14 a, har alle som henvender 
seg til et NAV-kontor, og som ønsker eller trenger bistand 
for å komme i arbeid, rett til å få vurdert sitt bistandsbe-
hov. Dette kalles en behovs vurdering. Brukere som har 
behov for en mer omfattende vurdering av sitt bistandsbe-
hov, har rett til å få en arbeidsevnevurdering. Dette skal 
være en skriftlig vurdering som beskriver personens mulig-
heter til å komme i arbeid, hva slags arbeid som er målet, 
behov for bistand for å komme i arbeid, og om – og eventu-
elt hvor mye – arbeidsevnen er nedsatt.

Standard for arbeidsrettet brukeroppfølging
Standard for arbeidsrettet brukeroppfølging er et arbeids-
verktøy for medarbeidere som jobber med oppfølging i 
NAV. Målet med standarden er å sikre en mer systematisk 
arbeidsretting av brukeroppfølgingen. Det vil si å sikre at 
ambisjonen om «arbeid først» gjennomsyrer oppfølgings-
arbeidet. Standarden er delt inn i tolv såkalte delprosesser, 
som hver for seg representerer en avgrenset del av brukers 
samhandling med NAV, herunder inkludert de NAV- ansattes 
tilhørende arbeidsoppgaver.
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Resultatmålene i tabell 1 er gjennomgående av 
kvantitativ art, og på de fleste områdene ligger 
landsgjennomsnittet nå innenfor målene som ble satt 
for 2012. Samlet sett er dette et framskritt sammen-
liknet med foregående års resultater. Selv om 
resultatene er tilfredsstillende i forhold til disse 
målene, gir dette begrenset informasjon om kvalite-
ten på oppfølgingsarbeidet. Dette er et aspekt vi vil 
komme nærmere inn på i artikkelens siste del, basert 
på kvalitative intervjuer og spørreskjemametodikk.

De beste bruker mer tid på oppfølging
I ressurskartleggingen for 2012 ble det utarbeidet  
et nytt tidsregistreringsskjema for de ulike oppgave-
områder ved NAV-kontorene. Dette ble gjennomført 
parallelt med utvikling og innføring av den nye 
standarden for arbeidsrettet brukeroppfølging, hvor 

oppgaveinndelingen i skjemaet ble inndelt etter de 
arbeidsprosessene som er lagt inn i den nye rutinen. 
Denne gjenspeiler hvordan NAV-kontorets tid blir 
benyttet til de ulike delene av tjenesteproduksjonen.

I figur 1 sammenliknes tidsbruken ved et representa-
tivt utvalg kontorer (kalt «gjennomsnittskontoret») 
med tidsbruken ved de tjue «beste praksis»-kontorene, 
med utgangspunkt i den nye standarden. Figuren 
viser kun fordeling av tidsbruk til tjenesteproduksjon 
for å illustrere resultatforskjellene for de to utvalge-
ne. Det vil si at tid brukt på administrasjon og 
internopplæring, samt tid som går med til fravær 
(sykdom etc.) ikke ligger inne i framstillingen.9

Vi ser av figur 1 at den aktiviteten som legger beslag på 
mest tid både ved gjennomsnittskontoret og «beste 
praksis»-kontorene er «følge opp bruker». Dette er den 

9 Undersøkelsen viste ikke signifikante forskjeller mellom de to 
utvalgene når det gjelder hvor mye tid som går med til administrative 
oppgaver, internopplæring og ulike typer fravær i sum.

Figur 1. Tid brukt på ulike arbeidsoppgaver ved det gjennomsnittlige NAV-kontor og utvalgte «beste praksis»-
kontorer. Prosent
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kategorien i standarden som i størst grad omfatter selve 
kjernen av oppfølgingsarbeidet, nemlig kontakten med 
den enkelte bruker. Denne kategorien omfatter oppføl-
ging av brukere med nedsatt arbeidsevne og ordinære 
arbeidssøkere. Det er den førstnevnte gruppa som legger 
beslag på klart mest tid. Dette reflekterer først og fremst 
at NAV har flere brukere i denne gruppa, men også at 
de med nedsatt arbeidsevne har større og mer sammen-
satte utfordringer med tanke på å komme i arbeid enn 
ordinære arbeidssøkere. Tid brukt til oppfølging av 
sykmeldte legger også beslag på en relativt stor andel av 
den totale tjenesteproduksjonen i begge utvalgene. Dette 
utgjør en egen arbeidsprosess ved kontorene (se for 
øvrig egen artikkel om oppfølging av sykmeldte i dette 
nummeret av Arbeid og velferd).

De beste kontorene bruker litt mer tid på oppfølging 
enn gjennomsnittskontoret. Dette stemmer overens 
med de forskjellene vi observerte på resultatmålene 
over (tabell 1). De beste bruker altså både litt mer tid 
på oppfølging og oppnår litt bedre resultater. For-
skjellene mellom kontorene når det gjelder tid brukt 
på oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne 
er imidlertid ganske små, og ikke signifikante. Når vi 
samtidig har en klar bedring i resultatindikatorene, 
tyder dette på at oppfølging av personer med nedsatt 
arbeidsevne er et felt hvor NAV har klart å få til et 
løft de siste årene.

Forskjellene mellom de beste kontorene og gjennom-
snittet, både når det gjelder tidsbruk og resultatopp-
nåelse, var dessuten mindre i 2012 enn i 2010. Vi har 
ikke helt sammenliknbare tall for de to årene, 
ettersom tidsregistreringen er endret (jf. fotnote 10), 
men overordnet viser resultatene at tid brukt til 
oppfølging har økt gradvis år for år. Dette indikerer 
at veilederne har klart å sette av stadig mer tid til 
direkte brukerkontakt. Det har også funnet sted en 
utjevning, ved at gjennomsnittskontoret har nærmet 
seg de beste kontorene. Dette er en positiv utvikling, 
ut fra målet om å tilby likeverdige tjenester til 
brukerne. Hvorvidt man med disse resultatene er på 
et godt nok nivå hva gjelder oppfølging, er imidlertid 
et annet spørsmål. Som de kvalitative funnene fra 
undersøkelsen vil vise (presenteres lenger ned), er 
det mye som tyder på at NAV fortsatt bør øke 
tidsbruken på oppfølging.

Stor variasjon i arbeidsbelastning ved 
kontorene
Både ressurstilgangen og arbeidsbelastningen ved det 
enkelte NAV-kontor varierer nokså mye geografisk. 
Noe av variasjonen skyldes forskjeller i befolknings-
sammensetning og brukergrunnlag, men noe kan også 
forklares av måten ressursene fordeles innad i NAV. 
En utfordring i kjølvannet av reformen har vært å 
oppdatere gamle budsjettmodeller i henhold til ny 
organisasjonsstruktur. Det må i tillegg antas at kon-
torenes måter å organisere arbeidet på, er av betydning 
for hvorvidt ressursene strekker til, og hvor stor 
arbeidsbelastningen blir på den enkelte veileder.

Figur 2 viser at ressurstilgangen i forhold til befolk-
ningsgrunnlag varierer nokså mye både mellom fylker 
og mellom kontorene innenfor fylkene. Det fylket som 
har lavest dekningsgrad i forhold til befolkningsgrunn-
laget er Rogaland, med et årsgjennomsnitt på om lag 
1300 innbyggere per årsverk.  
I motsatt ende av skalaen finner vi Finnmark, som har 
om lag 700 innbyggere per årsverk. Figuren viser også 
at det kan være stor variasjon mellom de ulike konto-
rene innenfor hvert fylke. I Rogaland har eksempelvis 
noen kontorer godt over 2000 innbyggere per årsverk, 
mens andre kontorer ligger på en fjerdedel av dette. 
Den statistiske spredningen i fylket kan leses ut fra 
avstanden mellom laveste og høyeste verdi.10

Innbyggertall er en forholdsvis grov indikator på 
ressursbehov, men også når vi ser på antall 
NAV-brukere per årsverk finner vi betydelig varia-
sjon både mellom fylker og kontorer (figur 3). 11 
Fylkene sprer seg dog litt annerledes på denne 
figuren, noe som viser at befolkningsgrunnlag alene 

10 Figuren gjør bruk av et såkalt «boxplot»-diagram. Medianverdien 
for det enkelte fylke er markert med tykk strek inne i boksen. 
Spredningen rundt medianverdi kan leses slik: Den nedre del i 
boksen utgjør andre kvartil, mens den øvre del i boksen utgjør 
tredje kvartil. Avstanden mellom boksen og laveste verdi tilsvarer 
første kvartil, mens avstanden mellom boksen og høyeste verdi 
tilsvarer fjerde kvartil (altså, de 25 prosent kontorene i fylket som 
har flest innbyggere per årsverk).

11 Grunnen til at det er viktig å se på både befolkningsgrunnlag og 
brukergrunnlag, er at NAV-kontorene også skal betjene deler av 
befolkningen som ikke er registrerte NAV-brukere, blant annet når 
det gjelder informasjon og veiledning knyttet til en del av ytelsene 
og arbeidsgiverkontakt.
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Figur 2. Antall innbyggere per statlig årsverk ved NAV-kontorene, etter fylke.

Figur 3. Antall registrerte NAV-brukere per statlige årsverk i NAV-kontorene, etter fylke.1

1 NAV-brukere utgjør her summen av arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne.
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ikke er nok til å måle reell belastning i NAV-konto-
rene. Oslo er det fylket som har flest NAV-brukere 
per statlig årsverk (cirka 80), mens Telemark, Sogn 
og Fjordane, samt de tre nordligste fylkene har 
gjennomsnittlig lavest brukerbelastning (rett i 
underkant av 50 brukere per årsverk).

Det er flere grunner til at de statlige stillingene i etaten 
er såpass ulikt fordelt i forhold til brukergrunnlaget. En 
viktig faktor er budsjettfordelingsmodellen i NAV. 
Ekspertgruppa som vurderte oppgavedelingen i NAV i 
2010 påpekte at kriteriesettet i modellen har hengt etter 
de relativt store organisatoriske endringene i etaten.12 
Etter forslag fra ekspertgruppa utviklet derfor Arbeids- 
og velferdsdirektoratet en ny modell basert på oppda-
terte regnskapsanalyser av kontorenes driftsutgifter og 
nye nasjonale prisanslag for ulike deler av tjenestepro-
duksjonen. I dette utredningsarbeidet ble det blant 
annet pekt på at etablering av forvaltningsenheter og 
sentralisering av regnskap og utbetalingsoppgaver, 
samt endringer i arbeidsmarkedet, har redusert kostna-
dene ved de små enhetene. Dette gjelder selv om det 
tas hensyn til ekstrakostnader knyttet til smådriftsulem-
per (faste utgifter) og geografiske avstander knyttet til 
reiseavstander (reisetid og -utgifter). Den nye modellen 
viste derfor at det var behov for å omfordele ressurser 
fra en del fylker med mange små kommuner til Oslo 
og andre fylker i det sentrale østlandsområdet. Dette 
arbeidet er igangsatt, men må skje over flere år for å 
sikre en stabil tjenesteproduksjon og unngå oppsigel-
ser. Det er også juridiske begrensninger knyttet til 
omfordeling av statlige ressurser på kort sikt, på grunn 
av kravet om at det skal finnes et NAV-kontor i 
samtlige kommuner (NAV-lovens § 13), samt at de 
lokale avtalene mellom kommune og stat om tjeneste-
tilbudet ved det enkelte kontor (NAV-lovens §14), gjør 
det vanskelig å foreta geografiske endringer av beman-
ningsfordelingen på kort sikt.

