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UTVIKLINGEN PÅ ARBEIDSMARKEDET1

Sammendrag

Arbeidsmarkedet har vært relativt stabilt så langt i år. Ledigheten målt ved SSBs arbeids-
kraftsundersøkelse (AKU) holdt seg uendret i første kvartal og gikk noe ned i andre kvartal. 
Sesongjusterte AKU-tall viser at den igjen har økt noe i perioden juni-august. Den registrerte 
ledigheten har steget svakt gjennom året, men er fortsatt lav. 

Veksten i bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge tiltok fra første til andre kvartal. God 
vekst i privat konsum og offentlig utgifter bidro til dette. Oljeinvesteringene, som i stor grad 
har bidratt til veksten i fastlandsøkonomien de siste årene, har utviklet seg svakt så langt 
i 2014. Vi venter ingen vekst i disse investeringene i år, og en betydelig nedgang neste år. 
Bolig investeringene har også vist en svak utvikling hittil i år. Vi venter at disse vil falle i år, for 
deretter å vokse i 2015 og 2016. Vi venter en moderat vekst i privat konsum i år, og at veksten 
vil ta seg opp neste år og ytterligere i 2016. Derfor venter vi at veksten i Fastlands-Norge vil bli 
noe høyere i år enn i fjor, men at veksten vil avta i 2015. Bedrede konjunkturer internasjonalt 
og ny vekst i oljeinvesteringene venter vi vil bidra til konjunkturoppgang i fastlandsøkonomien 
i 2016.

På bakgrunn av denne utviklingen forventer vi at sysselsettingen målt ved Arbeidskraftun-
dersøkelsen vil vokse noe saktere enn arbeidsstyrken resten av året og neste år, slik at AKU- 
ledigheten vil stige noe i år og gjennom 2015. I 2016 venter vi at sysselsettingen igjen vokser 
sterkere enn arbeidsstyrken slik at AKU-ledigheten vil falle. Vi anslår at antallet registrerte 
ledige også vil øke svakt resten av 2014 og gjennom 2015, og bli på henholdsvis 76 000 og 82 
000 i gjennomsnitt. I tråd med bedrede konjunkturer venter vi at ledigheten faller til gjennom-
snittlig 81 000 registrerte ledige i 2016.

1  NAVs prognoser er utarbeidet av prognosegruppen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Artikkelen er skrevet av Kari-Mette Ørbog.
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Vedvarende høy ledighet i eurosonen
Etter åtte kvartaler med nedgang i sysselsettingen 
snudde det i fjorårets tredje kvartal, og syssel
settingen har steget svakt fra fjerde kvartal i fjor. 
Arbeidsledigheten har kun vist en beskjeden nedgang 
i løpet av det siste året. I august var den gjennom
snittlige ledigheten i eurosonen på 11,5 prosent av 
arbeidsstyrken, ifølge sesongjusterte tall fra Eurostat. 
Ledigheten har dermed vært uendret de siste tre 
månedene. I august 2013 var arbeidsledigheten på 
12 prosent av arbeidsstyrken.

Mellom de ulike landene i eurosonen var det store 
variasjoner i ledighetsnivået, med lavest ledighet 
i Østerrike og Tyskland og høyest i Hellas og Spania. 
Det var også store forskjeller sammenliknet med 
august 2013. Ledigheten hadde falt mest i Portugal 
og Spania, med henholdsvis 1,9 og 1,7 prosentpoeng. 
Mens i Finland og Frankrike hadde ledigheten økt 
mest, med henholdsvis 0,5 og 0,3 prosentpoeng. 
Utenfor eurosonen fortsatte arbeidsmarkedet å bedre 
seg i Storbritannia, med økt sysselsetting og fallende 
ledighet.

Inflasjonen i eurosonen har vært lav og avtakende 
hittil i år, og var på 0,3 prosent i september. På grunn 
av svakere prisvekst enn forventet, senket den euro
peiske sentralbanken styringsrenten til et  historisk lavt 
nivå i begynnelsen av september. Den er nå på 
0,05 prosent og det er en negativ innskuddsrente.

Usikkerheten om utviklingen i Europa har økt. De 
største økonomiene opplever stagnasjon i veksten. 
I tillegg har EU innført eksportrestriksjoner på varer 
og tjenester til Russland og Russland har innført 
importforbud på mat og jordbruksvarer fra EU. 
Følgene av de økonomiske sanksjonene utgjør et 
usikkerhetsmoment for veksten i Europa framover.

Tiltakende vekst i USA
Sesongjusterte tall fra Bureau of Economic Analysis 
(BEA) viser at veksten i USA tiltok i andre kvartal 
i år. Det tredje BNPestimatet viser 4,6 prosent vekst 
fra første kvartal, malt i årlig rate. Økningen i andre 
kvartal skyldes en oppgang på 2,5 prosent i privat 
forbruk, en oppgang i næringsinvesteringene på 
9,7 prosent og en oppgang i eksporten på 11,1 prosent, 

Utviklingen internasjonalt
Veksten internasjonalt avtok i årets første halvår. 
I eurosonen stoppet veksten i bruttonasjonal produktet 
(BNP) opp i andre kvartal. De to største økonomiene 
i eurosonen bidro til dette. I Frankrike var det nullvekst 
og i Tyskland falt BNP i andre kvartal. Utenfor 
eurosonen skilte Storbritannia seg ut med høy vekst 
i både første og andre kvartal, mens BNPveksten tiltok 
i USA i andre kvartal etter en nedgang i første kvartal.

Svak vekst i Europa
Gjeninnhentingen i eurosonen bremset noe opp 
i første halvår. Sesongjusterte tall fra Eurostat viser at 
BNPveksten stoppet opp i andre kvartal, etter en 
vekst på 0,2 prosent i første kvartal. En økning i privat 
forbruk på 0,3 prosent, samt en økning i eksporten på 
0,5 prosent, bidro til å trekke BNP veksten opp. 
Investeringene i fast realkapital falt med 0,3 prosent 
i andre kvartal og bidro dermed til å trekke veksten 
ned. Sammenliknet med andre kvartal i fjor, var 
BNPnivået 0,7 prosent høyere i andre kvartal i år.

Oppbremsingen gjaldt også de største økonomiene 
i eurosonen. I Frankrike har det vært nullvekst hele 
første halvår, og i Tyskland falt BNP med 0,2 prosent 
i andre kvartal etter en oppgang på 0,7 prosent 
i første kvartal. Italia er tilbake i resesjon med 
nedgang i BNP i både første og andre kvartal. Spania 
har imidlertid hatt oppgang i BNP-veksten fire 
kvartaler på rad, og vokste med 0,6 prosent i andre 
kvartal. Også Portugals økonomi vokste med 0,6 prosent, 
etter en tilsvarende nedgang i første kvartal. Utenfor 
eurosonen hadde Storbritannia sterk vekst for sjette 
kvartal på rad. I Sverige steg BNPveksten i andre 
kvartal etter en nedgang i første kvartal.

Industriproduksjonen i eurosonen falt med 1,8 prosent 
i august, ifølge sesongjusterte tall fra Eurostat. Det 
var spesielt en sterk tilbakegang i Tyskland, med det 
største fallet i produksjonen siden finanskrisen. I juli 
steg industriproduksjonen med 1,0 prosent etter fall i 
både mai og juni. Industriproduksjonen har vært 
volatil siden januar, og trenden som viste en oppgang 
fra begynnelsen av 2013 er ikke like tydelig så langt i 
år. Industriproduksjonen var 1,9 prosent lavere enn i 
august 2013. I denne perioden har produksjonen av 
kapitalvarer og energi falt mest.



5

//  Arbeid og velferd  //  3  // 2014
//   Utviklingen på arbeidsmarkedet

enn i september 2013. Samtidig økte sysselsettingen 
med nesten 248 000 i september, noe som er 33 000 
flere enn den gjennomsnittlige veksten de siste tolv 
månedene. Sysselsettingsgraden har vært uendret 
siden juni, men var 0,4 prosentpoeng høyere enn 
i september i fjor.

Litt lavere vekst i Kina
BNPveksten i Kina var på 7,4 prosent i første halvår 
i år, mens i andre halvår i fjor var veksten på 7,8 prosent. 
Den svakere veksten kan knyttes til et noe roligere 
eiendomsmarked hvor både investeringene og 
boligsalget har avtatt. Myndighetene i Kina har 
strammet inn bankenes utlånspraksis og gjort kreditt 
mindre tilgjengelig for å dempe aktiviteten i bolig 
og eiendomsmarkedet. Det fører igjen til lavere vekst 
i deler av industrien og i tjenestesektoren. Denne 
lavere økonomiske veksten er i tråd med myndig
hetenes mål om en BNPvekst på 7,5 prosent i år.

Lavere vekst globalt enn ventet i år
Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterte 
i oktober anslaget på den globale veksten med 

målt i årlig rate. Offentlig konsum ga også et positivt 
bidrag til BNPveksten i andre kvartal etter to 
kvartaler med fall. I første kvartal falt BNP med 
2,1 prosent, men nedgangen må ses i sammenheng 
med en sjeldent kald vinter som dempet 
 etter  spørs elen etter varer og tjenester og som bidro til 
nedgang i boliginvesteringene. I andre kvartal steg 
bolig investeringene med 8,8 prosent, målt i årlig rate, 
og bidro dermed igjen positivt til BNPveksten.

I august falt industriproduksjonen i USA med 
0,1 prosent, ifølge sesongjusterte tall fra Federal 
Reserve. Fallet skyldes nedgang i produksjonen av 
kjøretøy. Dette er imidlertid den første nedgangen 
siden januar i år, og industriproduksjonen var fortsatt 
4,1 prosent høyere enn i august 2013.

Ifølge tall fra Bureau of Labor Statistics fortsatte 
arbeidsledigheten å falle i september. Ledigheten var 
dermed på 5,9 prosent av arbeidsstyrken justert for 
sesongvariasjoner, og det er 1,3 prosentpoeng lavere 
enn i september 2013. Yrkesdeltakelsen falt  imidlertid 
med 0,1 prosentpoeng og var 0,5 prosentpoeng lavere 

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

Kilde: Eurostat og KNR*

* Tall om utviklingen i Fastlands-Norge.
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Utviklingen i Norge
Sterkere vekst for Fastlands-Norge
FastlandsBNP2 vokste med 1,2 prosent i andre 
kvartal 2014, ifølge sesongjusterte tall fra kvartalsvis 
nasjonalregnskap (KNR). Dette tilsvarer en vekst på 
4,9 prosent målt i årlig rate og er dermed en 
 betydelig høyere veksttakt enn SSBs estimerte årlige 
trendvekst for norsk økonomi som er på underkant 
av 2,5 prosent. Økningen kommer etter halvannet år 
med relativt svak vekst i fastlandsøkonomien, men 
noe av den sterke veksten skyldes midlertidige 
forhold som økt elektrisitetsproduksjon og økt 
eksport av fisk. Privat konsum, og da spesielt vare
konsumet, vokste sterkt i andre kvartal og bidro til å 
trekke opp veksten i FastlandsBNP (se tabell 1). Det 
var også vekst i fastlandsinvesteringene etter en 
nedgang i første kvartal, med sterk vekst i offentlig 
investeringer. Industriproduksjonen, målt ved 
bruttoproduktet, steg gjennom første halvår.

Boliginvesteringene snur
Tall fra KNR viser en svak oppgang i bolig
investeringene i andre kvartal i år etter to kvartaler 
med nedgang. Målt i årlig rate vokste bolig
investeringene med 1,9 prosent, betydelig lavere enn 
veksten på 6,4 prosent for 2013 samlet. Ifølge tall fra 
SSB har igangsatt bruksareal til bolig vist en nedad
gående trend siden høsten 2012. I august i år ble det 
gitt tillatelse til bygging av 15,9 prosent færre 
kvadrat meter til bruksareal til bolig enn i august 
2013. Verdien av ordretilgang for byggeprosjekter 
økte imidlertid i andre kvartal etter en nedgang 
kvartalet før, og var nesten 6 prosent høyere enn 
andre kvartal 2013. Ordrereservene for bygge
prosjekter viste vekst gjennom både første og andre 
kvartal i år, og var 2,8 prosent høyere enn andre 
kvartal i fjor.

