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Uføreytelser – kommentarer til statistikken 3 kvartal 2004
Tilgang pr utgangen av 3. kvartal 2004
• Til sammen var tilgangen til uføreytelser 22 832 i løpet av de tre første kvartalene
2004
• Av disse var det 16 484 personer som fikk uførepensjon, mens 6 348 personer fikk
tidsbegrenset uførestønad. Det innebærer at andelen som fikk tidsbegrenser
uførestønad var på 28 pst.
• Økningen i tilgang av nye personer på uføreytelser utgjør 5,6 prosent når vi
sammenligner de tre første kvartalene i hhv 2003 og 2004. Økningen skyldes dels
regelendringer på rehabiliteringspenger og dels demografiske forhold.
Antall pr utgangen av 3. kvartal 2004
• Til sammen er 308 341 personer på uføreytelser
• 302 100 personer mottar uførepensjon
• 6 241 personer mottar tidsbegrenset uførestønad
• Dette utgjør en økning på 3,2 prosent fra 3. kvartal 2003, som er den samme økningen
som fra 3. kvartal 2002 til 3.kvartal 2003.

Utviklingen i antall mottakere av uføreytelse

antall mottakere

310 000
305 000
300 000
295 000
290 000
285 000
280 000

Arbeids- og velferdsdirektoratet // Arbeid og aktivitet
Postadresse: Postboks 5 St. Olav Plass // 0130 OSLO
Besøksadresse: C J Hambroes plass 2 // 0164 OSLO
Tel: 21 07 00 00 // Fax: 21 07 00 01
www.nav.no

3.kvartal
04

2.kvartal
04

1.kvartal
04

4.kvartal
03

3.kvartal
03

2.kvartal
03

1.kvartal
03

4.kvartal
02

3.kvartal
02

2.kvartal
02

1.kvartal
02

275 000

2

Gradert uføreytelse
• Av tilgangen på uføreytelser totalt er andelen med gradert ytelse 28 %. Av tilgangen
for de som fikk tidsbegrenset uførestønad er andelen med en gradert ytelse på 34 pst
Utgifter til uførepensjon pr utgangen av 3. kvartal 2004
• Utgiftene til uførepensjon hittil i år er på vel 31 mrd kroner. Beløp for tilsvarende
periode i fjor var vel 29 mrd kroner
• Dette utgjør en økning på 2,8 % når vi justerer for endring i grunnbeløpet
Alder
• 73 % av de som mottar uførepensjon er over 50 år.
• 28 % av de som mottar tidsbegrenset uførestønad er over 50 år
Kjønn
• Av tilgangen på uføreytelser totalt er andelen menn 45 % og andelen kvinner 55 %
• Av tilgangen på uførepensjon er andelen menn 49 % og andelen kvinner 51 %
• Av tilgangen på tidsbegrenset uførestønad er andelen menn 33 % og andelen kvinner
67 %
• Blant alle med en uføreytelse er 57 pst kvinner, mens 43 pst er menn.
Tilbake til arbeid
• Totalt 1 383 av uføremottakerne i prosjektet ”Tilbake til arbeid” er kommet i arbeid
eller økt arbeidsinnsatsen i perioden 01.01.04 – 31.08.04, men ikke alle tjener over et
grunnbeløp