En vel så viktig forklaring på de store ressursforskjelle-
ne er at måloppnåelse og produktivitet ved de fylkesvi-
se forvaltningsenhetene gjennom flere år har vært ulik 
mellom fylkene. Dette framgikk av Riksrevisjonens 

12  Se rapport av 30.04.2010: «Tiltak for å bedre NAVs virkemåte. 
Sluttrapport fra ekspertgruppa som vurderer oppgave- og 
ansvarsdelingen i NAV».

undersøkelse om effektiviteten ved NAVs ytelsesfor-
valtning.13 Dette har skapt ulikheter i bemanning 
mellom NAV-kontorene ved at fylker med høy produk-
tivitet i forvaltningsenhetene har høyere bemanning i 
NAV-kontorene enn fylker med lav produktivitet i 
forvaltningsenhetene. Årsaken er at fylker som slet med 
lav produktivitet i sine forvaltningsenheter måtte styrke 
disse med ressurser fra NAV-kontorene.

Figur 3 synliggjør også at det er store forskjeller i 
ressursfordelingen innad i hvert fylke, noe som viser 
at det også er behov for å vurdere fylkenes egne 
kriterier for fordeling mellom kommuner og bydeler.

Størst belastning ved de store kontorene
Over så vi på statlige ressurser i forhold til bruker-
grunnlaget, basert på registerdata fra alle NAV-kon-
torene i landet. I mandatet for analysen ble det også 
vist til at arbeidsbelastningen per veileder har store 
variasjoner mellom fylker og kontorer. Gjennom en 
egen spørreundersøkelse og kvalitative intervjuer ble 
det derfor innhentet informasjon om hvor mange 
brukere hver veileder innenfor kontorenes oppføl-
gingsenheter hadde ansvar for i sin brukerportefølje 
(til sammen 68 kontor). Disse dataene er basert på 
anslag som det knytter seg en del usikkerhet til. Ved 
gjennomgang og revisjon av kontorenes anslag 
valgte vi her å se på de enhetene ved kontorene som 
hadde ansvaret for oppfølging av langtidsbrukere, 
herunder kun personer med nedsatt arbeidsevne.14

Resultatene viser at antall brukere med nedsatt 
arbeidsevne som hver veileder i gjennomsnitt har 
ansvar for varierer svært mye mellom kontorene i 
utvalget – fra om lag 30 til nærmere 300.15 I figur 4 
har vi sett på hvordan dette belastningsmålet varierer 
med kontorstørrelse (målt i antall tildelte statlige 
stillinger). Vi finner at det er en positiv sammenheng 
mellom kontorstørrelse og brukerbelastning per 

13 Dokument 3: 10 2011–2012. Riksrevisjonens undersøkelse om 
effektivitet i ytelsesforvaltningen.

14  Det er innenfor denne gruppen at ressursutfordringene ble vurdert 
som størst, samtidig som datagrunnlaget er sikrere enn anslagene 
for de øvrige målgruppene.

15 Variasjonen kan også være stor innenfor ett og samme kontor, 
ettersom veilederne kan ha ulike typer arbeidsoppgaver. 
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veileder. Det vil si at ved de små kontorene har hver 
veileder i gjennomsnitt ansvar for færre brukere enn 
veiledere ved de store kontorene.

I figur 5 ser vi på sammenhengen mellom kontorstør-
relse og et annet belastningsmål, nemlig antall 
NAV-brukere (alle brukergrupper) per tildelte 
statlige årsverk. Dette er et mål som indikerer 
hvorvidt kontorene har gode eller dårlige økonomis-
ke rammevilkår. Her ser vi at de aller minste konto-
rene er godt bemannet, mens det er en tendens til at 
antall brukere i forhold til stillinger flater ut for 
kontorer med mer enn 5 statlige årsverk. At de aller 
minste kontorene har et bedre budsjett, skyldes i stor 
grad kravet om tilstedeværelse med en minimumsbe-
manning på tre statsansatte. 170 av landets 456 
NAV-kontor er slike trepersonsenheter. For kontore-
ne med over fem statsansatte ser vi ingen klare 
forskjeller i tilgangen på statlige ressurser. At 

belastningen på veilederne likevel er større jo større 
kontorene er (slik figur 4 viser), kan reflektere at det 
finnes noen organisatoriske utfordringer knyttet til å 
være et stort kontor, blant annet ved at det går 
forholdsvis mer tid til administrative og styringsmes-
sige oppgaver ved disse kontorene.

Det samme kommer fram i en regresjonsanalyse der vi 
har holdt antall NAV-brukere per statlige årsverk 
konstant.16 Det framgår der at antall brukere den enkelte 
veileder har «på arbeidsbenken» øker med økt kontor-
størrelse, uavhengig av hvor mange brukere kontoret 
har totalt i forhold til antall årsverk. Dette er en ytterli-
gere indikasjon på at det er organisatoriske og styrings-
messige utfordringer ved de største kontorene. Denne 

16 Tall ikke vist. Se rapporten om ressursundersøkelsen (NAV 2013) 
for detaljer.

Figur 4. Belastning (målt i antall saker på arbeidsbenken1 per veileder), etter kontorstørrelse (målt i antall statlige 
årsverk)

1 Omfatter her kun brukere med nedsatt arbeidsevne.
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hypotesen bekreftes også i de kvalitative intervjuene, 
hvor lederne ved flere av de store kontorene trakk fram 
at tiden som går med til å skape oversikt i saksporteføl-
jen og arbeidsflyten er større enn ved mindre kontorer.

Kontorer med integrert oppgaveløsning har 
mindre belastning
Alle NAV-kontorene består av en blanding av statlige 
og kommunalt ansatte, men man har valgt svært ulike 
modeller for organisering og samordning av de statlige 
og kommunale tjenestene innenfor kontoret (se fakta-
boks om NAVs organisering). De fleste kontorene er 
organisert med enhetlig ledelse, som innebærer at både 
de kommunale og statlige tjenestene er lagt under én 
felles leder. I Oslo og Bergen har de fleste kontorene 
todelt ledelse, det vil si at den statlige og kommunale 
delen ledes av henholdsvis en statlig og en kommunal 
leder. Disse kontorene har ofte felles publikumsmottak 
og etablerte samarbeidsrutiner knyttet til felles brukere. 
I tillegg til arbeidet innenfor de etablerte styringslinjene 
har de todelte kontorene derfor etablert tverrgående 
prosesser og felles møteplasser mellom kommune og 

stat, som krever tid og ressurser. Blant kontorene med 
enhetlig ledelse, er det mange kontorer som har valgt å 
integrere de kommunale og statlige oppfølgingstjeneste-
ne, slik at kommunalt ansatte bidrar inn på statlige 
oppfølgingsoppgaver og omvendt.

Hvorvidt et kontor har valgt en slik integrert løsning 
eller ikke, ble derfor også en interessant dimensjon å 
trekke inn i de kvantitative analysene. Dette er gjort i 
figur 6, som viser hvordan arbeidsbelastningen arter 
seg innenfor kontorer med og uten integrert løsning. 
Belastningstallene for kontorer med integrert løsning er 
markert med blå farge – mens kontorene uten integrert 
løsning er røde. Totalt har 47 av de 67 kontorene i 
utvalget en integrert løsning. Den gjennomgående 
tendensen som kommer til syne, er at kontorer som har 
valgt en integrert oppgaveløsning har en klart lavere 
arbeidsbelastning målt i antall brukere per veileder.17  

17 Kontorstørrelse er her holdt konstant, lik gjennomsnittlig antall 
statlige årsverk.

Figur 5. Antall NAV-brukere per statlig årsverk, etter kontorstørrelse (målt i antall statlige årsverk).
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I figuren er dette tydeliggjort ved hjelp av estimerte 
trendlinjer for henholdsvis kontorer med og uten 
integrert løsning. Dette kan både reflektere at tilførse-
len av kommunale ressurser gir større og mer robuste 
oppfølgingsavdelinger, og at samordningen i seg selv 
har gitt effektiviseringsgevinster.

Figur 6 viser for øvrig sammenhengen mellom 
NAV-brukere per statlig årsverk og brukere med 
nedsatt arbeidsevne per veileder. At disse to målene 
samvarierer er naturlig, selv om det altså ikke er et 
«én til én»-forhold mellom de to (jf. diskusjonen 
over).

At kontorer med integrert løsning har lavere arbeids-
belastning blir understøttet av en del uttalelser i de 
kvalitative intervjuene. Flere ledere framhevet her at 
integrert oppgaveløsning har vært et viktig grep for å 
sikre ressurser til oppfølgingsarbeidet. Arbeidet er 
ved en del kontorer i stor grad eller helt integrert, ved 
at veilederne utfører de samme tjenestene uavhengig 
av om de er statlig eller kommunalt ansatt. Et av 

kontorene la vekt på at dette også er hensiktsmessig 
dersom kontoret skal ivareta forutsetningene i den 
nye loven om sosiale tjenester i NAV-kontor, som 
legger til grunn at løsningen for den enkelte bruker 
også skal vurderes opp mot barneperspektivet, 
økonomi, bolig, og så videre.

Enhetlig ledelse og leders relasjon til kommunen ble 
av flere kontorer fremhevet som et mulighetsrom for 
å utnytte ressursene på en slik måte. I kontorer med 
todelt ledelse må de ta hensyn til at de har to «eiere» 
og kan derfor ikke organisere seg ut fra det de ser 
som mest hensiktsmessig for kontoret som helhet. 
Det ble her vist til eksempler hvor enkeltbrukere 
følger to parallelle oppfølgingsløp, et kommunalt og 
et statlig, med dobbeltarbeid og dobbel registering i 
to ulike IT-system. Samtidig bruker både ledere og 
medarbeidere mye tid til etablering og gjennomfø-
ring av tverrgående kontakt og samarbeidsprosesser. 
I de mer integrerte kontorene var veilederne i liten 
grad opptatt av skillet mellom kommunale og statlige 
oppgaver. De var snarere opptatt av at de hadde 

Figur 6. Estimert og faktisk belastning (målt i antall saker på arbeidsbenken per veileder), etter antall NAV-brukere 
per statlige årsverk. Kontorer med og uten integrert løsning
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felles brukere, og ønsket å få brukerne bort fra sosial-
hjelp over i arbeid eller mer varige løsninger.