Etter fall siste halvår i fjor, har boligprisene vokst 
gjennom de tre første kvartalene i år. Veksten var 
imidlertid betydelig svakere i tredje kvartal enn i første 
halvår. Prisene var 3,4 prosent høyere i tredje kvartal i 

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

0,4 prosentpoeng fra april på grunn av lavere vekst 
enn antatt i både de framvoksende økonomiene, USA 
og eurosonen i første halvår i år. Den globale veksten 
ventes dermed å bli på 3,3 prosent i år. IMF venter at 
en mer ekspansiv finanspolitikk i flere av industri-
landene, kombinert med ekspansiv pengepolitikk, vil 
bidra til høyere vekst til neste år, og den globale 
veksten i 2015 anslås til 3,8 prosent.

Den samlede veksten i industrilandene i år forventes 
å bli på 1,8 prosent, og anslaget er uendret etter at det 
ble nedjustert med 0,4 prosentpoeng fra april til juli. 
Vekstanslaget for USA har blitt oppjustert fra juli på 
grunn av et sterkt andre kvartal. I eurosonen ventes 
gjeninnhentingen å gå litt saktere, med 0,8 prosent 
vekst i år og 1,3 prosent neste år. Utenfor eurosonen 
venter IMF at veksten fortsetter i Storbritannia og 
Sverige. IMF forventer også lavere vekst i de fram
voksende økonomiene enn tidligere anslått. Dette på 
grunn av lavere etterspørsel fra spesielt USA og Kina 
i første kvartal i år, i tillegg til lavere innenlands 
etterspørsel og svakere vekst i investeringene. 
Spesielt veksten i Russland er nedjustert etter at 
aktiviteten har falt betydelig som følge av de geo
politiske urolighetene. I Brasil falt BNPveksten 
i første halvår i år. IMF venter lavere vekst framover 
på grunn av strammere finanspolitikk og vedvarende 
svekket tillit både blant bedriftene og konsumentene, 
som bidrar til fortsatt lave investeringer. I Kina ser 
myndighetenes tiltak ut til å ha dempet innenlandsk 
etterspørsel, og IMF venter en vekst på 7,4 prosent 
i år og 7,1 prosent neste år.

Vi venter fortsatt at veksten internasjonalt tar seg opp 
de neste to årene Vi har imidlertid noe lavere for
ventninger for i år enn i forrige prognose, hoved
sakelig på grunn av en svakere utvikling enn ventet 
i både USA og eurosonen i første halvår i år. Veksten 
blant våre viktigste handelspartnere venter vi fortsatt 
vil være høyere enn i fjor og ta seg ytter ligere opp de 
neste to årene, slik at den utenlandske etterspørselen 
etter norske varer og tjenester øker framover.
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andre kvartal. SSBs investeringstelling for olje og 
gass virksomhet viser at bransjens eget anslag på 
 investeringene i år har blitt nedjustert. Investerings
tellingen fra august innebærer en vekst på 6,8 prosent 
i år i forhold til de påløpte investeringene i 2013, 
målt i løpende priser, mens anslaget for 2015 tyder 
på en betydelig nedgang. Oljeprisen har også gått 
ned siden sommeren og vi forventer at denne utvik
lingen vil fortsette de nærmeste årene, noe som vil 
bidra negativt til invest eringene i oljesektoren. 
På bakgrunn av dette venter vi ikke vekst i olje
investeringene i år, samt at investeringene vil falle 
betydelig til neste år. Dette vil gi lavere etterspørsel 
etter investeringsvarer og tjenester til oljeindustrien. 
I 2016 venter vi at bedrede konjunkturer internasjo
nalt vil medføre høyere oljeetterspørsel og bidra til 
ny vekst i oljeinvesteringene. 

år enn i tredje kvartal i fjor, ifølge SSBs boligpris
indeks. Denne høsten har de fleste bankene som 
opererer i Norge senket utlånsrenten med mellom 0,15 
og 0,35 prosentpoeng. Det venter vi vil bidra til at 
etterspørselen etter boliger øker framover og at 
 oppgangen i boligprisene fortsetter. Samtidig er det et 
visst tidsetterslep fra igangsettingstillatelse til et 
boligprosjekt er gitt til prosjektet blir realisert. Den 
avtakende trenden i igangsetting av boligareal så langt i 
år vil dermed dempe boliginvesteringene i år. Vi legger 
derfor til grunn i vår prognose en nedgang i bolig
investeringene i år, før de vokser igjen neste år og i 
2016.

Lavere vekst i oljeinvesteringene
Nedgangen i oljeinvesteringene, som startet i fjor
årets siste kvartal, har fortsatt i år. Oljeinvesteringene 
falt i første kvartal i år og ble fulgt av nullvekst i 

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

2012 2013 3. kv. 2013 4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014

Bruttonasjonalprodukt 2,9 0,6 0,8 -0,2 0,2 0,9

Bruttonasjonalprodukt Fastlands-
Norge

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

Konsum i husholdninger 3,0 2,1 0,0 0,4 0,9 0,8

   Varekonsum 2,1 0,9 -1,3 0,3 1,0 1,0

   Tjenestekonsum 3,1 2,6 0,8 0,5 0,9 0,6

Konsum i offentlig forvaltning 1,8 1,8 0,3 0,7 0,7 0,6

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

   Utvinning og rørtransport 14,6 17,1 6,2 -3,1 -1,5 0,0

   Fastlands-Norge 4,5 4,4 -0,2 1,0 -2,1 1,3

      Næringer 4,9 0,2 -3,1 0,2 -3,3 0,4

         Industri og bergverk 3,1 3,6 -2,0 4,3 -4,3 -4,0

         Annen vareproduksjon 5,1 4,2 -1,9 2,2 -2,2 -1,0

         Tjenester 5,2 -2,1 -3,9 -1,7 -3,6 2,0

      Boliger (husholdninger) 7,3 6,4 0,2 -0,5 -3,3 0,5

      Offentlig forvaltning -0,4 9,9 5,0 5,0 1,8 3,9

Eksport i alt 1,1 -3,3 1,5 -2,3 0,4 -0,6

   Tradisjonelle varer 1,7 0,4 -0,6 -0,3 0,6 3,5

   Råolje og naturgass 0,7 -7,7 1,3 -5,2 2,2 -4,7

Import i alt 2,3 2,9 3,4 -0,4 -2,4 0,9

Kilde: Nasjonalregnskapet
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2015 tyder på nedgang i investeringene, målt i løpende 
priser. Lavere investeringer for næringsmiddel
industrien, kjemiske råvarer og maskinindustrien er 
hovedårsaken til nedgangen, mens planer om nye 
prosjekter innenfor metallindustrien trekker 
 investeringene noe opp. I vår prognose legger vi til 
grunn en svak nedgang i industriinvesteringene i år og 
neste år før en oppgang i 2016, noe som vil bidra til at 
nærings investeringer samlet også vokser svakere 
i denne perioden.

Lavere vekst i industrien framover
Industriproduksjonen har vokst gjennom første 
halvår. Ifølge KNRtall steg industriproduksjonen 
med 1,3 prosent i første kvartal og 2,5 prosent i andre 

Svak utvikling i næringsinvesteringene
Næringsinvesteringene har hatt en svak utvikling de 
siste fire kvartalene. Ifølge sesongjusterte tall fra 
KNR økte næringsinvesteringer med 0,4 prosent 
i andre kvartal, og det var vekst i tjenesteinvesteringer 
som bidro til oppgangen. Industriinvesteringene, som 
utgjør nesten 14 prosent av næringsinvesteringene, 
falt i både første og andre kvartal.

SSBs investeringstelling fra august tyder på en vekst 
i industriinvesteringene på 3,5 prosent i år sammen
liknet med tilsvarende investeringsanslag fra august 
i fjor, målt i løpende priser. Det skyldes hovedsakelig 
forventninger om økte investeringer innen næringen 
reparasjon og installasjon av maskiner. Anslaget for 

Figur 2. Produksjonsindeks for industrien (januar 2007=100). Utvalgte industrinæringer. Sesongjustert 

Kilde: SSB
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samlede industriproduksjonen vil bli lavere enn i 
2013 både i år og neste år før veksten tiltar i 2016.

Sterkere vekst i privat konsum
Tall fra KNR viser at konsumet i husholdningene har 
vokst betydelig sterkere i første halvår i år enn siste 
halvår i fjor. Varekonsumet, som utgjør omtrent 
halvparten av privat konsum, bidro til sterkere vekst 
i første og andre kvartal i år. Ifølge sesongjusterte tall 
fra SSB, har varekonsumet vist en svakere utvikling 
i juli og august, med en samlet nedgang på 0,2 prosent. 
Det tyder på at veksten i varekonsumet igjen kan bli 
noe lavere i tredje kvartal i år.

Veksten i husholdningenes disponible inntekt tiltok 
i andre kvartal, og ble på 2,0 prosent. En høyere 
vekst i lønnsinntektene enn i første kvartal, som er 
hovedkilden til inntekt i husholdningene, bidro til 
dette. Veksten i konsumutgiftene var lavere enn 
veksten i disponibel inntekt i fjerde kvartal, noe som 
førte til en oppgang i spareraten. Spareraten, som er 
sparing som andel av disponibel inntekt, er foreløpig 
beregnet til 9,9 prosent for andre kvartal, og er den 
høyeste spareraten siden 2005.

Vi venter at sparingen vil holde seg høy ut prognose
perioden, og at lønnsveksten vil være mer moderat 
enn den har vært de siste årene. Som følge av dette 
venter vi at privat konsum vil vokse i omtrent samme 
takt i år som i fjor og at vekstraten vil ta seg opp 
i 2015 og 2016.

Vekst i offentlige utgifter
Veksten i offentlig konsum har vært relativt høy de 
tre siste kvartalene, og var på 0,6 prosent i andre 
kvartal. Vi legger til grunn i vår prognose at offentlig 
konsum vokser raskere i 2014 og 2015 enn i fjor, 
som angitt i Nasjonalbudsjettet for 2015.

De offentlige investeringene økte med 5 prosent i både 
tredje og fjerde kvartal i fjor. Veksten i første halvår 
i år har vært svakere, men tok seg opp til 3,9 prosent 
i andre kvartal. Vi legger til grunn i vår prognose at 
offentlige investeringer vil vokse i år i samme takt 
som i fjor, slik det er angitt i Nasjonalbudsjettet for 
2015, og at veksttakten avtar til neste år.

kvartal i år, etter en nedgang på 1,9 prosent i fjerde 
kvartal i fjor. Det var kun innen næringene olje
raffinering, kjemisk og farmasøytisk industri at 
produksjonen falt i andre kvartal. Næringsmiddel
industrien hadde den største produksjonsoppgangen, 
etter to kvartaler med nedgang. Både verfts og 
maskinindustrien vokste gjennom første halvår etter 
nedgang i fjerde kvartal i fjor. Innen den tradisjonelle 
eksportindustrien hadde møbelprodusentene 
 produksjonsoppgang etter fire påfølgende kvartaler 
med nedgang. Også produksjonen innen papirindus
trien økte etter to kvartaler med nedgang.

SSBs produksjonsindeks for industrien viser at 
industriproduksjonen gikk opp med 2,1 prosent 
i perioden juniaugust sammenliknet med den fore
gående tremånedersperioden (figur 2). Veksten 
skyldes oppgang i aktiviteten hos leverandører til 
olje og gassektoren og høy aktivitet i næringsmiddel
industrien. Både produksjonsfallet innen olje
raffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og 
produksjons oppgangen innen  tradisjonell eksport
industri fortsatte. Det ser dermed ut til at tendensene 
fra første halvår fortsatte i tredje kvartal i år.