Knappe ressurser går utover kvaliteten 
på oppfølgingen
Selv om de fleste kontorene har kommet seg opp på 
akseptabel måloppnåelse for oppfølgingsarbeidet rent 
kvantitativt, er det et annet spørsmål om arbeidet 
som gjøres er av god nok kvalitet. Fra intervjuene 
med ledere og veiledere ute på kontorene tegnes det 
et bilde av en mindre tilfredsstillende situasjon bak 
måltallene. Særlig utfordrende synes situasjonen å 
være ved noen av de største kontorene. Her er det 
mange som oppgir at de ikke rekker å gjennomføre 
samtaler med brukere de mener har behov for tettere 
oppfølging. Mange brukere per veileder skaper 
mengdeproblematikk. Man bruker mye tid på å 
skaffe seg oversikt over brukerporteføljen, og 
arbeidshverdagen er mange steder preget av mangel 
på struktur. Flere av informantene pekte her på at 
dette går utover evnen til å gjennomføre en god 
planlegging og prioritering av brukersamtalene. Kart-
leggingen av tidsbruken ved kontorene viste at antall 
brukersamtaler per uke per veileder varierer fra to til 
ti samtaler per uke. Dette gjaldt særlig i store konto-
rer hvor ulike former for «ikke-planlagt» brukerkon-
takt legger beslag på nesten like mye tid for veileder-
ne som det planlagte oppfølgingsarbeidet. Dette kan 
være brukere som tar kontakt utenom avtalte tids-
punkter for å få snakke med sin veileder, og som 
etter de fastsatte målkravene skal ha tilbakemelding 
innen 48 timer etter henvendelsen. Slike løpende 
henvendelser representerer uforutsigbarhet i en fra 
før av presset arbeidshverdag.

Det er en gjennomgående tendens at mange ledere og 
saksbehandlere mener de har for svak arbeidsmar-
kedskompetanse til å etterleve mottoet om «arbeid 
først». Ved flere kontorer framstår markedsarbeidet 
som fragmentert og noen steder nærmest fraværende, 
noe som indikerer at det er behov for å gjennomføre 
en bred satsing på utvikling av kontorenes arbeids-
markedskompetanse. Kartleggingen viste også at det 
samtidig går for mye tid til administrative oppgaver 
som skanning av utgående post og generell doku-
mentbehandling.

Arbeidsevnevurderingene spiller en nøkkelrolle 
innenfor det nye oppfølgingsregimet. Det er tidligere 
blitt påpekt store utfordringer knyttet til en god 
implementering av den nye metodikken, blant annet 
ved at brukerne i for liten grad er blitt involvert og at 
vurderingene ikke er nok orientert mot muligheter i 
arbeidsmarkedet (Proba, 2011; 2012). Funnene i de 
kvalitative intervjuene våre bekrefter i stor grad dette 
bildet. Det er stor variasjon i forståelsen av metoden, 
og kompetansen til å produsere vurderingene i tråd 
med intensjonene synes å være mangelfull.

Oppsummering – avslutning
Resultatene fra analysen gir indikasjoner på at det 
fortsatt er mulig å effektivisere kontorene både når 
det gjelder arbeidsgiverkontakten og oppfølgingsar-
beidet. Imidlertid er resultatforskjellene så små, 
særlig innenfor oppfølging av personer med nedsatt 
arbeidsevne, at gevinstmulighetene ved gjennomfø-
ring av organisatoriske endringer og effektiviserings-
tiltak vil være begrenset på kort sikt.

Registerdata viser at de økonomiske rammer varierer 
mellom fylker og NAV-kontorer, og at dette gir store 
forskjeller i antall brukere hver veileder har ansvar 
for. Antallet varierer fra om lag 30 til 300 brukere 
med nedsatt arbeidsevne per veileder. 

Kapasitetsutfordringene ved kontorene gir seg utslag 
i lavere hyppighet i brukeroppfølgingen, varierende 
kvalitet på avklarings- og oppfølgingsarbeidet og for 
lite kontakt mot arbeidsgiverne. Disse forskjellene 
har dels sammenheng med «ettervirkninger» fra de 
gamle ressursfordelingskriteriene som ble benyttet 
ved budsjettildelingene før NAV-reformen. Budsjett-
fordelingen mellom de ulike enhetene i NAV er 
derfor ikke tilstrekkelig justert i samsvar med de 
relativt store omstruktureringene av organisasjon, 
ytelsesforvaltning og tjenesteproduksjon som er gjort 
etter 2006, men som nevnt må omfordelinger skje 
gradvis over en lengre periode.

Ved siden av budsjettforskjellene synes variasjonen i 
arbeidsbelastning mellom kontorene å være påvirket 
av kontorstørrelse og graden av integrasjon og 
samordning av de kommunale og statlige veiled-
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samarbeidsløsninger med kommunene kan videreut-
vikles. Kompetanseutfordringene knyttet til markeds-
arbeid og arbeidsrettet brukeroppfølging er allerede 
innarbeidet i etatens kompetansestrategi og pekt ut 
som de mest prioriterte kompetansegrepene for 2014. 
Det er utviklet egne opplæringstiltak for dette 
arbeidet.
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ningstjenestene. Kontorer som har valgt å integrere 
oppfølging av langtidsbrukere og de kommunale 
veilednings- og rådgivingstjenestene i samme enhet 
har gjennomgående lavere brukerbelastning. Dette 
kan skyldes at tilførselen av kommunale ressurser gir 
større og mer robuste oppfølgingsenheter. I tillegg 
kan samordningen av kommunale og statlige tjenes-
ter overfor felles brukere ha gitt gevinster.

Intervjuene av ledere og medarbeidere ved kontorene 
viste at en del større kontorer har høy arbeidsbelast-
ning på grunn av organisatoriske og styringsmessige 
utfordringer. Dette kan ha sammensatte årsaker: Mer 
krevende samarbeidsprosesser i større kontorer med 
todelt ledelse mellom kommune og stat, større 
ledelsesutfordringer, og mangel på styringsmodeller 
og verktøy for å få oversikt og innsikt i prosessene 
ved kontoret.

Resultatene fra kartleggingen bekrefter at NAV-kon-
torene har en krevende ressurssituasjon på oppføl-
gingsområdet. Selv kontorer som har iverksatt mange 
interne tiltak for å effektivisere og frigjøre tid både 
til brukeroppfølging og arbeidsgiverkontakt, gir 
uttrykk for at kapasiteten ikke er tilstrekkelig til at 
brukeroppfølgingen vil være av god nok kvalitet.

På bakgrunn av resultatene fra denne kartleggingen 
og anbefalinger fra arbeidsgruppen, er det allerede i 
budsjettprosessen for 2014 iverksatt tiltak for å 
utjevne ressursforskjellene mellom fylker og konto-
rer. Fordelingen er basert på en revidert budsjettfor-
delingsmodell med utgangspunkt i de endringene i 
organisasjonsstrukturen som ble gjennomført fra 1. 
januar 2013.

Viktige steg videre i arbeidet er å vurdere kontor-
struktur og andre bindinger for å sikre en mer 
fleksibel anvendelse av ressursene på tvers av 
geografi og organisasjonsstruktur, samt gjennomfø-
ring av effektiviserings- og omstillingstiltak som kan 
styrke oppfølgingsarbeidet på sikt. En viktig del av 
dette arbeidet vil være å se nærmere på hvordan 
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NAVS OPPFØLGING AV SYKMELDTE
Av Søren Brage, Per Kristoffersen og Nina Lysø

Sammendrag
NAVs oppfølging av sykmeldte har et betydelig omfang, og består av både brukerrettet oppføl-
ging og kontrolloppgaver. Mange personer skal følges opp hvert år. Kontroll av aktivitetskra-
vet ved 8 ukers sykmelding omfatter 214 000 sykmeldte årlig, mens 120 000 sykmeldte skal 
vurderes for dialogmøte 2.

Arbeidsrettet sykefraværsoppfølging står for en mindre del – rundt 4 prosent – av tidsbruken 
ved NAV-kontorene. Det brukes i overkant av 400 årsverk med en kostnad på 226 millioner  
kroner på denne oppfølgingen. NAVs statistikk viser at sykefraværsoppfølgingen ikke når alle 
og at arbeidsrettet oppfølging kommer i gang sent. Én av fem i målgruppen for dialogmøte 2 
har ikke deltatt i et møte innen 26 uker, dialogmøte 3 gjennomføres i begrenset utstrekning  
og en relativt liten andel sykmeldte uten arbeidsgiver får oppfølging innen 12 uker. Noe av 
grunnen til manglende oppfølging kan være det betydelige omfanget av oppfølgingsarbeidet 
og de relativt knappe ressursene som står til rådighet ved NAV-kontorene.

Rundt en fjerdedel av årsverkene brukes i forbindelse med dialogmøte 2, mens en snau tiende-
del brukes til kontroll av aktivitetskravet ved åtte uker. Disse tiltakene har ikke blitt evaluert, 
og direkte effekter på sykefraværet er ikke vist.

Gradert sykmelding er det tiltaket som i størst grad har vært gjenstand for effektstudier. Utover 
dette finnes det få evalueringer, og de som foreligger gjelder bare enkelte undergrupper av 
sykmeldte og viser små effekter. Det er derfor ikke mulig i dag å si noe sikkert om effekten  
av oppfølgingen av sykmeldte i regi av NAV. Det er ønskelig med flere systematiske studier av 
oppfølgingsarbeidet, fortrinnsvis kontrollerte forsøk og registerbaserte effektanalyser. Dette  
vil kunne gi et bedre grunnlag for å si om effektene forsvarer ressursbruken.
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Innledning
Sykefraværet i Norge har ligget høyt siden midten av 
1990-tallet. Både lovgivere og NAV har vært mest 
opptatt av langtidsfraværet. Det skyldes blant annet at 
langtidsfraværet står for hovedtyngden av tapte 
dagsverk, og at personer med langvarig sykefravær har 
økt risiko for å falle helt ut av arbeidsmarkedet og bli 
langtidsmottakere av trygdeytelser. Den økte risikoen 
er ikke bare et resultat av helseproblemer, men også av 
at langtidsfravær i seg selv reduserer sjansen for å 
komme tilbake til arbeid (Gjesdal m.fl. 2005).

For å fange opp personer som er langvarig sykmeldt 
og hjelpe dem tilbake til arbeid, har NAV og arbeids-
giverne fått flere lovpålagte oppfølgingsoppgaver. 
Hovedansvaret er lagt til arbeidsgiverne i samarbeid 
med arbeidstakerne selv, mens NAVs rolle i begyn-
nelsen av sykefraværet er mer underordnet. Når 
fraværet blir lengre får NAVs innsats større betyd-
ning.

De fleste sykefraværene har kort varighet. Likevel er 
det et betydelig antall personer som har et relativt 
langvarig sykefravær. I 2012 var det 495 000 perso-
ner som hadde ett eller flere syke fravær med syke-
penger fra NAV. For arbeidstakere vil dette si fravær 
utover arbeidsgiverperioden på 16 dager. I 2012 var 
det i alt 645 000 tilfeller med sykepenger fra NAV. 
De aller fleste sykmeldte har en arbeidsgiver. 

Sykmeldte uten arbeidsgiver, i hovedsak selvstendig 
næringsdrivende og arbeids ledige, utgjør i underkant 
av 10 prosent av alle tilfellene.

Tabell 1 viser hvor mange sykefravær som passerte 
ulike tidspunkter for lovpålagt oppfølging i 2012. 
Arbeidsgiver skal i samarbeid med arbeidstaker lage 
en oppfølgingsplan innen fire uker, avholde et 
dialogmøte på arbeidsplassen innen sju uker og 
rapportere til NAV innen ni uker. NAV skal etter åtte 
uker kontrollere at det er vurdert om den sykmeldte 
kan være i aktivitet, innen tolv uker følge opp 
sykmeldte uten arbeidsgiver og innen 26 uker 
avholde et dialogmøte 2 med arbeidstaker, arbeidsgi-
ver og eventuelt sykmelder.

Tabell 1. Antall sykefraværstilfeller i 2012 som 
passerer ulike varigheter. Sykmeldte med og uten 
arbeidsgiver

Sykefraværs-
tilfeller i alt

Sykmeldte med 
arbeidsgiver

Sykmeldte uten 
arbeidsgiver

4 uker 326 500 303 300 23 200

7 uker 232 400 214 300 18 100

8 uker 214 100 197 200 16 800

9 uker 159 600 146 600 13 000

12 uker 139 700 127 900 11 800

26 uker 83 000 75 400 7 500

39 uker 56 400 51 000 5 400

Kilde: NAV

Antall personer som er i målgruppen for oppfølging 
reduseres jo lengre ut man kommer i sykefraværsfor-
løpet (tabell 1). Om lag halvparten av sykefraværene 
(327 000), passerte fire uker, en tredjedel (214 000) 
passerte åtte uker, og én av åtte (83 000) hadde en 
varighet på over et halvt år. Andelen sykmeldte som 
passerer ulike varigheter er relativt stabilt fra år til år, 
men det er noe variasjon i antallet i tråd med varia-
sjoner i sykefraværet generelt.

Det er åpenbart at sykefraværsoppfølgingen er 
ressurskrevende. Dette vil kunne forsvares dersom 
oppfølgingen har gunstige effekter på sykefraværet. 
Formålet med denne artikkelen er å beskrive NAVs 
oppfølging av sykmeldte og å gi en oversikt over 
hvilket omfang og hvilke kostnader oppfølgingen 
har. Basert på det som foreligger av evalueringer, 
drøftes også mulige effekter av sykefraværsoppføl-
gingen. Vi begrenser oss til å se på NAVs oppføl-
ging. Det betyr at vi ikke har sett på oppfølgingen i 
regi av arbeidsgivere, helsetjenesten eller andre, selv 
om omfanget og kostnadene også her er betydelige.

Endringer i oppfølgingen av sykmeldte
På bakgrunn av den betydelige økningen i sykefravæ-
ret mot slutten av 1990-tallet, ønsket myndighetene og 
partene i arbeidslivet å prøve nye veier for å redusere 
sykefraværet. Med Sandmanrapporten (NOU 2000:27) 
ble grunnlaget lagt for en mer aktiv oppfølging av 
sykmeldte. Den ble fulgt opp med avtalen om et 
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gis tungtveiende medisinske grunner for at aktivitet 
ikke var igangsatt. Gradert sykmelding ble en 
viktigere del av oppfølgingen. Dersom sykmelding 
var nødvendig, skulle gradert sykmelding prioriteres 
foran aktiv sykmelding.1 Det ble også innført en ny 
sykmeldingsblankett som i større grad enn tidligere 
fokuserte på aktivitet til tross for sykdom.

Etter en markant nedgang i 2004, økte sykefraværet på 
ny og regjeringen satte derfor ned et utvalg som skulle 
foreslå tiltak for å forebygge og redusere sykefraværet 
(Sykefraværsutvalget 2006). De nye tiltakene ble satt i 
verk 1. mars 2007. Oppfølgingsplanen skulle utarbei-
des tidligere, senest innen seks ukers sykmelding. 
Planen skulle beskrive hvilke tiltak og tilpasninger 
som var nødvendige for at den sykmeldte kunne 
komme helt eller delvis tilbake i arbeid. Planen skulle 

1 Muligheten til aktiv sykmelding ble fjernet i 2011. Dette 
tiltaket blir derfor ikke beskrevet nærmere i artikkelen.

inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) i 2001 og senere 
regelendringer på sykefraværsområdet. I IA-avtalen ble 
hovedansvaret for sykefraværsoppfølgingen flyttet fra 
den daværende trygdeetaten til arbeidsgiver og arbeids-
taker i samarbeid. Hovedprinsippene i avtalen inklu-
derte blant annet «tidligere intervensjon og kvalitativt 
bedre oppfølging av sykmeldte for å forebygge 
langtidsfravær og utstøtning». Det ble etablert arbeids-
livssentre som skulle bistå IA-virksomhetene i arbeidet 
med å forebygge sykefravær. I 2003 ble det lovfestet at 
arbeidsgiver i samråd med arbeidstaker skulle lage en 
oppfølgingsplan for sykmeldte arbeidstakere.

Sykefraværet fortsatte å øke etter inngåelsen av 
IA-avtalen (figur 1), og 1. juli 2004 ble det innført 
nye regler for sykmelding og for oppfølgingsarbei-
det. Formålet med endringene var å øke den arbeids-
relaterte aktiviteten blant sykmeldte. Det ble innført 
et aktivitetskrav etter åtte uker. Hvis den sykmeldte 
da fortsatt ikke var i arbeidsrelatert aktivitet, skulle 
legen fylle ut en utvidet legeerklæring der det skulle 

Figur 1. Totalt sykefravær.1 Sesong- og influensajustert. Prosent. 2. kvartal 2000–3. kvartal 2013

Kilde: NAV/SSB

1  Sykefraværsstatistikken omfatter sykefravær for alle arbeidstakere i alderen 16–69 år med et arbeidsforhold registrert i 
arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret. Sykefraværet måles som tapte dagsverk på grunn av egen sykdom i prosent av 
avtalte dagsverk. Totalt sykefravær består av legemeldt sykefravær og egenmeldt sykefravær.
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dere, obligatorisk opplæring for leger i sykmeldingsar-
beid og et statistikkverktøy som legene kan benytte for 
å vurdere egen sykmeldingspraksis.

En ny IA-avtale ventes inngått våren 2014 og vil 
kunne gi endringer i oppfølgingsrutinene.

Andre aktørers oppfølging
De sykmeldte skal følges opp av arbeidsgiverne, 
helsetjenesten og NAV. Arbeidsgiver har ansvar for 
oppfølging og tilrettelegging gjennom hele sykefra-
værsforløpet. Arbeidsgiver skal i samarbeid med 
arbeidstaker utarbeide en oppfølgingsplan, og har 
ansvar for å avholde dialogmøte 1 på arbeidsplassen. 
Oppfølgingsplanen skal sendes til sykmelder. Videre 
skal arbeidsgiver gi skriftlig melding til NAV om det 
er utarbeidet en oppfølgingsplan og avholdt et dialog-
møte (det finnes et eget skjema til dette). Dersom det er 
laget en oppfølgingsplan, skal den sendes inn samtidig.

Helsetjenesten har ansvaret for medisinsk behandling 
og oppfølging, og for å motivere den sykmeldte til 
aktivitet gjennom sykefraværsforløpet. Dette inklu-
derer å vurdere om gradert sykmelding er aktuelt. 
Sykmeldende lege skal også sende inn utvidet 
medisinsk erklæring senest innen åtte uker. I denne 
må legen legge frem tungtveiende medisinske 
grunner for at aktivitet ikke er igangsatt, og gi sin 
medisinske vurdering av den sykmeldtes muligheter  
i arbeids livet. Hensikten med denne erklæringen er 
også å gi NAVs veiledere et bedre grunnlag for 
forslag til tiltak. Sykmeldende lege skal ved behov 
også delta i dialogmøter.

Helseforetakene har ansvar for en del tilbud gjennom 
«Raskere tilbake»-ordningen, slik som fremskyndet 
medisinsk og kirurgisk behandling, somatisk rehabi-
litering i sykehus, psykiatrisk behandling og rehabili-
tering, samt arbeidsrettet rehabilitering i opptrenings-
institusjoner. Hensikten med ordningen er å gi de 
sykmeldte raskere og mer målrettet behandling. 
Behandlende lege henviser til de ordninger som 
helseforetakene har ansvar for.

Raskere tilbake-ordningen omfatter også arbeids-
rettede tiltak i regi av NAV. Disse tiltakene omfatter 

sendes til NAV innen tolv uker. Som helt nye elemen-
ter i sykefraværsoppfølgingen ble det innført obligato-
riske dialogmøter. Senest innen tolv ukers sykmelding 
ble arbeidsgiver pålagt å innkalle til et dialogmøte 
dersom arbeidstaker var 100 prosent sykmeldt (dialog-
møte 1). Ved langvarig sykmelding, og senest innen 
seks måneder, ble NAV pålagt å innkalle til et nytt 
dialogmøte (dialogmøte 2).

Omfanget av oppfølgingen i regi av arbeidsgiverne og 
NAV etter endringene i 2007 er beskrevet i en tidligere 
artikkel av Arbeid og velferd (Gulbrandsen m. fl. 2009).

Dagens regelverk
De seneste endringene i oppfølgingsarbeidet ble 
innført 1. juli 2011 og er gjeldende i dag:
• Oppfølgingsplanen skal utarbeides senest innen fire 

ukers sykmelding. Det er også presisert hva planen 
skal inneholde og at kopi skal sendes til sykmelder.

• Dialogmøte 1 skal skje i regi av arbeidsgiver 
senest innen sju uker, og skal gjelde alle 
sykmeldte uansett gradering.

• Som tidligere skal NAV kontrollere aktivitets-
kravet ved åtte ukers sykmelding.

• Senest innen ni uker skal arbeidsgiver sende inn et 
rapporteringsskjema og oppfølgingsplanen til 
NAV. Dette er en utvidelse av 
rapporteringsplikten, i tillegg til at tidsfristen er 
flyttet frem i tid.

• Som tidligere skal NAV-kontoret senest innen 26 
uker avholde et dialogmøte 2 med arbeidstaker og 
arbeidsgiver.