Sesongjusterte tall fra SSBs konjunkturbarometer 
viser at ordrebeholdning i industrien fortsatte å vokse 
i andre kvartal. Det skyldes høyere inter nasjonal 
etterspørsel og bedrede priser i eksport markedet, 
mens ordretilgangen i hjemmemarkedet har vært 
tilnærmet uendret de siste fire kvartalene. For 
investeringsvarer har innenlandsk etterspørsel vært 
ekstra svak, særlig innenfor bygging av skip og 
oljeplattformer. Konjunkturbarometeret peker på en 
svak bedring i tredje kvartal, og da spesielt for den 
eksportrettede industrien og blant produsenter av 
næringsmidler og drikkevarer. Produsenter av 
investeringsvarer, som i stor grad leverer til olje
industrien, har negative forventninger til tredje 
kvartal, noe som kan sees i sammenheng med lavere 
vekst i oljeinvesteringene i år enn i fjor. Vi venter at 
denne utviklingen vil fortsette ut prognose perioden, 
som er 20142016, og at produksjonen blant leveran
dørene til oljeindustrien vil avta framover. Da disse 
næringene har stor vekt i den samlede industripro
duksjonen, forventer vi dermed at veksten i den 
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Utviklingen på arbeidsmarkedet
Stabilt arbeidsmarked
Det har kun vært små endringer på arbeidsmarkedet så 
langt i år. Sesongjusterte tall fra KNR viser at veksten 
i antall sysselsatte har vært ganske stabil i de to første 
kvartalene i år med cirka 7 000 i snitt, selv om vekst
takten har avtatt noe sammenliknet med andre halvår i 
fjor. Utviklingen i sysselsettingen ifølge SSBs arbeids
kraftundersøkelse (AKU) har variert mer. Både 
sysselsettingen og arbeidsstyrken falt svakt i første 
kvartal i år ifølge sesongjusterte AKUtall, slik at 
ledigheten forble uendret. I andre kvartal vokste 
sysselsettingen sterkere enn arbeidsstyrken og ledig
hetsraten gikk dermed ned fra 3,6 til 3,3 prosent i 
andre kvartal i år. Sammenliknet med andre kvartal 
2013 var det 37 000 flere sysselsatte og 29 000 flere i 
arbeidsstyrken, ifølge ujusterte tall fra AKU. Yrkes
deltakelsen i andre kvartal var på 71 prosent av 
befolkningen mellom 15 og 74 år, 0,1 prosentpoeng 
lavere enn i andre kvartal i 2013. Sesongjusterte 
AKUtall viser at i perioden juniaugust fortsatte 
sysselsettingen å vokse, men noe svakere enn arbeids
styrken, slik at ledigheten viste en liten oppgang. 
AKUledigheten var i perioden juniaugust på 3,4 
prosent av arbeidsstyrken, den samme som i den 
foregående tremåneders perioden.

Svakt økende registrert ledighet
Den registrerte arbeidsledigheten har steget svakt 
gjennom mesteparten av 2014, ifølge sesongjusterte 
tall fra NAV. Størst oppgang var det i andre kvartal. 
Ved utgangen av september 2014 var det registrert 
74 100 helt ledige hos NAV, noe som tilsvarer 
2,7 prosent av arbeidsstyrken. Fra september 2013 til 
september 2014 økte antallet helt ledige med 4 600, 
som tilsvarer en økning på 7 prosent.

Ifølge sesongjusterte tall har bruttoledigheten, som  
er summen av helt ledige og deltakere på arbeids
markedstiltak, falt gjennom de tre første kvartalene 
av 2014. Det må ses i sammenheng med en reduk
sjon i tiltaksnivået i år sammenliknet med 2013. Ved 
utgangen av september var bruttoledigheten på 
82 500, tilsvarende 3,0 prosent av arbeidsstyrken. 
Dette er 1 600 flere enn i september 2013.

Høyere vekst i fastlandseksporten
SSBs statistikk over varehandel med utlandet viser at 
verdien av fastlandseksporten var 2,2 prosent høyere 
i august i år enn i august i fjor. Verdien av vare
eksporten er målt i løpende priser, så veksten reflekterer 
både pris og volumendringer. Norges viktigste 
handelspartnere er EU og USA, som mottar om lag 
70 prosent av norsk fastlandseksport. I august gikk 
63,3 prosent av fastlandseksporten til EUland og 
6,0 prosent til USA. Både andelene og verdien av 
eksporten økte sammenliknet med august i fjor.

De økonomiske sanksjonene Russland har iverksatt 
gjelder også norske eksportører. Det er usikkert 
i hvilket omfang importrestriksjonene vil ramme 
norsk eksport. Vi venter moderat vekst hos våre 
viktigste handelspartnere i Europa i år og neste år, 
før det tiltar i 2016. I USA venter vi tiltakende vekst 
framover og dermed økende etterspørsel etter norske 
varer og tjenester. Som følge av dette venter vi 
moderat vekst i eksporten i år, men noe høyere neste 
år og i 2016.

Moderate vekstutsikter for Fastlands-Norge
Veksten i privat konsum har så langt i år vært sterkere 
enn i fjor og bidratt til en bedre utvikling i Fastlands 
BNP. Vi venter likevel at privat konsum kun vil 
vokse marginalt mer enn i fjor. Boliginvesteringene 
har så langt i år avtatt og vi venter nedgang i år. Vi 
venter ingen vekst i olje investeringene i år og en 
nedgang neste år, noe som vil bidra til å dempe 
veksten i FastlandsBNP i år og neste år. Oppgangen i 
privat konsum og boliginvesteringer vi venter til neste 
år vil ikke oppveie dette, og BNPveksten ventes å bli 
under trendvekst i år og neste år slik at konjunktur
nedgangen vedvarer. I 2016 venter vi en høyere vekst 
både i oljeinvesteringene og næringsinvesteringene, 
og at dette bidrar til at  fastlands økonomien  kommer 
ut av nedgangskonjunkturen.
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AKUarbeidsledigheten følger utviklingen i syssel
settingen og arbeidsstyrken fra AKU. Vår prognose 
innebærer at ledigheten ifølge AKU vil øke svakt 
resten av 2014, så øke sterkere gjennom 2015 før en 
nedgang i 2016, justert for sesongvariasjoner (figur 
4). Vi venter at antall registrerte helt ledige vil følge 
samme utvikling som AKUledigheten og dermed 
stige noe gjennom 2014. Vi anslår at det i gjennom
snitt vil være 76 000 helt ledige registrert hos NAV i 
år (tabell 2). Neste år venter vi at antall ledige vil 
øke, slik at det i gjennomsnitt vil være 82 000 
registrerte helt i ledige i 2015. I 2016 venter vi at 
ledigheten avtar gjennom året, og at det i års
gjennomsnitt vil være 81 000 registrerte helt ledige.

Bransjevise forskjeller
Sesongjusterte tall fra NAV viser at den registrerte 
ledigheten har økt mest i Rogaland hittil i år. Det 
indikerer at selv om oljeproduksjon er en næring med 
liten andel av den totale sysselsettingen, vil ring
virkningene av lavere oljeinvesteringer få betydning 
for etterspørselen etter arbeidskraft i både oljebasert 
industri og tjenester. Så langt i år har leverandør
industrien hatt god produksjonsvekst, men den 
forventede utviklingen i oljeinvesteringene i år og 

NAVs prognose for sysselsetting og 
ledighet
I vår prognose legger vi til grunn at veksten i  
FastlandsBNP vil bli høyere i år enn i fjor, men 
fortsatt under trendveksten. Vi venter at veksten 
i FastlandsBNP avtar noe neste år før veksten tar 
seg opp i 2016. Vi forventer at arbeidsmarkedet vil 
følge utviklingen i realøkonomien.

Vi anslår at den gjennomsnittlige årsveksten i syssel
settingen blir høyere enn i fjor, og at det i snitt vil 
være 31 000 flere sysselsatte i 2014, målt ved AKU 
(figur 3). Vi forventer en lavere vekst til neste år, og 
at det i gjennomsnitt vil være 21 000 flere sysselsatte 
i 2015 enn i 2014. I 2016 venter vi sterkere vekst,  
om lag som i 2014, med 29 000 flere sysselsatte.

Vi legger til grunn at befolkningen i yrkesaktiv alder 
vil vokse som anslått ved middelalternativet i SSBs 
befolkningsframskriving i prognoseperioden. Vi 
venter at yrkesdeltakelsen vil falle i år og fortsette å 
falle ut prognoseperioden. I gjennomsnitt anslår vi at 
det vil være nesten 30 000 flere personer i arbeids
styrken i år enn i fjor, og at antallet vil øke med 
28 000 i 2015 og 27 000 i 2016.

Figur 3. Utviklingen i sysselsettingen og arbeidsstyrken ifølge AKU. 1 000 personer. Sesongjusterte tall
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Igangsatt bruksareal til boliger har vist en ned
adgående trend de to siste årene, og bolig
investeringene falt i fjerde kvartal i fjor og første 
kvartal i år. Sysselsettingsveksten i bygge og 
anleggsvirksomhet har imidlertid tiltatt i første 
halvår, noe som kan henge sammen med oppgangen 
i boliginvesteringene i andre kvartal i år. Vi venter at 
boliginvesteringer vil vise en liten nedgang i år, men 
at de vil vokse til neste år og i 2016. Sysselsettingen 
i næringen kan dermed fortsette å øke framover.

neste år vil trolig føre til lavere etterspørsel etter 
arbeidskraft i oljerelatert industri. Gitt bedrede 
konjunkturer internasjonalt og høyere etterspørsel 
etter  tradisjonelle eksportvarer, vil sysselsetting 
innen tradisjonell industri kunne øke noe framover.

I år har det vært høyere vekst i privat konsum enn 
i fjor, men sysselsettingen innen varehandel har falt 
gjennom første halvår. Sesongjusterte tall fra NAV 
vister en økende trend i antall ledige med bakgrunn 
fra butikk og salgsarbeid siden første kvartal 2012. 
Vi venter at veksten i privat konsum kun vil være litt 
høyere i år enn i fjor, og at veksten tar seg opp neste 
år og styrker seg ytterligere i 2016. Det kan føre til at 
ledigheten ikke stiger like mye framover innen 
butikk og salgsarbeid.

Figur 4. Utviklingen i antall registrerte helt ledige og ledige ifølge AKU. 1 000 personer. Sesongjusterte tall
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Tabell 2. NAVs prognose for gjennomsnittlig antall arbeidsledige i 2014, 2015 og 2016. Faktiske tall for 2013

2013 2014 2015 2016

Registrerte helt ledige 69 800 76 000 82 000 81 000

Registrerte arbeidsledige i prosent av 
arbeidsstyrken

2,6 % 2,8 % 3,0 % 2,9 %

Arbeidsledige, AKU i prosent av arbeidsstyrken 3,5 % 3,4 % 3,7 % 3,5 %

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

2013 2014 2015 2016

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

Sysselsatte (AKU) 0,7 % 1,2 % 0,8 % 1,1 %

AKU arbeidsledige 10,5 % -1,1 % 7,4 % -2,0 %

Registrerte helt arbeidsledige (NAV) 6,4 % 8,9 % 7,9 % -1,2 %

Kilde: NAV

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

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: SSB og 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 utarbeidet 
en ny likning for registrert ledighet 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  
av viket mellom nivåene på AKU-ledighet og registrert 
ledighet året før. Likningen inkluderer også et restledd,  
slik at modellbrukeren kan justere helt ledige dersom for 
eksempel løpende konjunkturstatistikk indikerer at helt 
ledige blir annerledes enn den estimerte likningen tilsier. 
NAVs anslag på registrerte helt ledige er basert på denne 
likningen.3

3 Dokumentasjon om denne likningen vil bli publisert som 
NAV-notat under fanen NAV og samfunn på nav.no.

Endringer fra forrige prognose
I vår forrige prognose, publisert i Arbeid og velferd 2/2014, 
ventet vi at det i gjennomsnitt ville være 75 000 helt 
ledige i 2014, og at dette ville stige til 78 000 i 2015. Vi 
har oppjustert prognosen for den registrerte ledigheten for 
både 2014 og 2015, samtidig som veksten vi nå anslår for 
arbeidsstyrken og sysselsettingen er høyere i år og lavere 
til neste år.