• Ved behov kan NAV-kontoret innkalle til et 
dialogmøte 3.

• Det er innført rutiner for sanksjoner mot 
arbeidsgivere, arbeidstakere og sykmeldere som 
ikke overholder lovpålagte oppgaver eller frister.

Som ledd i IA-arbeidet ble det i 2011 etablert et 
sykmelderprosjekt mellom Helsedirektoratet og NAV. 
Prosjektet har utarbeidet en faglig veileder for sykmel-



82

//  Arbeid og velferd  //  1  // 2014
//   NAVs oppfølging av sykmeldte

NAVs side i løpet av de første åtte ukene. De fleste 
sykmeldinger sendes elektronisk til NAV og legger 
seg automatisk inn på saken uten videre saksbehand-
ling. I forbindelse med mottak av oppfølgingsplanen 
fra arbeidsgiver vurderer imidlertid saksbehandler 
om det er behov for bistand fra NAV. I praksis betyr 
dette ofte å følge opp henvendelser om bistand. 
Ifølge rapporten Oppfølging av sykmeldte – fungerer 
dagens regime? (Ose m.fl. 2013) får NAV sjelden 
slike henvendelser i denne perioden.

Vurdering av arbeidsmuligheter og aktivitetsk-
rav ved åtte uker
NAV skal vurdere om aktivitetskravet ved 8 ukers 
sykmelding er oppfylt. Så tidlig som mulig og senest 
innen åtte uker skal den sykmeldte være i arbeids-
relatert aktivitet, hvis det er medisinsk forsvarlig. 
Dette gjelder sykmeldte med og uten arbeidsgiver, 
og er en forutsetning for videre rett til sykepenger. 
Unntak kan gis:
- ved forventet friskmelding i løpet av én til to uker
- ved så alvorlig lidelse at man ikke kan regne med 

at arbeidstakeren blir arbeidsfør igjen
- når arbeidstakeren er innlagt på helseinstitusjon
- når sykmelder tilfredsstillende bekrefter at 

aktivitet ikke er mulig
- når det ikke er mulig med tilrettelegging på 

arbeidsplassen

avklaring, oppfølging, arbeidsrettet rehabilitering og 
behandling av lettere psykiske/sammensatte lidelser  
i regi av private tiltaksarrangører.

NAVs oppgaver i sykefraværsoppfølgingen
NAVs ansvar i sykefraværsoppfølgingen består både av 
brukerrettet oppfølging og kontrolloppgaver. Vi gjør i 
fortsettelsen ingen tydelig oppdeling mellom disse, men 
omtaler aktivitetene i kronologisk rekkefølge.

I oppfølgingen av sykmeldte skilles det mellom 
sykmeldte med og uten arbeidsgiver. Når den syk-
meldte har et ansettelsesforhold, har arbeidsgiver og 
den sykmeldte sammen hovedansvaret for opp følg-
ingen. Når den sykmeldte er uten arbeidsgiver, har 
NAV og den sykmeldte hovedansvaret. For begge 
grupper vil det kunne være behov for bistand fra NAV 
i alle deler av sykefraværsperioden. Målet er at NAV 
skal bidra til at sykmeldte kommer raskt tilbake i 
arbeid, helt eller delvis, når det er medisinsk forsvarlig. 
I tabell 2 gis det en oversikt over de viktigste elemente-
ne i NAVs oppfølging av sykmeldte.

Tidlig sykefraværsoppfølging (før åtte uker)
Siden hovedansvaret for den tidlige sykefraværsopp-
følgingen ligger hos arbeidsgiver og arbeidstaker, 
skjer det vanligvis lite arbeidsrettet oppfølging fra 

Tabell 2. Oversikt over NAVs oppfølging av sykmeldte

Oppfølging Tidspunkt Målgruppe

Kontroll av aktivitetsplikten og vurdering av bistandsbehov fra 
NAV

ved åtte uker alle sykmeldte

Kontroll av rapporteringsskjema fra arbeidsgiver ved ni uker sykmeldte med arbeidsgiver

Oppfølgingsvedtak (og aktivitetsplan) innen tolv uker sykmeldte uten arbeidsgiver

Avholde dialogmøte 2 innen 26 uker sykmeldte med arbeidsgiver

Avholde dialogmøte 3 etter behov mellom 26 og 52 uker sykmeldte med arbeidsgiver

Vurdering av bistandsbehov ved 39 uker/ved behov alle sykmeldte

Gjennomføre arbeidsevnevurdering ved behov alle sykmeldte

Arbeidsrettede tiltak, herunder Raskere tilbake-tiltak og 
tilretteleggingstilskudd 

ved behov alle sykmeldte

Veiledning av sykmeldere og bedrifter ved behov alle sykmeldte

Sende ut varsel om sanksjon/ sanksjonere sykmelder
/sykmeldt/arbeidsgiver

alle sykmeldte
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om sanksjon. I tillegg danner noen av spørsmålene i 
rapporteringsskjemaet grunnlag for varsel om sank-
sjon til arbeidsgiver eller arbeidstaker. Oppfølgings-
planen brukes av NAV-kontoret i sin oppfølging av 
den sykmeldte, blant annet i forbindelse med forbere-
delsene til dialogmøte 2.

Dersom det er sannsynlig at arbeidstaker vil være 
tilbake i jobb innen kort tid, eller dersom syk dommen 
tilsier at det er svært lite sannsynlig at arbeids taker 
vil komme tilbake i arbeid, har ikke arbeidsgiver 
plikt til å utarbeide en oppfølgingsplan. I rapportene 
som NAV mottok i 2012 oppga om lag 3 av 4 
arbeidsgivere at en oppfølgingsplan var utarbeidet. 
Årsaken til at en plan ikke var blitt laget var i de 
fleste tilfeller «åpenbart unødvendig grunnet arbeids-
takers situasjon» (90 %). Arbeidsgiver oppga sjelden 
at årsaken var at «arbeidstaker ikke har medvirket til 
utarbeiding av oppfølgingsplan» (4 %). Videre oppga 
om lag to av tre arbeidsgivere at det var avholdt et 
dialogmøte 1. Hovedårsaken til at det ikke var 
avholdt dialogmøte var igjen «åpenbart unødvendig 
grunnet arbeidstakers situasjon» (80 %).

Sykmelder kan delta i dialogmøte 1 ved behov. I 
henhold til arbeidsgivernes rapportering deltok 
sykmelder i om lag en av fem dialogmøter på 
arbeidsplassen i 2012.

Dialogmøte 2

Som hovedregel skal alle sykmeldte som har en  
arbeidsgiver delta i et dialogmøte i regi av NAV 
innen 26 ukers sykmelding (dialogmøte 2). Kravet 
om dialogmøter ble innført for å styrke oppfølgingen 
av langtidssykmeldte og for å bidra til at disse 
raskere kommer tilbake i arbeid. Formålet med 
dialogmøte 2 er at arbeidstaker, arbeidsgiver og 
NAV, samt eventuelt lege/sykmelder, skal møtes til 
en felles gjennomgang av situasjonen. Intensjonen er 
at man i møtet skal finne fram til gode løsninger, 
herunder avklare hva arbeidstakeren kan gjøre på 
arbeidsplassen og hvilke tilretteleggingstiltak som 
kan være aktuelle.

NAV-kontoret starter vanligvis forberedelsene til 
dialogmøte 2 etter om lag 17 ukers sykmelding. 
Antall saker som skal vurderes er betydelig: I 2012 

Selv om en stor andel av sykefraværstilfellene avsluttes 
i løpet av relativt kort tid, er det et betydelig antall 
sykmeldte som skal følges opp med tanke på aktivi-
tetskravet (jf. tabell 1). I 2012 var det 214 000 sykefra-
værstilfeller som hadde en varighet utover åtte uker. 
Ifølge rapporten til Ose m.fl. (2013) har åtteukers-eva-
lueringen «… liten direkte effekt på sykefraværet. Det 
gjøres trolig nesten alltid unntak fra aktivitetskravet og 
i de tilfellene sykepengene stoppes (…), kommer 
utbetalingene nesten alltid i gang igjen etter at legen 
har levert ytterligere informasjon».

Kontrollen av aktivitetskravet har antagelig vært 
praktisert ulikt. Dette kan gjøre det mulig å evaluere 
effekter av tiltaket, men vi kjenner ikke til at dette 
har vært gjort. Som et eksempel økte NAV-kontorene 
i Hedmark sin innsats i oppfølgingen av syk meldte 
våren 2013. Ett av grepene var en strengere praktise-
ring av aktivitetskravet ved åtte uker. Det er ønskelig 
at det i større grad legges til rette for at effekter av 
denne type endringer kan evalueres.

I 2012 hadde 41 prosent av de sykmeldte ved ni ukers 
passering en gradert ytelse, dvs. at de var i arbeids-
relatert aktivitet. De aller fleste med unntak for 
aktivitetskravet hadde unntak av medisinske grunner 
(96 %), kun en liten andel hadde unntak fordi tilrette-
legging på arbeidsplassen ikke var mulig (3–4 %).

Videre oppfølging av sykmeldte med arbeidsgiver

Kontroll av 9-ukersrapporter fra arbeidsgiver

Senest innen ni uker skal arbeidsgiver sende inn et 
rapporteringsskjema til NAV med opplysninger om 
oppfølgingen som har skjedd på arbeidsplassen, blant 
annet om det er utarbeidet en oppfølgingsplan, 
avholdt et dialogmøte 1 og iverksatt tiltak på arbeids-
plassen. Dersom det er laget en oppfølgingsplan, skal 
den sendes inn samtidig. Denne rapporteringsplikten 
gjelder alle sykmeldte arbeidstakere.

I 2012 var det om lag 147 000 sykmeldte med arbeids-
giver som passerte ni ukers sykmelding. Ifølge NAVs 
statistikk for oppfølging av sykmeldte registrerte 
etaten i løpet av året 155 000 «9-ukersrapporter» fra 
arbeidsgivere. Dersom rapporten eller oppfølgingspla-
nen ikke er mottatt innen fristen, sendes det ut varsel 
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De siste årene har det vært en utvikling i retning av 
at NAVs oppfølging knyttet til dialogmøte 2 skjer 
tidligere enn før. Tall over sykmeldte som passerte 
26 uker i 2009–2012 viser at den gjennomsnittlige 
tiden til dialogmøte 2 avholdes har gått ned med 3 
uker til i underkant av 26 uker. Videre har den 
gjennomsnittlige tiden til det gis unntak fra dialog-
møte 2 gått ned med fem uker til om lag 23 uker.

Dialogmøte 3

Dialogmøte 3 skal avholdes når det er hensikts-
messig. Det er altså ikke obligatorisk, men kan gi en 
ekstra mulighet for dialog mellom partene og NAV. 
Dersom en av partene tar initiativ til et slikt møte, 
skal NAV innkalle til og gjennomføre møtet.

Det avholdes relativt få slike møter, i 2012 om lag 
5 500. Naturlig nok avholdes disse møtene relativt 
sent i sykmeldingsperioden, de fleste etter 35–50 
ukers sykmelding. En stor andel av de som deltar i 
dialogmøte 3 har også deltatt i et dialogmøte 2, og i 
praksis blir en del av møtene avtalt allerede ved 
dialogmøte 2. Antar vi at de fleste møtene avholdes 
etter om lag 39 ukers sykmelding, betyr det at om lag 
51 000 sykmeldte med arbeidsgiver i utgangspunktet 
var aktuelle for dialogmøte 3 i 2012.

Oppfølging av sykmeldte uten arbeidsgiver
NAV har hovedansvaret for oppfølgingen av syk-
meldte uten arbeidsgiver. Denne gruppen omfatter 
selvstendig næringsdrivende, personer som har gått 
ut en kontraktsperiode eller et vikariat mens de 
mottar sykepenger, samt registrerte arbeidssøkere 
som har blitt sykmeldt.

Som hovedregel skal sykmeldte uten arbeidsgiver få 
et oppfølgingsvedtak etter NAV-lovens § 14a innen 
tolv ukers sykmelding. Aktivitetsplan skal utarbeides 
for brukere som har behov for tiltak, behandling eller 
annen oppfølging. Tidspunkt og omfang vil avhenge 
av brukers helsetilstand og andre forhold som 
påvirker muligheten til å delta i arbeidsrettet aktivitet 
eller å komme tilbake i arbeid. I likhet med dialog-
møte 2 kan det gis unntak fra denne oppfølgingen.

I 2012 var det om lag 12 000 personer uten arbeids-
giver som passerte tolv ukers sykmelding. Det var en 

var det 121 000 sykmeldte med arbeidsgiver som 
passerte 17 ukers sykmelding. NAVs statistikk for 
oppfølging av sykmeldte viser at det i 2012 ble 
avholdt nærmere 50 000 slike møter. De aller fleste 
ble gjennomført innen 26 ukers sykmelding (90 %). 
Sykmelder deltok i om lag halvparten av møtene.

Dersom det anses åpenbart unødvendig å avholde et 
dialogmøte 2, kan NAV gi unntak. Tar vi utgangs-
punkt i målgruppen for dialogmøte 2 – sykmeldte 
med et arbeidsforhold, som ikke har fått unntak 
– viser statistikken for 2012 at fire av fem hadde 
deltatt i et dialogmøte i regi av NAV.

NAV kan gi unntak for dialogmøte 2 dersom den 
sykmeldte har en alvorlig sykdom, forventes å bli 
friskmeldt innen 28 ukers sykmelding eller det er 
dokumentert at hensiktsmessige tiltak vil føre til 
friskmelding. I 2012 registrerte NAV om lag 30 000 
unntak fra dialogmøte 2 (tabell 3).2 Det kan også gis 
unntak dersom arbeidsforholdet er opphørt eller 
brukeren er friskmeldt, men disse er ikke inkludert i 
oversikten. Det er mulig å registrere flere unntak per 
sykmeldt. En del av personene som er registrert med 
unntak vil være friskmeldt før 26 ukerstidspunktet.

Tabell 3. Årsaker til unntak fra dialogmøte 2. Antall og 
prosent. 2012

Antall Prosent

Medisinske grunner 14 000 47

Innlagt i helseinstitusjon 600 2

Forventet friskmelding 7 700 25

Dokumenterte tiltak 7 700 25

I alt 30 000 100

Kilde: NAV

Unntak som følge av alvorlig sykdom utgjorde 
nærmere halvparten av unntakene i 2012, mens 
forventet friskmelding innen 28 ukers sykmelding og 
dokumenterte hensiktsmessige tiltak utgjorde en 
fjerdedel hver.

2 NAVs statistikk for oppfølging av sykmeldte. I tillegg til at 
det er mulig å registrere flere ulike unntak per sykmeldt, 
kan dobbeltregistreringer forekomme.
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Annen oppfølging av sykmeldte
I tillegg til de gitte oppfølgingstidspunktene i syke-
fraværsforløpet skal NAV kontinuerlig vurdere 
behovet for bistand og tiltak.

Arbeidsevnevurderinger

Brukere som har behov for en mer omfattende vurde-
ring av sitt bistandsbehov, har rett til å få en arbeids-
evnevurdering av NAV. Arbeidsevnevurderingen skal 
danne grunnlag for videre oppfølging, herunder 
aktivitetsplan og tiltaksbruk. Arbeidsevnedokumentet 
danner også grunnlag for vurdering av vilkår knyttet 
til arbeidsavklaringspenger og uførepensjon.

I mars-desember 2012 var det nærmere 47 000 
sykmeldte som fikk en arbeidsevnevurdering. De 
fleste fikk denne vurderingen sent i sykmeldingsperio-
den. Av gruppen som passerte 26 ukers sykmelding i 
2012 og som fikk en arbeidsevnevurdering, fikk de 
fleste denne etter 42 uker eller senere (figur 2). Det 
betyr sannsynligvis at en stor andel av disse vurderinge-
ne gjennomføres med tanke på arbeidsavklaringspenger 
eller andre ytelser. Denne antakelsen støttes av at det 
først og fremst er de som bruker opp syke penge rettig-
hetene som har fått en arbeidsevnevurdering.

Raskere tilbake og andre arbeidsrettede tiltak

For å hindre unødig langvarig sykefravær skal tiltak 
vurderes så tidlig som mulig. Det kan dreie seg om 
både tilrettelegging på arbeidsplassen, arbeidsrettede 
tiltak i regi av NAV og behandlingstiltak i regi av 
helsevesenet.

relativt liten andel som på dette tidspunktet hadde 
fått oppfølging av NAV. I 2012 hadde om lag en av 
fem i målgruppen fått et oppfølgingsvedtak, mens en 
av sju var registrert med unntak fra oppfølging.

Det kan gis unntak fra denne oppfølgingen når 
medisinsk behandling eller innleggelse i helseinstitu-
sjon tilsier at det ikke er mulig å delta i en samtale 
med NAV eller når det forventes snarlig friskmel-
ding. Medisinske grunner utgjorde om lag to tredje-
deler av unntakene i 2012, mens en tredel fikk unntak 
på grunn av at det forventes snarlig friskmelding. 
Kun en liten andel fikk unntak på grunn av innleggelse 
i helseinstitusjon.

Tall over sykmeldte som passerte 26 uker i 2012 
viser at andelen med oppfølgingsvedtak økte utover  
i sykmeldingsperioden. Etter 42 uker hadde om lag 
halvparten av de sykmeldte uten arbeidsgiver fått 
oppfølging.

Vurdering av bistandsbehov
Etter 39 ukers sykmelding får alle sykmeldte tilsendt 
et brev fra NAV med orientering om at sykepengene 
vil opphøre i løpet av tre måneder, og at friskmelding 
eller andre ytelser må vurderes. NAV-kontoret skal 
vurdere saken på ny og spesielt se på behovet for 
ytterligere tiltak, herunder vurdere om et dialogmøte 
3 bør avholdes. Hensikten er å unngå unødig over-
gang til arbeidsavklaringspenger. Statistikken for 
2012 viser at det var 58 000 sykmeldte som mottok 
«39-ukersbrevet».

Figur 2. Sykmeldte som passerte 26 ukers sykmelding i 2012. Antall kalenderdager til arbeidsevnevurdering

Kilde: NAV
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NAVs kostnader ved sykefraværs-
oppfølging
For å få et bilde av kostnadene ved NAVs oppfølging 
av sykmeldte, har vi tatt utgangspunkt i NAVs egen 
ressurskartlegging for 2013 (se faktaboks).

På grunnlag av anslått gjennomsnittlig tidsbruk 
(tidsandel), har vi beregnet at det ble brukt i overkant 
av 400 årsverk på den arbeidsrettede sykefraværsopp-
følgingen, som tilsvarer en årlig kostnad på 226 
millioner kroner (tabell 5). Tallene omfatter alle 
NAV-kontorer (ikke spesialenheter) og inkluderer både 
statlig og kommunalt ansatte, med henholdsvis 4 785 
og om lag 5 000 årsverk. I kostnadene er administrativ 
støtte, ledelse, opplæring og IKT-kostnader ikke 

I 2012 deltok en relativt liten andel av de sykmeldte i 
arbeidsrettede tiltak i regi av NAV. Andelen øker 
naturlig nok med lengden på sykefraværet (tabell 4). 
Tall over sykmeldte som passerte 26 ukers sykmel-
ding i 2012 viser at tiltak var vanligere blant syk-
meldte som hadde deltatt i dialogmøte 2, noe som 
kan indikere at tiltak har blitt initiert i møtet.

De vanligste arbeidsrettede tiltakene i regi av NAV 
er tiltak gjennom ordningen Raskere tilbake, som 
omfatter avklaring, oppfølging, arbeidsrettet rehabili-
tering og behandling av lettere psykiske/sammensatte 
lidelser i regi av private tiltaksarrangører.

Det er verdt å merke seg at oversikten i tabell 4 ikke 
omfatter tiltak som tilretteleggingstilskudd, honorar 
til bedriftshelsetjenesten, reisetilskudd, arbeidsplass-
vurdering, hjelpemidler på arbeidsplassen m.m. 
Tallene omfatter heller ikke tiltak gjennom ordnin-
gen Raskere tilbake i regi av spesialisthelsetjenesten, 
som først og fremst er behandlingstiltak.

Ressurskartlegging for 2013
NAVs ressurskartlegging ble gjennomført i september 
2013 på et stratifisert utvalg av lokale NAV-kontor med til 
sammen rundt 2 000 ansatte. Alle ansatte ved de 
utvalgte kontorene ble bedt å fylle ut et registrerings-
skjema med tidsbruk for ulike arbeidsområder i løpet av en 
14 dagers-periode. Under arbeidsområde 4, «Gjennomføre 
arbeidsrettet sykefraværsoppfølging», inngikk tre delom-
råder: «Vurdering av aktivitetskrav ved 8 ukers sykmel-
ding», «Dialogmøte 2» og «Annen sykefraværsoppføl-
ging». Ut fra denne kartleggingen er det beregnet totalt 
antall arbeidstimer i løpet av 14 dagers-perioden, og hvor 
stor andel av den totale arbeidstiden som ble viet de 
ulike arbeidsområdene. I beregningen av den samlede 
tidsbruken ble tallene vektet ut fra kontorstørrelse. Den 
gjennomsnittlige årsverkskostnaden ble satt til 550 000 
kroner per år, fordelt på lønn (430 000), eiendom 
(70 000) og øvrig kostnad (50 000).

Tabell 5. Tidsbruk, årsverk og årlig kostnad for sykefraværsoppfølging ved landets NAV-kontorer. NAVs 
ressurskartlegging for 2013.