Bakgrunnen for dette er at utviklingen i noen viktige 
makrovariabler i norsk økonomi har vært annerledes enn vi 
forventet. Oljeinvesteringene har vært lavere enn vi la til 
grunn i år og vi forventer at de blir betydelig lavere neste år, 
noe som vil trekke veksten i Fastlands-Norge ned. 
Næringsinvesteringene, og da spesielt industri-
investeringene, har vært lavere enn forventet.

Utvikling internasjonalt har også vært svakere enn ventet 
i forrige prognose, slik at eksporten har vokst mindre enn vi 
la til grunn. Vi forventer fortsatt at veksten vil ta seg opp 
internasjonalt neste år og en ytterligere bedring i 2016. For 
Norge venter vi derimot en avtagende vekst til neste år før 
en bedring i 2016. I sum gjør denne utviklingen at vi regner 
med å få en litt høyere økning i ledigheten i år og neste år 
enn vi antok i vår forrige prognose, og at bedringen på 
arbeidsmarkedet skjer først i 2016, da vi venter at fast-
landsøkonomien vil komme ut av nedgangskonjunkturen.

http://www.ssb.no/forskning/beregningsmodeller/modag
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HÅNDHEVING AV AKTIVITETSKRAVET  
I HEDMARK HAR REDUSERT SYKEFRAVÆRET
Av Inger Cathrine Kann, Ivar Andreas Åsland Lima og Per Kristoffersen1 

Sammendrag
Sykmeldte skal ifølge loven være delvis i jobb dersom medisinske forhold ikke er til hinder for 
dette (folketrygdlovens aktivitetskrav). Dersom det ikke er gitt unntak fra aktivitetskravet, 
skal sykepengene stoppes etter 8 uker. Dette kravet har i realiteten ikke blitt håndhevet særlig 
konsekvent, hverken i Hedmark eller i resten av landet.

Våren 2013 la NAV Hedmark om praksis for å håndheve aktivitetskravet. Gjennom endret praksis 
i enkeltsaker ville de presisere ansvar og oppgaver til aktørene i sykefraværsarbeidet. Det ble 
etablert et system som ga de lokale NAV-veilederne systematisk og faglig støtte, blant annet 
fra NAVs rådgivende leger og psykologer. Det ble også gjort et omfattende arbeid for å informere 
aktørene om at NAVs praksis ville bli endret.

I denne artikkelen undersøker vi om tiltakene påvirket sykefraværet i Hedmark, og hvilke 
endringer i sykefraværet som fant sted. Analysen viser at tiltakene foreløpig har medført en 
reduksjon i sykefraværet på 8 prosent. NAVs oppfølging av sykmeldte starter rutinemessig ved 
åtte ukers sykmelding. Analysen viser at endringene i sykmeldingsmønsteret inntreffer både 
lenge før og etter dette. Effektene kan slik sett være et resultat av at NAV har stilt tydelige krav 
til aktørene og selv er tydelige på sin rolle. Analysene indikerer blant annet at tiltaket har  
påvirket fastlegene til å friskmelde tidligere og gradere mer.

1

1 Vi vil takke NAV Hedmark, spesielt Unni Oustad Torve og Ragnhild Jordet. Vi vil også takke Nina Lysø, Ola Thune, Knut Røed og Simen 
Markussen for nyttige innspill i prosessen. Disse har selvsagt ikke ansvar for eventuelle feil i artikkelen. 
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ved 8. uker, når aktivitetskravet skal vurderes, at 
NAV-kontoret involveres i oppfølgingen av syk-
meldte.

Aktivitetskravet innebærer at NAV-veilederne skal 
vurdere om den sykmeldte kan jobbe noe eller om 
det skal gis unntak for aktivitetskravet. NAV- 
veilederen skal vurdere to forhold; (1) om sykmelder 
har sannsynliggjort at den sykmeldte av medisinske 
grunner ikke kan jobbe noe eller være i et tiltak, og 
(2) vurdere informasjon fra eventuell arbeidsgiver 
om at tilrettelegging på arbeidsplassen er umulig.

Årlig er det over 200 000 sykmeldte som passerer åtte 
ukers sykmelding, hvor NAV altså skal vurdere om 

Innledning
Av folketrygdlovens § 8–4 fremgår det at sykmeldte 
skal være delvis i jobb2 så tidlig som mulig og senest 
innen åtte uker (folketrygdlovens aktivitetskrav). 
Sykepengene skal stoppes etter åtte uker dersom det 
ikke gis unntak fra aktivitetskravet. Når sykmeldin-
gen blir stoppet, sender NAV et brev til den syk-
meldte der det informeres om dette (se faktaboks). 
I en evaluering av sykefraværsoppfølgingen fra 2013 
hevdes det at aktivitetskravet i liten grad blir prakti-
sert. I følge evalueringen kan dette skyldes at det er 
en vanskelig oppgave for NAVs veiledere (Ose m.fl. 
2013). Hedmark har lenge hatt et høyere sykefravær 
enn de andre fylkene i landet. Våren 2013 iverksatte 
derfor NAV Hedmark et knippe endringer i opp-
følgingen av sykmeldte med målsetting om å prakti-
sere aktivitetskravet i folketrygdloven korrekt.

Den offisielle sykefraværsstatistikken viser at 
lege meldt sykefravær falt betydelig i Hedmark i løpet 
av 2013 og i 1. halvår 2014. I denne artikkelen 
undersøker vi om nedgangen kan tilskrives tiltaket 
som ble iverksatt.

Vi starter med å beskrive tiltakene. Deretter ser vi på 
ulike aspekter ved sykefraværsutviklingen i Hedmark 
sammenlignet med resten av landet. Spørsmålet blir så 
om utviklingen i fylket kan tilskrives tiltakene som ble 
gjennomført, eller ikke. At tiltakene ble innført kun 
i Hedmark, og ikke i resten av landet, gir mulighet for 
å undersøke om det er tiltakene som har hatt effekt.

Aktivitetskravet
I tidlig fase av fraværet har NAV et begrenset ansvar 
for sykefraværsoppfølgingen. 

Innen fire uker skal arbeidsgiver ha utarbeidet en 
oppfølgingsplan, som skal sendes til sykmelder. 
Innen sju uker skal det avholdes et dialogmøte 1 
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor formålet 
er å finne løsninger på arbeidsplassen som kan hjelpe 
den sykmeldte tilbake til arbeid.3 Ofte er det først 

2 Dette betyr at man har en gradert sykemelding og er delvis 
i arbeid på egen arbeidsplass eller en annen arbeidsplass. 

3 Etter lovendringene 1. juli 2014 gjelder dette ikke sykmeldte med 
gradert ytelse. 

Aktivitetskravet
For å få rett til sykepenger skal den sykmeldte så tidlig 
som mulig og senest innen åtte uker prøve seg 
i arbeidsrelatert aktivitet (jf. arbeidsmiljøloven § 4–6 
første ledd og folketrygdloven § 8–7 a første ledd). Det 
kan gis unntak fra aktivitetskravet når medisinske 
grunner er til hinder for slik aktivitet, eller det ikke er 
mulig å tilrettelegge på arbeidsplassen.

Videre gir følgende situasjoner grunnlag for unntak:
• Ved forventet friskmelding innen kort tid (løpet av 

1–2 uker).
• Ved så alvorlig lidelse at man ikke kan regne med 

at den sykmeldte blir arbeidsfør igjen.
• Når den sykmeldte er innlagt på helseinstitusjon.
• Dersom det dokumenteres av arbeidsgiver at det 

er umulig å tilrettelegge for den sykmeldte på 
arbeidsplassen

Hvis det skal gis unntak av medisinske grunner, må 
sykmelder(som regel fastlegen) dokumentere at syk-
dommen er til hinder for at arbeidsrelatert aktivitet kan 
iverksettes. Legeerklæringen skal redegjøre for det 
videre behandlingsopplegget og gi en vurdering av 
muligheten for at den sykmeldte kan gjenoppta det 
tidligere arbeidet eller ta annet arbeid.

Arbeidsgiver har en tilretteleggingsplikt etter arbeids-
miljøloven. Dersom tilrettelegging på arbeidsplassen 
ikke er mulig må arbeidsgiver begrunne det, og sørge 
for at NAV blir informert om dette.

Dersom det ikke gis unntak, skal NAV rutinemessig 
sende ut et brev til den sykmeldte med vedtak om  
midlertidig stans og sykepengeutbetalingen blir stanset.
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Saksdrøftingsverksted for vurdering av aktivitets-
kravet ble etablert 1. april 2013, mens arbeidet med å 
informere de ulike aktørene startet allerede på nyåret 
samme år.

Saksdrøftingsverkstedene
Tidligere arbeidet den enkelte NAV-veileder mye 
alene. Man ønsket på en systematisk måte å gi de 
lokale NAV-veilederne faglig støtte i vurderingen 
av aktivitetskravet. Saksdrøftingsverkstedet er 
regelmessige møter der alle saker som skal vurderes 
mot aktivitetskravet skal drøftes4. Møtet ledes av 
kompetanseveiledere som er ansatt i fylket. Det er 
veilederne på det lokale NAV-kontoret som skal 
forberede sakene de har ansvar for og legge dem 
fram i saksdrøftingsverkstedene. Sakene drøftes 
konkret med fokus på mulighetene for arbeid. 
NAVs rådgivende leger deltar i disse møtene og 
bistår i vurderingene – både når det gjelder å forstå 
det som står i sykmeldingen og beskrive hvilke 
konsekvenser det har for mulighetene til å være 
i aktivitet. De rådgivende legene hjelper videre til 
med å lage spørsmål til sykmelder eller arbeidsgi-
ver. Hedmark har etter hvert også involvert psyko-
loger fra NAV Arbeidsrådgivning.5 De bistår på 
saksdrøftingsverkstedene når deres kompetanse er 
nødvendig.

Endringer i brevet som sendes den sykmeldte
NAV Hedmark har laget en egen tekst til brevet som 
varsler stans om sykepenger ved åtte uker. I Hedmarks 
brev åpnes det for at den sykmeldte fortsatt kan  
få sykepenger dersom han/hun er tilbake i jobb 
i løpet av fire uker (dvs. innen 12. uke). Den syk-
meldte gis dermed tid til å omstille seg og å finne en 
løsning sammen med arbeidsgiver. I Hedmarks 
versjon av brevet oppfordres den sykmeldte til å ta 
kontakt med arbeidsgiver hvis det er behov for 
tilrettelegging på arbeidsplassen. I NAVs standard-
brev er ikke arbeidsgiver nevnt. Der oppfordres den 

4 Aktivitetskravet skal drøftes for sykmeldte med 100 prosent 
sykmelding som har vært sykemeldt i åtte uker eller mer. 

5 NAV Arbeidsrådgivning er et fylkesdekkende ressurs- og 
kompetansesenter (spesialenhet) som skal ha utfyllende 
arbeidsrettet kompetanse innenfor arbeidspsykologi, pedagogikk 
og jobb mestrende kartleggings- og veiledningsmetodikk. 

aktivitetskravet er oppfylt. I 2013 var 38 prosent delvis 
i arbeid med graderte sykepenger ved ni ukers syk-
melding. De øvrige sykemeldte, altså 62 prosent, var 
dermed registrert med unntak fra aktivitetskravet. Tall 
fra 2012 viser at 96 prosent ble gitt unntak av 
 medisinske grunner (Brage m. fl. 2013). Bare  
4 prosent av unntakene var begrunnet med at tilrette-
legging på arbeidsplassen var umulig. God medisinsk 
informasjon fra legen er derfor svært viktig for NAV 
veilederen når unntak fra aktivitetskravet skal vurderes.

Bakgrunn for tiltaket i Hedmark
Sykefraværet i Hedmark har lenge ligget betydelig 
over landsgjennomsnittet. I 2012 gjennomførte NAV 
Hedmark en evaluering av kvaliteten på sykefraværs-
oppfølgingen i fylket. Hedmark konkluderte i sin 
rapport med at aktivitetskravet i liten grad ble 
praktisert.

Evalueringen avdekket flere svakheter i oppfølgings-
arbeidet, blant annet at:
• Legens dokumentasjon om unntak fra aktivitets-

kravet var ofte mangelfull.
• Oppfølgingsplanene fra arbeidsgiver var ofte 

mangelfulle.
• NAV-kontor foretok ingen konkret vurdering av 

aktivitetskravet ved åtte uker.

(NAV Hedmark, 2014).

Målet med tiltaket var å redusere sykefraværet 
gjennom praktisering av folketrygdlovens  
aktivitetskrav. Man ønsket å komme inn så tidlig 
i sykefraværsforløpet som mulig, senest innen åtte 
uker.

Tiltaket i Hedmark
Tiltaket ble planlagt i samarbeid med NAV-kontore-
ne i fylket. Tiltaket besto av flere elementer: etable-
ring av saksdrøftingsverksted, endring av standard-
brevet angående vedtak om midlertidig stans av 
sykepenge utbetaling, informasjon til leger og lege-
foreningen om at NAV skulle praktisere aktivitets-
kravet, samt informasjon til offentligheten generelt 
og til arbeidsgiver.
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Figur 1. Antall som får brev med varsel om midlertidig stans av sykepenger som andel av alle med full sykemelding 
ved åtte uker. Prosent. Tidspunktet for tiltak er markert med vertikal linje
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sykmeldte i stedet for til å ta kontakt med lege, 
dersom det er nødvendig med unntak fra aktivitets-
kravet.

Informasjon til legene
I midten av mars 2013 sendte NAV Hedmark et brev 
til alle sykmelderne i fylket. I brevet presiserer NAV 
Hedmark at de nå skal praktisere aktivitetskravet og 
sykepengene vil bli stoppet  dersom det ikke fore-
ligger tilstrekkelig medisinsk begrunnelse. Det 
presiseres også at NAV forventer at sykmelder 
benytter helsedirektoratets «Faglig veileder for 
sykmeldere». Hovedbudskapet i denne veilederen er at 
sykmelder til enhver tid skal vurdere pasientens 
muligheter for å delta i arbeid, først og fremst opp mot 
konkrete arbeidsoppgaver som vedkommende har, 
men også mot annet arbeid der det er hensiktsmessig.

NAV Hedmark fikk også med seg legeforeningen 
i Hedmark som sendte e-post til alle sine medlemmer 
rett før tiltaket ble innført (se vedlegg). Legeforenin-
gens representant skriver blant annet at de forventer 
at NAV nå har tenkt å følge opp sykefravær  
– spesielt 100 % sykefravær etter 8 uker – meget tett.

Informasjon til aktørene og befolkningen
NAV Hedmark la stor vekt på å informere aktørene 
og befolkningen om tiltaket før det ble iverksatt 
våren 2013. Arbeidslivssentrene fikk i oppgave av 
NAV å informere arbeidsgivere. Allerede fra nyåret 
2013 begynte Arbeidslivssentrene å informere 
arbeids givere om endringene som ville skje i NAV 
fra 1. april 2013. Befolkningen ble informert 
 gjennom flere kronikker og oppslag i lokalaviser.

Markant økning i utsendte varselbrev
Et sentralt mål med tiltaket var å praktisere aktivitets-
kravet. Vi har sett på utviklingen i antall brev som 
ble sendt ut med varsel om midlertidig stans av 
sykepenger ved åtte uker. Vi kan dermed tallfeste 
i hvilken grad NAV Hedmark har endret praksis 
(figur 1).

Samtidig med at tiltaket ble iverksatt 1. april 2013, var 
det en markant økning i antall brev. I månedene før 
etableringen ble brevet sendt til om lag 3 prosent av 
alle som i utgangspunkt skulle vurderes for aktivitets-
kravet (andel med full sykemelding ved åtte uker), 
mens brevet ble sendt til om lag 40 prosent i april og 
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mai 2013 (figur 1). Andelen brev er opprettholdt på et 
relativt høyt nivå i den påfølgende perioden. Økningen 
i andelen utsendte brev betyr at andelen med unntak 
fra aktivitetskravet er redusert fra 97 til 60 prosent.

I resten av landet er andelen brev som sendes ut lavt 
og stabilt sammenlignet med Hedmark. Det indikerer 
at NAV Hedmark nå står i en særstilling og at andre 
fylker i liten grad praktiserer aktivitetskravet. 
Unntaket er Oppland fylke, der det har vært en klar 
og gradvis økning i brev som sendes ut. Oppland har 
innført et tiltak som ligner på det som er innført 
i Hedmark, men i Oppland er tiltaket innført senere, 
og ikke samtidig ved alle NAV-kontor.

Markant nedgang i sykefraværet 
i Hedmark
Dersom tiltakene i Hedmark har effekt, forventer vi 
at forskjellen mellom Hedmark og landet vil bli  
redusert fra og med 2. kvartal 2013. Det er akkurat 
det vi observerer (se figur 2). Effekten for menn 
kom litt senere enn for kvinner. Datagrunnlaget her 
er den offisielle sykefraværsprosenten. Her er 

Hedmark inkludert i beregningsgrunnlaget for hele 
landet.

Ved å sammenligne Hedmark før og etter tiltaket 
med landet før og etter tiltaket, får vi et grovt mål på 
effekten. Vi har sett på de fire siste kvartalene etter 
tiltaket og sammenlignet med de samme kvartalene 
før tiltaket. Effekten6 av tiltaket blir da på 8 prosent 
reduksjon i det samlede sykefraværet, 8 prosent-
nedgang for kvinner og 9 prosent for menn7. Syke-
fraværet for kvinner i Hedmark ligger nå under 
lands gjennomsnittet for første gang i hele perioden.

Vi har foretatt en sensitivitetsanalyse av dette målet 
på effekt. Det vil si at vi tester om den endringen vi 
ser i Hedmark kan være tilfeldig ved å undersøke om 
vi ville fått samme effekt på et annet tidspunkt 

6 I beregningen har vi sammenlignet følgende kvartal. Før tiltaket: 
2. kvartal 2012- 1. kvartal 2013. Etter tiltaket: 3. kvartal 2013 – 
2. kvartal 2014. Hedmark er inkludert i landsgjennomsnittet. Det 
innebærer at denne beregningen vil gi en liten undervurdering av 
effekten. 

7 Siden menn har lavere sykefravær i utgangspunktet, blir effekten 
sterkere blant menn når vi regner prosent. 

Figur 2. Legemeldt sykefravær etter kjønn. prosent av avtalte dagsverk. Tidspunktet for tiltaket er markert med 
vertikal linje.

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3. 
kv 

4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 
kv 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

sy
ke

fr
av

æ
rs

pr
os

en
te

n 

Menn i alt Menn Hedmark Kvinner i alt Kvinner Hedmark 

Kilde: NAV



19

//  Arbeid og velferd  //  3  // 2014
//   Håndheving av aktivitetskravet i Hedmark har redusert sykefraværet

i Hedmark, eller i et annet fylke. Denne analysen 
viser at reduksjonen i sykefravær i Hedmark ikke er 
tilfeldig, og dermed kan tilskrives tiltakene.8

Hvilke endringer er det vi ser?
For få et bedre bilde av hva som har skjedd med 
sykefraværet i Hedmark det siste året, har vi sett 

8 Vi har da gjort analysen på tilsvarende måte som over, der vi later 
som vi ikke vet hvilket fylke som har gjennomført tiltaket, for å se 
om vi finner en «effekt» i disse fylkene. Det finner vi ikke. Vi har 
gjort det samme over tid, dvs. vi later som vi ikke vet når tiltaket 
iverksettes, og ser på en slags glidende DID. En tydelig endring 
fremkommer da i 2. kvartal 2013. 

nærmere på nye sykefraværstilfeller hvert kvartal, 
totalt antall sykefraværstilfeller registrert i kvartalet, 
varigheten og gradering av sykefraværstilfellene.

Vi gjør dette for å forstå bedre på hvilken måte det 
samlede sykefraværet har blitt redusert. Det kan for 
eksempel tenkes at antall tilfeller vil kunne øke dersom 
sykmeldte blir friskmeldt (for) tidlig og raskt får behov 
for en ny sykemelding. Vi er også interessert i å vite 
hvor mange som blir gradert, den gjennom snittlige 
sykmeldingsgraden og om reduksjonen i sykefraværet 
i hovedsak skyldes økt bruk av graderte sykmeldinger. 
Vi ønsker også å vite om varigheten har gått ned 
i gjennomsnitt, og om nedgangen skyldes flere korte 
sykefravær, færre lange eller begge deler.

Datagrunnlag og metode
Endret praksis i Hedmark knyttet til aktivitetskravet kan 
ses på som et naturlig eksperiment som fant sted fra  
1. april 2013. For å fange opp effekten av tiltaket skulle vi 
ideelt sett ha visst hvordan Hedmark ville utviklet seg uten 
denne intervensjonen. Siden dette er umulig å observere, 
benytter vi fylker som ikke har gjennomført tiltak til å 
representere det kontrafaktiske.

Vi observerer sykefraværsprosenten i henholdsvis Hedmark 
og i landet for øvrig både før og etter tiltaket. Vi bruker så 
en difference-in-difference (DID) tilnærming (Wooldridge 
2003, Angrist og Pischke 2009), slik at vi kan kontrollere for 
den muligheten at begge grupper har forandret seg over tid 
av grunner som ikke skyldes tiltaket. På denne måten kan vi 
isolere effekten av selve tiltaket. Effekten måler vi som 
differansen mellom endringene i Hedmark sett i forhold til 
endringene i resten av landet. Vi bruker altså endringen 
i landet som referansepunkt, og sammenlikner endringen 
i Hedmark med dette referansepunktet.

Endring i varighet, antall nye sykefraværs tilfeller, endring 
i gradering av sykmeldte og endring i friskmelding er hen-
tet fra NAVs offisielle statistikk over legemeldt sykefravær 
fra 1. januar 2009 til og med juli 2014. Når vi beregner 
sykefraværstilfeller per sysselsatt er det sysselsettingstal-
lene fra NAVs registre som benyttes.

For å kunne følge alle tilfeller helt til de er avsluttet må vi,  
på grunn av forsinkelse i oppdateringer av sykefraværs-
registeret, egentlig vente et helt år. Fordi tiltaket ble innført 
i andre kvartal 2013, har vi bare oppdaterte tall for de som 
ble sykmeldt i perioden april til juli 2013. Fordi sykefraværet 
i sommermånedene generelt er litt spesielt, og fordi vi 
gjerne ville ha en større gruppe sykmeldte å følge, valgte vi 
å se på alle som startet et sykefravær i perioden april til 
desember 2013. Disse kan vi bare følge i inntil 180 dager og 

ikke 365 dager som hadde vært ønskelig. For å gjøre de sist 
oppdaterte dataene sammenlignbare med tidligere år, gjør 
vi om varigheten til alle over 180 dager til akkurat 180 
dager. Gjennomsnittlig varighet i våre analyser vil derfor 
avvike noe fra den offisielle statistikken, og ikke gi et riktig 
bilde av gjennomsnittlig varighet, kun endringer i denne.

Egenmeldt sykefravær er ikke inkludert i analysene. Vi har 
videre tatt ut diagnoser knyttet til luftveislidelser, siden 
forekomsten av influensa varierer fra år til år. Disse syke-
fraværene har som regel kort varighet, og er dermed ikke 
aktuelle for dette tiltaket. Vi har også ekskludert alle med 
svangerskapsrelaterte diagnoser siden vi ikke har dato for 
fødsel for gravide i 2013, og dermed ikke vet når de ikke 
lenger er aktuelle for tiltak. Oppland er ekskludert fra 
utvalget fordi de innførte lignende tiltak i enkelte NAV-
kontor, selv om deres tiltak startet betydelig senere.