Tidsandel (prosent)
Årsverk

(av totalt ca. 9 785 årsverk)
Årlig kostnad

(millioner kroner)

Sykefraværsoppfølging samlet 4,2 411 226

– herav aktivitetskrav 0,4 39 21

– herav dialogmøte 2 1,0 98 54

–  herav annen sykefraværs-
oppfølging

2,9 274 151

Kilde: NAV

Tabell 4. Sykmeldte som har mottatt sykepenger i mer 
enn åtte, 13 eller 26 uker med arbeidsrettede tiltak i 
regi av NAV. Avsluttede tilfeller. Prosent. 2012

Åtte uker  
eller mer

13 uker  
eller mer

26 uker  
eller mer

Raskere tilbake 3,4 4,5 7,0

Andre arbeids-
rettede tiltak

1,5 1,6 1,9

I alt 4,9 6,1 8,9

Kilde: NAV
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oppfølging fungerer. Den er ikke en systematisk 
effektevaluering, men tar utgangspunkt i rundt 150 inter-
vjuer og spørreskjemaundersøkelser til bedrifter, leger 
og bedriftshelsetjenester. I rapporten diskuteres mulige 
effekter av NAVs oppfølging. Det sies blant annet at 
effekten av NAVs oppfølging før åtte uker kan antas å 
være liten, siden omfanget av oppfølgingen i denne 
fasen er relativt beskjeden. Videre sies det at oppføl-
gingsplanen blir brukt aktivt som underlag for dialog-
møte 2, men at det ikke er vurdert om planen i seg selv 
har noen effekt.3 Om dialogmøte 2 sies det at NAVs 
veileder i 30–50 prosent av tilfellene mener at dialogmø-
tet påvirker utfallet av sykmeldingen, og at møtet 
medvirker til å få flere sykmeldte på tiltak. Rapporten 
har som konklusjon blant annet at dialogmøte 2 er et 
viktig avklaringsmøte og bør avholdes tidligere i 
forløpet.

I en analyse av gradert sykefravær ble det ikke 
funnet tegn til økt bruk av gradering ved de lovbe-
stemte oppfølgingstidspunktene rundt åtte, tolv og 26 
uker (Brage m.fl. 2011). Det betyr at oppfølgings-
tidspunktene, inkludert dialogmøtene, ikke ser ut til å 
ha bidratt nevneverdig til å øke arbeidsdeltakelsen 
gjennom at de sykmeldte delvis går tilbake til arbeid. 
Det ble ikke undersøkt om varigheten av sykefra-
værene endret seg ved oppfølgingstidspunktene.

Gradert sykmelding er det tiltaket som i størst grad 
har vært gjenstand for effektstudier, men resultatene 
er motstridende. En registerstudie som omfattet 
personer med et sykefravær utover åtte uker, viste at 
de som hadde fått gradering hadde betydelig kortere 
varighet enn de som hadde full sykmelding (Markus-
sen m.fl. 2012). Andre studier har brukt andre 
metoder og funnet betydelig mindre, eller ingen 
effekter på varigheten av sykefraværet (Ose m.fl. 
2012, Kann m.fl. 2012, Lie 2014).

Raskere tilbake-tiltakene er et område der det bør 
være mulig å gjennomføre kontrollerte studier. Vi 
kjenner til kun én studie med randomisert, kontrollert 

3 Oppfølgingsplanen kan ikke brukes i vurderingen av 
aktivitetskravet, siden den blir sendt NAV først etter ni 
uker. Dette misforhold er påpekt tidligere, se for eksempel 
Ose m.fl. (2013).

inkludert. Til sammenligning var NAVs sykepengeut-
betalinger i 2013 på om lag 35 milliarder kroner.

Oversikten inkluderer ikke arbeidet som gjøres ved 
arbeidslivssentrene rettet mot generell forebygging 
av sykefravær i bedriftene, eller i NAV Forvaltning, 
som behandler krav om sykepenger. En stor del av 
oppgavene knyttet til mulige sanksjoner ivaretas av 
en egen enhet i NAV, og disse er heller ikke inklu-
dert. Tidsbruken gir et gjennomsnitt for landet. Det 
vil trolig være en del variasjon mellom NAV-konto-
rene i hvor mye tid som brukes på sykefraværsopp-
følging.

Det er noe usikkert om deler av sykefraværsoppføl-
gingen kan være registrert på andre poster i ressurs-
kartleggingen, for eksempel under arbeidsevnevurde-
ring, aktivitetsplan eller «følge opp bruker», som er 
registrert under oppfølging av personer med nedsatt 
arbeidsevne. Det betyr at tidsandelen på 4,2 prosent, 
som er oppgitt i tabell 5, er et minimumsanslag og at 
den reelle andelen kan være høyere.

Sammensetningen av kostnadene
Ressurskartleggingen i 2013 indikerer at NAV-kon-
torene brukte til sammen 39 årsverk på vurdering av 
aktivitetskravet ved åtte uker og 98 årsverk på arbeid 
knyttet til dialogmøte 2. Det gir årlige kostnader på 
henholdsvis 21 og 54 millioner kroner.

Det er imidlertid «Annen sykefraværsoppfølging» 
som er den største posten. Den er beregnet til å 
utgjøre en samlet kostnad på 151 millioner kroner. 
Her inngår blant annet oppfølgingen før åtte uker, 
arbeid med dialogmøte 3 og oppfølging av sykmeldte 
for å vurdere tilrettelegging og arbeidsrettede tiltak. 
Trolig er det vurdering av behov for tilrettelegging 
og tiltak som er mest ressurskrevende.

Evalueringer av oppfølgingen
Det er gjort få systematiske evalueringer av effektene 
av NAVs innsats på sykefraværet. Hvilken effekt 
oppfølgingen har på sykefraværet vet vi derfor lite om.

Rapporten Oppfølging av sykmeldte – fungerer dagens 
regime (Ose m.fl. 2013) undersøker hvordan NAVs 
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ring. Det er også mulig at endringene i sykefraværs-
oppfølgingen fra NAV, arbeidsgivere og helse-
tjenesten i 2011 har bidratt til nedgangen. Ut fra 
tilgjengelige data og undersøkelser er det imidlertid 
ikke grunnlag for å si noe sikkert om disse sammen-
hengene.
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design (Reme m.fl. 2013). Man ville se om henvis-
ning til Senter for jobbmestring4 ga høyere jobbdelta-
kelse tolv måneder senere, sammenlignet med 
ordinære NAV-tiltak. 1 200 personer, både sykmeld-
te og andre med nedsatt arbeidsevne, deltok i studien, 
som omfattet seks ulike sentre. Tolv måneder etter 
gjennomgått behandling var arbeidsdeltakelsen 
signifikant høyere i gruppen som hadde vært henvist 
til Senter for Jobbmestring, men forskjellen var 
beskjeden (44 % mot 37 %). Forskjellen var minst 
blant de sykmeldte og størst blant dem som mottok 
arbeidsavklaringspenger. Det var også noe variasjon 
etter hvilket senter den sykmeldte var blitt henvist til. 
En samfunnsøkonomisk analyse viste at tiltaket ikke 
var lønnsomt fordi effektforskjellen var for liten.

Det er også vist i en registerstudie at personer på 
Raskere tilbake-tiltak i regi av helseforetakene fikk 
kortere ventetid til behandling enn dem som ble 
henvist til ordinær behandling (Aakvik m.fl. 2012). 
For personer som fikk kirurgisk behandling ble 
sykefraværet redusert med 15–23 dager, men for dem 
som fikk annen medisinsk behandling var det ingen 
endring i sykefraværets varighet. Det ser altså ut til 
at nedkorting av køer og ventetider til behandling 
kun har en begrenset effekt på sykefraværet.

Sluttkommentarer
I denne artikkelen har vi vist at det har vært store 
endringer i NAVs oppfølgingsregime i løpet av de 
siste ti årene. Dagens regime består av mange 
elementer og omfatter både brukerrettet oppfølging 
og kontrolloppgaver. Denne sammensetningen gjør 
det vanskelig å evaluere den samlede effekten av 
oppfølgingen. Effektevalueringer, inklusive kost- 
nytte-analyser, er nødvendige for å kunne vurdere i 
hvilken grad tiltakene har ønsket virkning.

Det har vært en nedgang i sykefraværet siden 2009. 
Flere faktorer kan ha bidratt til denne utviklingen, 
blant annet konjunkturforhold og arbeidsinnvand-

4 Senter for jobbmestring er et Raskere tilbake-tiltak som 
ble etablert for hurtig behandling av angst- og 
depresjonslidelser. Tiltaket har fokus på funksjon i 
arbeidslivet.
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BEGREPER OG DEFINISJONER

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)
Arbeidskraftsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse 
som tallfester arbeidsledighet, sysselsetting og 
arbeidsstyrken. Tall publiseres hvert kvartal av 
Statistisk sentralbyrå (SSB), mens noen sesong
justerte nøkkeltall publiseres månedlig.

Arbeidsledige (AKU)
For å bli definert som arbeidsledig i AKU må man være 
uten arbeid, ha søkt arbeid de siste fire ukene og kunne 
begynne i arbeid i løpet av de neste to ukene. Denne 
ledighetsdefinisjonen inkluderer også arbeidssøkere 
som ikke registrerer seg ved NAV. Dette vil typisk 
gjelde ungdom under utdanning. I tillegg vil personer 
med nedsatt arbeidsevne og deltakere på ordinære 
arbeidsmarkedstiltak som svarer at de har søkt og er 
tilgjengelig for jobb, bli definert som arbeidsledige.

Arbeidsstyrke (AKU)
Arbeidsstyrken er definert som summen av syssel
satte og arbeidsledige. Det tilsvarer alle som tilbyr 
sin arbeidskraft på arbeidsmarkedet. Personer utenfor 
arbeidsstyrken er personer som verken var syssel
satte eller arbeidsledige da de svarte på undersøkelsen.

Arbeidsstyrke (NAV)
NAVs arbeidsstyrke er utarbeidet med utgangspunkt 
i sysselsettingstall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)  
og de som står registrerte som helt arbeidsledige  
hos NAV. Sysselsettingstallene er basert på SSBs 
arbeidskraftundersøkelse (AKU). Ved beregning  
av ledighetsraten – helt ledige i prosent av arbeids
styrken – brukes i utgangspunktet arbeidsstyrketall 
fra året før. De første månedene i året vil arbeids
styrke fra to år tidligere benyttes. Bytte av arbeids
styrke avhenger av når sysselsettingstallene fra SSB 
er tilgjengelige. Eksempel: De første månedene av 
2013 brukes arbeidsstyrketall fra 2011 ved beregning 
av helt ledige i prosent av arbeidsstyrken. Fra april/
mai byttes det til arbeidsstyrketall fra 2012.