Hasardrater
Vi har beregnet hvor stor sjanse eller hasard for å bli frisk 
eller få gradert sykmelding uke for uke og dag for dag. 
Hasarden beskriver rater eller intensiteten innenfor et tids-
rom. Vi har kalt dette for friskmeldingshyppighet og grade-
ringshyppighet. Hvis vi har 1000 sykepengetilfeller i uke 1 
og 20 friskmeldes i løpet av den første uka, så er frisk-
meldingshyppigheten 20/1000. Hvis det så i uke 2 frisk-
meldes 20, er friskmeldingshyppigheten 20/980, og så videre. 
Friskmeldingshyppigheten er altså antall tilfeller som frisk-
meldes dividert på antall tilfeller som fortsatt er syke ved 
begynnelsen av hvert tidsintervall. Graderingshyppigheten 
er definert tilsvarende, men her kan hver person ha flere 
reduksjoner i sykemeldingsgraden. Vi følger hvert sykefra-
værstilfelle fra de blir sykmeldt, til de blir friskmeldt, eller til 
oppfølgingsperioden på 180 dager utløper.
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Stadig færre nye sykefraværstilfeller i Hedmark
I figur 3 viser vi antall nye tilfeller i Hedmark hvert 
kvartal i prosent av antall sysselsatte for Hedmark 
og landet for øvrig9. I denne ser vi at Hedmark 
ligger under landet for kvinner mens det er små 
avvik mellom Hedmark og landet for menn. For 
begge kjønn er det også vanskelig å se om det er 
noen endret trend etter tiltaket. Figur 4 viser 
bare diffe ransen mellom linjene i figur 3, dvs. 
differansen mellom nivået i Hedmark og landet. 
Vi bruker altså endringen i landet som referanse, 
og sammenlikner endringen i Hedmark med denne. 
Vi får da bare en linje. I de følgende figurene  
i artikkelen viser vi kun denne differansen, og ikke 
nivået slik som i figur 3.

Den vertikale linjen i figurene markerer starten på 
tiltaket, og poenget er å se om det blir færre nye 
sykemeldte etter tiltaket. For kvinner finner vi at det 
er en nedadgående trend fra 2010 til 2013, men ingen 
tydelig endring etter tiltaket. For menn er det en 
nedgang, men denne startet opp før tiltaket. Tiltaket 
har altså ikke medført flere nye sykmeldinger, noe 

9 Når vi skriver «landet for øvrig», mener vi landet unntatt Hedmark 
og Oppland. Se faktaboks om datagrunnlag og metode. 

som kunne ha vært en konsekvens av å stoppe 
sykmeldinger (for) tidlig.

Når vi på samme måte analyserer antall løpende 
sykefraværstilfeller per sysselsatt, ser vi noe av det 
samme bildet med en nedadgående trend som starter 
lenge før tiltaket (figur 5). Trenden gjelder både 
kvinner og menn, men nedgangen ser ut til å være 
mer tydelig for kvinner. Men her ser vi en reduksjon 
i antall tilfeller også etter tiltaket for begge kjønn. 
Denne nedgangen kan skyldes at de lange fraværene 
blir avsluttet som følge av tiltaket, men vi kan ikke 
med sikkerhet knytte nedgangen til tiltaket.

Nedgang i gjennomsnittlig varighet
Vi har undersøkt varigheten av nye sykefraværstil-
feller. Den gjennomsnittlige varigheten av nye 
sykefraværstilfeller i Hedmark har ligget betydelig 
over gjennomsnittet for landet for øvrig. For kvinner 
økte avstanden til landsgjennomsnittet fram til 
4. kvartal 2012, da det brått falt første kvartal 2013 
(figur 6). Mange av de som ble syke i første kvartal 
2013 kom innunder tiltaket hvis de fortsatt var 
sykmeldte etter åtte uker. Hvis tiltaket har hatt effekt, 
kunne vi derfor forvente å se en reduksjon for de som 
startet første kvartal. Og det er akkurat det vi ser når 
det gjelder kvinner. For menn som har ligget høyere 

Figur 3. Nye sykefraværstilfeller som andel av sysselsatte per kvartal.  Prosent. Tidspunktet for tiltaket er markert 
med vertikal linje
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enn landsgjennomsnittet, reduseres varigheten ikke 
før fra 2. kvartal 2013. Endringen kommer dermed 
litt senere og litt svakere for menn.

Gjennomsnittlig varighet påvirkes av sammensetningen 
av korte og lange fravær, vi har derfor undersøkt 
sammensetningen de tre siste kvartalene i 2012 

sammenlignet med de samme kvartalene i 2013. Vi 
er opptatt av prosentfordelingen av sykefraværstil-
fellene etter varighet både i dager og uker (figur 7 og 8).

Den vanligste sykmeldingslengden for kvinner er én 
dag. Etter tiltaket finner vi at kvinner i Hedmark 
i større grad får sykmeldinger på én dag, mens de i litt 

Figur 4. Nye sykefraværstilfeller som andel av sysselsatte. Prosent. Andel i Hedmark minus andel i landet for øvrig. 
Per kvartal. Tidspunktet for tiltaket er markert med vertikal linje
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Figur 5. Alle sykefraværstilfeller som andel av sysselsatte. Prosent. Andel i Hedmark minus andel i landet for øvrig 
Tidspunktet for tiltaket er markert med vertikal linje
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mindre grad får sykmeldinger på én uke. Det kan bety 
at legene i Hedmark har endret praksis til oftere å 
sykmelde én dag. For menn er den vanligste syk-
meldingen syv dager. I Hedmark har dette blitt enda 
vanligere etter tiltaket, mens korte fravær på en og to 
dager har blitt mindre vanlig (figur 8). Det er flest 
korte fravær, noe som gjør at de korte fraværene også 
påvirker den gjennomsnittlige varighet betydelig.

Når vi undersøker sammensetningen av varigheten 
fordelt på uker istedenfor dager, er hovedbildet for 
kvinner at vi har fått flere korte og færre lange fravær 
i Hedmark etter tiltaket. For menn er bildet mer 
sammensatt (figur 8). Korte fravær på én og to uker 
er blitt mindre vanlig og fravær på tre og syv uker 
har blitt mer vanlig. Men også blant menn har det 
lange fraværet (over 13 og 26 uker) blitt betydelig 
mindre vanlig etter tiltaket. Det har vært knyttet 
bekymring til om Hedmarks alternative brev som 
åpner for noe lenger sykefravær, kunne medføre en 
økning i sykefravær med varighet mellom 8 og 
12 uker. Det ser vi imidlertid ikke tegn til. For 
kvinner er det en nedgang i antall sykefravær med 
slik varighet, for menn er det nærmest uforandret.

Økt bruk av gradert sykefravær i Hedmark
Når sykmeldte oftere er delvis i arbeid (gradert 
sykemelding), kan det bidra til nedgang i det samlede 
sykefraværet. En slik sammenheng forutsetter at varig-
heten av sykefraværet ikke øker samtidig. Lange 
sykefravær er oftere gradert enn korte. Med færre 
lange sykefraværstilfeller i Hedmark, slik vi viste 
i avsnittene over, kunne vi derfor forvente en nedgang 
i andelen av sykefraværstilfellene som er gradert. For 
å få et bilde av eventuelle endringer i graderingen over 
tid har vi undersøkt utviklingen fra 2010. Vi ser også 
på differansen mellom utviklingen i Hedmark og 
landet, både når det gjelder andel graderte og den 
gjennomsnittlige graderingen (figur 9 og 10).

For både kvinner og menn er andelen som har en 
gradert sykmelding 5–6 prosentpoeng høyere i  
Hedmark enn i landet for øvrig (figur 9). Siden 2010 
har det vært en trend der andelen graderte sykefravær 
har økt mer i Hedmark enn i landet for øvrig. Denne 
utviklingen er mest tydelig for kvinner. For begge 
kjønn ser vi også en økning etter tiltaket. Blant menn 
kommer økningen litt senere enn for kvinner.

En gradert sykmelding kan variere mellom 20 og 
90 prosent. Jo lavere grad, jo mer er man i arbeid. Vi 

Figur 6. Gjennomsnittlig varighet av sykefraværet i Hedmark minus gjennomsnittlig varighet av sykefraværet i 
landet for øvrig. Tidspunktet for tiltaket er markert med vertikal linje
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Figur 7. Sykefraværstilfeller med varighet 1, 2 og 7 dager, som andel av alle fravær som har startet de tre siste 
kvartalene i 2012 og 2013. Prosent
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Figur 8. Sykefraværstilfeller med varighet 1–25 uker, som andel av alle fravær som har startet de tre siste 
kvartalene i 2012 og 2013. Prosent
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Vi har beregnet friskmeldings- og graderings hyppig-
het uke for uke og dag for dag frem til man har vært 
sykmeldt i et halvt år (se faktaboks om datagrunnlag 
og metode). Vi sammenligner sykefraværet i de tre 
siste kvartalene i 2012, med sykefraværene de tre 
siste kvartalene i 2013 i landet og Hedmark. Vi 
omtaler dette som at vi sammenligner 2012 med 
2013, dvs. før og etter tiltaket (figur 11 og 12).

I landet finner vi nesten ingen endringer i frisk
meldingshyppigheten uke for uke i 2013 sammenlig-
net med 2012, bortsett fra økt friskmelding den første 
uka10. Dette gjelder både kvinner og menn.  
I Hedmark ser vi at for kvinner ligger friskmeldings-
hyppigheten uke for uke i 2013 stort sett over nivået 
for friskmeldingen samme uke i 2012 (figur 11) og at 
det er markert høyere friskmeldingshyppighet i 2013 
både tidlig og senere i den enkeltes forløp. Vi ser 
særlig store effekter i uke 1–3, uke 5, uke 14–16 og 
i uke 20. Økningen i friskmeldingshyppighet i uke 1 
(særlig dag 1) i Hedmark er betydelig sterkere enn 
i landet ellers. Derimot har menn i Hedmark lavere 
friskmeldingshyppighet i uke 1 (spesielt dag 1), men 

10 Vi regner med at endringen i friskmelingshyppighet i uke 1 
skyldes endringer i reglene for egenmelding i IA- bedrifter. 

har sett på utviklingen i den gjennomsnittlige graden 
fra 2010 (figur 10). Hedmark ligger i hele perioden 
under landsgjennomsnittet. Dette gjelder både kvinner 
og menn. Gjennomsnittsgraden i Hedmark går ytterlige-
re ned etter tiltaket i forhold til resten av landet. Dette 
gjelder først og fremst kvinner. Blant menn kan vi se at 
forskjellen mellom Hedmark og landet ligger stabilt på 
minus 2 etter innføringen av tiltaket. Selv om andelen 
graderte fravær øker, har det ikke medført noen vesent-
lig effekt på gjennomsnittsgraden.

Den enkeltes sykefraværsperiode,  
hva skjer?
Vi har vist at det skjedde betydelige endringer i syke-
fraværet i Hedmark sammenlignet med landet som 
sammenfaller med tidspunktet for innføring av tiltakene.

Vi har også vært interessert i å finne ut når graderingen 
og friskmeldingen inntreffer i løpet av den enkeltes 
sykefraværsperiode. Sammenfaller effektene for 
eksempel med tidspunktet for brevet som sendes den 
sykmeldte ved åtte ukers sykmelding, der det åpnes 
for utsettelse til 12 uker? Skjer det på spesielle dager 
i sykefraværsforløpet? Skjer det endringer i frisk-
meldingen eller graderingen tidlig eller senere 
i sykefraværsforløpet?

Figur 9. Andel graderte sykefraværstilfeller i Hedmark minus andel i landet for øvrig. Tidspunktet for tiltaket er 
markert med vertikal linje
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kvinner. I den samme regresjonsanalysen finner vi 
ingen effekt blant menn. Dette skyldes at menn 
i Hedmark har lavere friskmeldingshyppighet i uke 1 
i 2013 (spesielt dag 1) som vi har omtalt tidligere og 
at dette nøytraliserer resultatene av analysen. I figurene 
ovenfor (figur 12) har vi sett at friskmeldingshyppig-
heten for menn er høyere Hedmark i 2013 sammen-
lignet med 2012 senere i forløpet (fra uke 2).

Vi har også undersøkt virkningen for sykmeldte med 
ulike diagnoser og finner at effekten er langt sterkere 
for kvinner med psykiske lidelser (tabell 2 i ved-
legg).

For menn finner vi en positiv effekt på sannsynlig
heten for å få gradert sykmelding den første uka, 
som faktisk inntreffer allerede første dag i fraværet. 
Deretter ser vi en ny økning i uke 4 og uke 7. I uke 9 
og 10 er det også en positiv effekt på gradering for 
menn.

På samme måte som for friskmelding, har vi foretatt 
regresjonsanalyser der vi finner høyere graderings

en høyere friskmeldingshyppighet i uke 2, 3, 7 og 13 
(figur 12).

Når vi analyserer friskmeldingshyppigheten dag for 
dag istedenfor uke for uke, finner vi en markert 
positiv effekt på dag 7, 14, 21 og 28 i fraværet blant 
kvinner (ikke vist i figur). Både i Hedmark og 
i landet forøvrig er det et mønster i sykefraværet der 
sykmeldinger på en dag, en uke, 14 dager en måned 
og så videre, er det vanligste. Det har å gjøre med 
måten legene sykmelder på. Man får en ukes syk-
melding, to uker, eller flere uker. Det at vi finner en 
effekt betyr at vi ser en endring i Hedmark og at dette 
mønsteret er enda tydeligere i 2013 enn i 2012.

Vi har også foretatt en regresjonsanalyse11 av frisk-
meldingen der vi kontrollerer for muligheten for at 
både Hedmark og landet for øvrig har forandret seg 
av grunner som ikke skyldes tiltaket, samt at de er 
ulike før tiltaket. Derved isoleres virkningen av 
tiltaket. Vi finner da at det er høyere friskmelding 
i Hedmark i 2013 sammenlignet med 2012 for 

11 Vi benytter cox proporsjonal hasardratemodell

Figur 10. Gjennomsnittsgrad i Hedmark minus gjennomsnittsgrad i landet for øvrig. Tilfeller i kvartalet. Tidspunktet 
for tiltaket er markert med vertikal linje
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Det å sammenligne friskmeldingshyppigheten to ulike 
år slik vi gjør i figur 11 og 12 vil ikke gi et helt riktig 
bilde av utviklingen. Grunnen til dette er at den 
tidligere friskmeldingen i 2013 medfører at de syk-
meldte som når 8 ukers sykmelding, ikke nødvendig-
vis er sammenlignbare med de som nådde åtte uker 
i 2012. De kan utgjøre en selektert gruppe som det er 

hyppighet for kvinner i Hedmark i 2013 sammenlignet 
med 2012.12 For kvinner sykmeldt med muskel- og 
skjelettlidelser er effekten sterkere, mens psykiske 
lidelser ikke gir signifikante utslag (tabell 2 i vedlegg).

12 I den gruppen vi kan følge i et helt år finner vi tilsvarende resultater.

Figur 11. Friskmeldingshyppighet for kvinner. Hedmark og landet forøvrig (unntatt Oppland). Prosent
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Figur 12. Friskmeldingshyppighet for menn. Hedmark og landet forøvrig (unntatt Oppland). Prosent
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Det er grunn til å tro at veiledere synes slike beslut-
ninger er vanskelige fordi vedtak om stans har 
alvorlige økonomiske konsekvenser for den syk-
meldte. Da aktivitetskravet i folketrygdloven ble 
innført i 2004, sank sykefraværet dramatisk, for så å 
stige noe igjen. Det at det manglet en god systema-
tikk og faglig støtte for hvordan en slik vanskelig 
arbeidsoppgave skal utføres, kan ha vært en medvir-
kende årsak til at effektene av endringene i 2004 
avtok etter hvert. Arbeids- og velferdsdirektoratet har 
kanskje i for stor grad vært opptatt av hva lokalkon-
torene skal gjøre, og ikke hvordan de skal få det til.

NAV Fylke i Hedmark har som nevnt ansatt egne 
kompetanseveiledere som er møteledere og ord-
styrere i sakssaksdrøftingsverkstedene. Disse bidrar 
antagelig til at systematikken i oppfølgingsarbeidet 
opprettholdes, og at praksisen dermed blir ganske lik 
i hele fylket. Rådgivende leger benyttes gjennom 
saksdrøftingsverkstedene mer systematisk. Hedmark 
har ikke ansatt flere rådgivende leger, men har omprio-
ritert bruken av dem.

Hvordan påvirkes den sykmeldte?
Dersom effekten av tiltaket er en konsekvens av at 
flere sykmeldte får vedtak om stans av sykepenger 
og et brev som varsler om dette, vil vi forvente en 
effekt mellom uke 8 og 12, jf. Hedmark endringer 
i standardbrevet som sendes den sykmeldte. Vi ser en 
betydelig økning i graderingshyppigheten for kvinner 
i uke 11. Men det er også en økning i graderingen fra 
uke 13 til 21, en effekt som dermed kommer etter det 
vi skulle forvente ut fra ordlyden i brevet. Frisk-
meldingen er også markert høyere i uke 13 til 21 
(unntatt uke 18). For kvinner ser det altså ut til at 
brevet som sendes ut kan ha hatt en direkte effekt på 
gradering av sykmeldingen, men at det også er 
effekter på gradering og sykefraværets varighet som 
kommer senere enn forventet. For menn ser vi 
derimot mindre tydelig effekt av selve brevet.

Brevet som NAV Hedmark sender til de som har 
vært sykmeldt i over åtte uker, gir rom for at syke-
penger kan utbetales helt til uke 12 mens den syk-
meldte prøver å finne løsninger på arbeidsplassen. 
Det har vært knyttet bekymring til om dette vil 
utsette friskmelding. Vi ser ikke tegn til det.

vanskeligere å friskmelde eller gradere på grunn av 
sykdommens art, alvorlighetsgrad, eller arbeidsplas-
sens muligheter for tilpasning. Fordi vi ikke har gjort 
forsøk på å kontrollere for denne seleksjonen, vil 
svake effekter, spesielt sent i sykefraværsforløpet, 
kunne være sterkere enn våre beregninger viser.

Oppsummering og tolkning av 
resultatene
Hovedbildet er at tiltaket har medført betydelig 
reduksjon i sykefraværet både for menn og kvinner. 
Effektene er sterkest for sykemeldte med psykiske 
lidelser. Selv om aktivitetskravet vurderes ved åtte 
uker, finner vi betydelige effekter på gradering og 
friskmelding i alle ukene før aktivitetskravet vurde-
res. Allerede i første uke ser vi en klar økning 
i friskmeldingen blant kvinner. Vi finner også en klar 
økning i friskmelding i uke 7, som inntreffer ved 
dialogmøte 1 og like før aktivitetskravet vurderes.

Nedgangen i varighet skyldes både at det har blitt 
langt flere helt korte fravær, på en til syv dager, 
og langt færre sykefravær på over 180 dager. At 
gjennomsnittlig varighet har endret seg så mye for 
kvinner, skyldes altså ikke bare at de lange fraværene 
har blitt litt kortere, men også at flere bare har en 
dags fravær. At varigheten for menn har endret seg 
mindre enn for kvinner, skyldes ikke mindre reduk-
sjon i de lange fraværene, men at menn har færre helt 
korte sykefravær (én til syv dager).

Hva er det som virker og hvordan?
Mange aktører er involvert i tiltaket i Hedmark: Den 
sykmeldte, fastlegen, arbeidsgiveren og NAV. 
Tiltaket kan i teorien påvirke alle de fire aktørene og 
vi drøfter derfor resultatene i et aktørperspektiv.

NAV Hedmark – skaper trygghet og systematikk 
i arbeidet
Som vi drøftet i innledningen, innebærer saksdrøf-
tingsverkstedene en betydelig endring i arbeids-
formen til NAV-veilederne i Hedmark. Dette er en 
arena der NAV-veilederne får systematisk faglig 
støtte når saker skal vurderes for aktivitetskravet. 
Ressursene settes ifølge NAV Hedmark inn tidligere 
i sykefraværsforløpet.
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Det at aktivitetskravet påvirker legenes sykmeldings-
praksis støttes av to tidligere studier som er gjort av 
effekten av regelverksendringene i 2004. Markussen 
(2009) fant at endringene medførte en nedgang i 
sykefraværet på 19 prosent i de to årene etter refor-
men. Markussen (2009) argumenterer for at effekten 
kan tilskrives en strengere sykmeldingspraksis blant 
fastlegene. Dette fordi aktivitetskravet medførte en 
styrking av legenes forhandlingskraft overfor pasien-
ten knyttet til sykmeldingen. Etter innføringen av 
aktivitetskravet i 2004 gjennomførte NAV en 
spørreundersøkelse blant fastleger der de ble spurt 
om de selv mente de hadde endret praksis (Kann og 
Brage 2007). De fleste legene rapporterte at de hadde 
endret sin praksis. De svarte at de var mindre til-
bøyelige til å sykmelde sine pasienter og at de 
friskmeldte dem tidligere. De mente også dette var 
bedre for pasientene. Også NAV-veiledernes erfaringer 
peker mot at økt praktisering av aktivitetskravet 
påvirker fastlegene. Ose m. fl. (2013) rapporterer om 
eksempler på at stans av sykepenger kan ha påvirket 
legenes praksis.

Mulige forklaringer på hvorfor tiltaket 
har virket
Aktivitetskravet ble innført i 2004. Et viktig utgangs-
punkt for endringene den gang var ideen om at 
aktivitet er positivt for mange grupper av sykmeldte. 
Sykefraværet sank kraftig i hele landet i løpet av 
2004. Nedgangen i sykefraværet indikerer at regel-
verksendringene hadde en effekt (Markussen 2009). 
Sykefraværet steg så igjen, noe som er en indikasjon 
på at effekten avtok noe etter hvert. Det er fare for at 
effekten av tiltaket i Hedmark også avtar etter hvert, 
men det er kanskje mindre sannsynlig dersom den 
tydelige systematikken i saksbehandlingen og 
oppfølgingsarbeidet fortsetter. Hedmark har foretatt 
en stor omlegging av arbeidsrutinene. Det kan se ut 
som Hedmark har lykkes med å skape en intern 
forståelse for at NAV skal stille tydelige krav til 
aktivitet overfor sykmeldte og skapt en tillit i  
organisasjonen til at denne oppgaven skal en klare 
å håndtere. NAV Hedmark legger også vekt på at 
fylkesdirektøren er klar og konsistent i sitt budskap 
både internt og eksternt, bl.a. slik at de ansatte vet at 
de har støtte dersom møtet med brukeren gir konflikt.

Har arbeidsgiverne blitt påvirket?
Det er sannsynlig at også arbeidsgiverne påvirkes av 
informasjon om NAVs endrede arbeidsmåter, og at 
aktivitetskravet faktisk praktiseres. Dialogmøtet hos 
arbeidsgiver skal finne sted ved 7 ukers sykefravær. 
Økt friskmeldingshyppighet for menn i uke 7 kan 
være et resultat av dette, eller av legekontakt i  
forkant av et slikt møte. Det kan være at arbeidsgiver 
anstrenger seg mer enn tidligere for å tilrettelegge 
når de vet at konsekvensen for den sykmeldte kan bli 
tap av inntekt?

Har fastlegene blitt påvirket?
Det å påvirke legene var en sentral begrunnelse for 
innføringen av tiltaket i Hedmark. Fastlegeordningen 
er utformet slik at legen har sterke insentiver til å 
gjøre pasientene fornøyd med oppfølging og behand-
ling (Scott 2011). Det er derfor sannsynlig at de vil 
ønske å forhindre at pasienten mottar det som har 
blitt omtalt som et «trusselbrev» fra NAV.