Arbeidssøkere (NAV)
Arbeidssøkere er betegnelsen på summen av helt 
ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på tiltak og andre 
arbeidssøkere. Arbeidssøkere er personer som søker 
inntektsgivende arbeid gjennom NAV og som er 
tilgjengelige for arbeid. Hovedregelen er at man 
anses som arbeidssøker hos NAV hvis man har meldt 
seg som arbeidssøker eller fornyet denne meldingen  
i løpet av de to siste ukene.

Helt ledige arbeidssøkere: Omfatter alle arbeids
søkere som har vært uten inntektsgivende arbeid de 
siste to ukene. Omtales ofte bare som «Helt ledige»  
i NAVs statistikker.

Delvis ledige arbeidssøkere: Omfatter alle arbeids
søkere som har hatt inntektsgivende arbeid i løpet av 
de to siste ukene, men som har arbeidet mindre enn 
normal arbeidstid og som søker arbeid med lengre 
arbeidstid. Delvis permitterte arbeidssøkere er med  
i statistikken over delvis ledige. Omtales ofte bare 
som «Delvis ledige» i NAVs statistikker.

Permitterte arbeidssøkere: Omfatter antall helt 
permitterte og delvis permitterte (med innskrenket 
arbeidstid). Helt permitterte er inkludert i statistikken 
over helt ledige, mens delvis permitterte er med  
i statistikken over delvis ledige. Permittering inne
bærer at arbeidstakeren er midlertidig helt eller 
delvis løst fra sin arbeidsplikt på grunn av inn
skrenkning i driften eller arbeidsstans bestemt av 
arbeidsgiver (eventuelt i samarbeid med arbeids
takerne/arbeidstakerorganisasjonene).

Arbeidssøkere på tiltak: Omfatter alle arbeids
søkere som på opptellingstidspunktet deltar på 
arbeidsrettede tiltak. Opptellingstidspunktet er ved 
utgangen av hver måned.

Andre arbeidssøkere: Omfatter jobbskiftesøkere 
som er i arbeid og som søker ny jobb ved å registrere 
seg hos NA. Skoleelever/studenter som søker jobb  
i forbindelse med ferie eller samtidig med skolegang/
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studier, men som har skolegang/studier som hoved
aktivitet regnes i denne kategorien. Det samme gjør 
egenetablerere med dagpenger som er under etablering 
av egen virksomhet. Omtales ofte bare som «Andre» 
i NAVs statistikker.

Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 
(Aa-registeret)
Aaregisteret er et register over alle arbeidsforhold  
i Norge. Alle arbeidsgivere plikter å rapportere 
opplysninger om sine ansatte til Aaregisteret. 
Plikten gjelder arbeidsforhold som er ment å vare  
i minst sju dager og som trolig vil innebære  
gjennomsnittlig minst fire timers arbeid per uke.

Avtalte dagsverk
Hvor mange dagsverk det i følge Arbeidsgiver 
arbeidstakerregisteret er avtalt at en arbeidstaker  
skal arbeide i et gitt kvartal, summert og justert for 
stillingsandel og ferie. Brukes til å beregne syke
fraværsprosenten.

Bruttoledighet
Bruttoledigheten tilsvarer summen av helt ledige 
arbeidssøkere og arbeidssøkere på tiltak.

Bruttonasjonalprodukt (BNP)
BNP er en indikator for samlet verdiskaping i et land, 
og gir samtidig uttrykk for opptjent bruttoinntekt fra 
innenlandsk produksjonsaktivitet. Se fullstendig 
definisjon fra SSB.

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-
Norge
Bruttonasjonalprodukt for FastlandsNorge  
(FastlandsBNP) er lik bruttonasjonalprodukt (BNP) 
utenom næringene «utvinning av olje og naturgass», 
«tjenester knyttet til olje og gassutvinning», «rør
transport» og «utenriks sjøfart». Se hele nærings
grupperingen i nasjonalregnskapet hos SSB.

Grunnbeløpet (G) i Folketrygden
Grunnbeløpet benyttes ved fastsettelse av pensjons
poeng og beregning av pensjoner og andre stønader 
fra NAV. Grunnbeløpet justeres hvert år og er per  
1. mai 2013 kr. 85 245.

Langtidsledige
Langtidsledige omfatter helt ledige arbeidssøkere 
som har hatt en sammenhengende ledighetsperiode 
på minst 26 uker.

Ledige stillinger
NAVs statistikk over ledige stillinger omfatter  
alle ledige stillinger som enten blir:a) meldt til 
NAVkontoreneb) registrert av arbeidsgiver på nav.
noc) offentliggjort i media (aviser, tidsskrifter og 
lignende). Gjelder ikke dersom stillingen kun er 
publisert elektronisk, for eksempel kun på finn.no).

Nasjonalregnskapet (NR) og Kvartalsvis nasjonal
regnskap (KNR)

Nasjonalregnskapet er en detaljert regnskapsmessig 
oversikt over hele Norges økonomi.

Nedsatt arbeidsevne
Personer som på grunn av sykdom, skade eller andre 
hindringer (sosial funksjonshemming, lese skrive
vansker mv.) har behov for spesielt eller varig 
tilpasset innsats for å få eller beholde arbeid. Bi
standsbehovet fastsettes etter en arbeidsevnevurde
ring i h.h.t. Lov om Arbeids og velferdsforvaltnin
gen § 14a og vil omfatte:

– arbeidsrettede tilbud (kvalifisering, arbeidstrening 
mv.) 

og/eller 
– annen oppfølging (medisinsk behandling, rehabi

litering, sosial trening/oppfølging, tilrettelegging, 
mv.). 

Uførepensjonister regnes ikke med i gruppa, med 
unntak av de få som deltar i arbeidsrettede tiltak.
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Sesongjustering
Sesongjustering er å bruke statistiske metoder for  
å fjerne systematiske sesongvariasjoner fra en 
månedlig eller kvartalsvis tidsserie, slik at tidsserien 
i størst mulig grad uttrykker den reelle utviklingen 
over tid. NAV foretar sesongjustering av arbeidsmar
kedsstatistikken, og sykefraværsstatistikken sesong
justeres av SSB. Eksempelvis øker arbeidsledigheten 
normalt om sommeren og etter årsskiftet. Dette har 
sammenheng med at mange studenter avslutter 
utdanningen og melder seg som arbeidssøkere etter 
at semestrene er avsluttet. I tillegg påvirkes syssel
settingen av bedriftenes kontraktsperioder. Slike 
kontrakter utløper ofte før sommeren og ved årsskiftet.

Sykefravær
Sykefravær er fravær på grunn av sykdom, skade 
eller lyte. Fraværet skal være dokumentert med attest 
fra lege eller annen behandler med rett til å sykmelde 
eller ved egenmelding. Sykefraværsstatistikken 
publiseres hvert kvartal og omfatter legemeldt 
sykefravær som er basert på NAVs sykmeldingsre
gister, og egenmeldt sykefravær, som er basert på en 
utvalgsundersøkelse som utføres av Statistisk 
sentralbyrå. Sykmeldingene kobles sammen med de 
aktive arbeidsforholdene som finnes i Arbeidsgiver 
og arbeidstakerregisteret. Opplysningene fra Aa 
registeret gir informasjon om arbeidsforholdet 
arbeidstakeren er sykmeldt fra, blant annet arbeids
tid, næring og sektortilhørighet. Sykefraværsstatistik
ken omfatter ikke selvstendig næringsdrivende eller 
vernepliktige, og ikke fravær som skyldes barns 
sykdom eller omsorgs og foreldrepermisjoner.

Sykefraværsprosent
Sykefraværet måles som tapte dagsverk på grunn  
av sykefravær i prosent av avtalte dagsverk.

Sykefraværstilfelle
Ved sykefravær som ikke er helt kortvarige skrives 
det vanligvis ut flere sykmeldinger etter hverandre. 
Hele perioden som en person er sammenhengende 
borte fra arbeidet med én eller flere sykmeldinger 
kalles et sykefraværstilfelle.

Sysselsetting (AKU)
Personer som hadde inntektsgivende arbeid i minst 
en time i den uken de svarte på undersøkelsen, 
personer som normalt utfører slikt arbeid, men som 
pga. sykdom, permisjon, ferie osv. ikke arbeidet  
i undersøkelsesuka, og vernepliktige regnes som 
sysselsatte. Totalt antall sysselsatte personer er 
summen av lønnstakere og selvstendig nærings
drivende i alderen 15–74 år.

Sysselsetting (Nasjonalregnskapet)
Totalt antall sysselsatte personer er summen av 
lønnstakere og selvstendig næringsdrivende i alderen 
15–74 år. Sysselsettingen i nasjonalregnskapet 
inkluderer sysselsatte på korttidsopphold som ikke  
er registrert bosatte i Norge og sysselsatte i utenriks
sjøfart, mens sysselsettingen ifølge SSBs arbeids
kraftundersøkelse kun inkluderer sysselsatte som er 
registrert som bosatte. Det er derfor et avvik mellom 
de to målene.

Tapte dagsverk
Hvor mange dagsverk som går tapt på grunn av 
sykefravær for personer med et aktivt arbeidsforhold 
i et gitt kvartal ifølge Arbeidsgiver og arbeidstaker
registeret, justert for stillingsandel og sykmeldings
grad. Brukes til å beregne sykefraværsprosenten. 
Eksempel: Dersom man jobber 50 prosent og er  
100 prosent sykmeldt i to uker vil man ha fem tapte 
dagsverk.

Varighet som arbeidssøker eller med 
nedsatt arbeidsevne
Varighet regnes fra det tidspunktet en person første 
gang melder seg som arbeidssøker eller når personen 
melder seg som arbeidssøker etter avbrudd på minst 
4 ukers varighet. Perioden en person har vært registrert 
med nedsatt arbeidsevne teller med i varig heten. 
Avbrudd er perioder hvor personen ikke er arbeids
søker, for eksempel som følge av arbeid.
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Yrkesfrekvens
Yrkesfrekvensen vil si hvor stor prosentandel av 
befolkningen som er med i arbeidsstyrken. Yrkes
frekvens kan måles for hele befolkningen i yrkes
aktiv alder, for ulike aldergrupper eller grupper av 
befolkningen. Yrkesfrekvens tilsvarer begrepet 
yrkesaktivitet.

Varighet som helt ledig
Varigheten som helt ledig regnes fra det tidspunktet 
en person første gang melder seg som helt arbeids
ledig eller når personen melder seg som helt arbeids
ledig etter avbrudd av minst to ukers varighet. 
Avbrudd omfatter: Deltakelse i arbeidsmarkedstiltak, 
heltidsarbeid, deltidsarbeid og perioder hvor personen 
ikke er arbeidssøker. Varigheten er definert som en 
sammenhengende ledighetsperiode der de nevnte 
brudd ikke har forekommet.
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