Vi fant at økningen i friskmeldingshyppigheten 
i Hedmark blant kvinner inntreffer ved bestemte 
intervaller. Vi vet at fastlegene ofte skriver ut 
sykmeldinger «etter kalenderen», det vil si at de 
skriver ut sykmeldinger på hele uker (én uke, to uker, 
og så videre), og ikke antall dager (Brage og Thune 
2008). Det at vi finner at økningen i friskmeldingen 
i Hedmark sammenlignet med landet for øvrig skjer 
på dag 1, 7, 14, 21, 28, og så videre, gjør det sann-
synlig at deler av reduksjonen i sykefraværet i  
Hedmark kan tilskrives at legenes praksis er endret.

For menn fant vi økning i friskmelding rett før åtte 
ukers sykmelding, noe som kan skyldes at legen 
ønsker å unngå at den sykmeldte mottar brev om 
stans av sykepenger. For kvinner er det en økt 
graderingshyppighet i uke 6 og 7 og en kraftig 
reduksjon i uke 8. Det betyr altså at legene endrer hel 
sykmelding til gradert sykmelding rett før sykefra-
været passerer 8 uker. En slik effekt på gradering ved 
8 uker ser vi ikke for menn. Derimot er det langt flere 
menn som får en gradert sykmelding i starten av 
sykefraværsforløpet enn hva tilfelle var før tiltaket 
ble satt i verk.

http://www.ostlendingen.no/nyheter/her-er-trusselbrevet-nav-har-sendt-til-4-000-sykemeldte-hedmarkinger-1.8358774
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være viktig også med tanke på å unngå lange trygde-
forløp. Dette ser vi allerede tegn til i Hedmark, med 
en betydelig nedgang i nye tilfeller av arbeids-
avklaringspenger.
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Det er antagelig flere faktorer som har betydning for 
at Hedmark har lykkes med praktiseringen av 
aktivitetskravet.
• Det må være godt faglig samarbeid i NAV som 

gir trygghet for at beslutninger er riktige og at 
saksbehandlerne får nødvendig støtte fra bl.a. 
medisinsk sakkyndige.

• Det må finnes forståelse for hva aktivitetskravet 
innebærer hos de involverte aktørene.

• At aktivitetskravet faktisk følges opp dersom 
vilkår for unntak ikke er oppfylt.

En viktig del av begrunnelsen Hedmark hadde for 
å endre standardbrevet og derved utsette stopp fra 8 til 
12 uker var knyttet til deres erfaring om at en trussel om 
tap av inntekt i samme uke eller uka etter at man mottar 
varsel om stans, kan føre til at den sykemeldte ikke ser 
muligheter, men tar kontakt med lege for raskt å få 
unntak fra aktivitets kravet. Ved å gi den sykmeldte noe 
mer tid, samt en oppfordring til å ta kontakt med 
arbeidsgiver, vil brevet kunne flytte fokus fra sykdom-
men over til mulighetene for arbeid. Hvis advarselen 
om opphør av sykepenger bare fører til at leger og/eller 
NAV-veilederne bruker resurser på å dokumentere at 
den sykmeldte må unntas fra aktivitetskravet, vil både 
NAV-veiledernes og legenes arbeid være kontrapro-
duktivt. Som tidligere nevnt har unntak fra aktivitets-
kravet vært regelen, og 96 prosent av unntakene har 
vært medisinsk begrunnet. Dette tyder på at Hedmarks 
tilpasning av brevet kan være viktige for resultatene 
som er oppnådd.

Det å praktisere aktivitetskravet ser ut til å ha 
medført en betydelig nedgang i sykefraværet i Hed-
mark. Dette er ikke nødvendigvis gunstig dersom det 
presser folk over på arbeidsledighetstrygd, uførepen-
sjon eller sosialhjelp. Vi må følge nøye med på 
hvordan det går med de som får sykepengene stop-
pet, selv om dette i praksis har vist seg å være svært 
få. Det er foreløpig ikke tegn til behov for sosialhjelp 
i Hedmark har endret seg for sykmeldte.

Tidligere forskning har vist at reduksjon i sykefravæ-
ret kan gi redusert tilstrømning til mer varige ordnin-
ger som arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd 
(Kann og Brage 2007, Gjesdal og Bratberg 2003, 
Kann m. fl. 2013). Tiltaket i Hedmark kan derfor 
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Vedlegg

Tabell 1 Resultater fra regresjonsanalyse. Friskmelding. Signifikante resultater er uthevet

Kvinner Menn begge kjønn

hasard rate 95 % konfidensintervall hasard rate 95 % konfidensintervall hasard rate 95 % konfidensintervall

Alle diagnoser

Effekt 1,061 1,034 1,088 1,017 0,988 1,047 1,042 1,022 1,062

Hedmark 0,797 0,782 0,811 0,864 0,846 0,882 0,824 0,813 0,836

Etter 0,997 0,993 1,002 0,997 0,992 1,002 0,997 0,993 1,000

Bare diagnoser knyttet til psykiske lidelser

hasard rate 95 % konfidensintervall hasard rate 95 % konfidensintervall hasard rate 95 % konfidensintervall

Effekt 1,172 1,104 1,245 1,081 0,995 1,174 1,140 1,863 1,197

Hedmark 0,797 0,763 0,833 0,820 0,773 0,870 0,805 0,777 0,834

Etter 1,007 0,996 1,018 1,017 1,002 1,033 1,010 1,001 1,020

Bare diagnoser knyttet til muskel og skjelett lidelser

hasard rate 95 % konfidensintervall hasard rate 95 % konfidensintervall hasard rate 95 % konfidensintervall

Effekt 1,063 1,020 1,109 1,021 0,978 1,068 1,045 1,013 1,077

Hedmark 0,789 0,765 0,813 0,849 0,823 0,877 0,815 0,798 0,833

Etter 0,995 0,988 1,003 0,995 0,987 1,004 0,995 0,990 1,001

* Analysene av de som vi har kunnet følge et helt år gir det samme bildet.

Kilde: NAV
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Tabell 2 Resultater av regresjonsanalyse. Gradering. Signifikante resultater er uthevet 

Kvinner Menn begge kjønn

hasard rate 95 % konfidensintervall hasard rate 95 % konfidensintervall hasard rate 95 % konfidensintervall

Alle diagnoser

Effekt 1,067 1,023 1,112 1,057 0,997 1,120 1,063 1,0281 1,100

Hedmark 1,053 1,022 1,085 1,117 1,071 1,164 1,074 1,048 1,101

Etter 1,045 1,036 1,053 1,027 1,015 1,040 1,039 1,032 1,046

Bare diagnoser knyttet til psykiske lidelser

hasard rate 95 % konfidensintervall hasard rate 95 % konfidensintervall hasard rate 95 % konfidensintervall

Effekt 1,025 0,943 1,114 1,080 0,944 1,230 1,04 0,971 1,117

Hedmark 1,063 1,001 1,128 1,120 1,021 1,229 1,08 1,026 1,135

Etter 1,051 1,033 1,069 1,017 0,989 1,045 1,04 1,026 1,056

Bare diagnoser knyttet til muskel og skjelett lidelser

hasard rate 95 % konfidensintervall hasard rate 95 % konfidensintervall hasard rate 95 % konfidensintervall

Effekt 1,087 1,021 1,157 1,063 0,979 1,155 1,077 1,024 1,132

Hedmark 1,008 0,963 1,055 1,104 1,040 1,172 1,042 1,005 1,081

Etter 1,045 1,031 1,058 1,032 1,014 1,050 1,040 1,029 1,051

Kilde: NAV

Figur 13. Endring i Graderingshasard fra 2012 til 2013. Tidsenhet uke. Prosentpoeng
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Figur 14. Endring i friskmeldingshasard fra 2012 til 2013. Ttidsenhet uke. Prosentpoeng
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Ordlyden i legeforeningens mail til legene i Hedmark, den delen som omhandler aktivitetskravet

26. mars 2013 kl. 22. 20

Emne: Til medlemmene i Allmennlegeforeningen i Hedmark

Kjære kolleger!

………….. (tekst som ikke har med sykmelding å gjøre er utelatt)……..

Oppfølging av sykefravær i Hedmark fra den 2. april

Den 20. mars var jeg på møte i Samarbeidsrådet der NAV Hedmark og Hedmark Legeforening møter. 
Hovedtema var sykefraværsoppfølging. Dere har alle mottatt henvendelser om dette, men det er jo ikke 
sikkert at alle har lest det riktig enda.

Jeg fikk en meget klar forståelse av at NAV nå har tenkt å følge opp sykefravær – spesielt 100 % sykefravær 
etter 8 uker – meget tett. Det har ikke skjedd noen endringer i forskriftene de siste årene, men nå har man 
altså bestemt at det fra den 2. april skal føres tilsyn med at vilkårene for å motta sykepenger etter 8 uker 
faktisk er oppfylt. Der disse vilkår ikke er oppfylt, vil sykepenger ikke bli utbetalt. Det er nok derfor greit å 
ha reglene klart for seg når den første pasienten som har vært sykmeldt over 8 uker kommer på kontoret etter 
påske.

For de som ikke har dokumentene lett tilgjengelig er disse å finne enten via lenken:

http://www. nav. no/Lokalt/Hedmark

Eller direkte lenge til artikkel med vedlegg:

http://www. nav. no/Lokalt/Hedmark/Oppf %C3 %B8lging+av+sykmeldte+i+tidlig+fa-
se+ %E2 %80 %93+ %C3 %B8kt+innsats+fra+NAV. 340 326. cms

En riktig God Påske ønskes dere alle.

Martin Chapman

1. landsråd i AF
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SYKEPENGER VED LANGVARIG ELLER   
KRONISK SYKDOM – HVEM BENYTTER  
REFUSJONS ORDNINGEN?
Av Ingunn Helde og Jon Petter Nossen1 

Sammendrag
I denne artikkelen ser vi nærmere på en særordning for de første 16 dagene av en arbeids
takers sykefravær. Ordningen gjelder personer med risiko for særlig stort sykefravær som følge 
av langvarig eller kronisk sykdom, eller sykdom som kan føre til hyppige fravær i en begrenset 
periode. Arbeidsgivere kan etter søknad slippe å betale sykepenger i disse 16 dagene, arbeids
giverperioden.

I perioden 2000 til 2013 økte antallet personer som fikk refusjon over ordningen fra 11 000 til 
29 400, og utgiftene kom opp i om lag 600 millioner kroner. I 2013 utgjorde refusjonsgruppen 
1,1 prosent av alle arbeidstakere.

Arbeidstakere som benytter refusjonsordningen har høyt sykefravær. Som helhet hadde denne 
gruppen i 2013 et legemeldt sykefravær på 22,5 prosent. Til sammenligning ligger snittet for 
alle med legemeldt sykefravær på 15,6 prosent. I 2013 var det mer enn dobbelt så mange  
kvinner som menn som benyttet refusjonsordningen, og kvinneandelen er stadig økende. Vi  
finner også at andelen med refusjon er større blant kvinner enn menn i alle næringer. Ordningen er 
spesielt utbredt innenfor helse og sosialtjenester, hvor det er et stort flertall kvinnelige ansatte.

Når vi ser på hvilke diagnoser refusjonsgruppen er sykmeldt for, ser vi at gruppen skiller seg 
forholdsvis lite fra andre sykmeldte. Kroniske lidelser er vanligere i refusjonsgruppen, men 
forår saker ikke mer enn en fjerdedel av sykefraværet i denne gruppen. De vanligste kroniske 
lidelsene i refusjonsgruppen er reumatisk sykdom, fibromyalgi og migrene.

1

1  Takk til Søren Brage for kommentarer samt hjelp med gruppering og tolkning av diagnoser.
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ekspertgruppe at arbeidsgiverne skal delfinansiere 
langtidsfraværet, mot at arbeidsgiverperioden 
forkortes noe (Arbeidsdepartementet 2010). En slik 
endring kan også medføre at refusjonsordningen må 
tilpasses.

I artikkelen beskriver vi hvordan refusjonsordningen 
har vært brukt hittil, og hvordan arbeidstakerne som 

Innledning
Sykepenger skal kompensere for bortfall av arbeids
inntekt for yrkesaktive som er arbeidsuføre på grunn 
av sykdom eller skade. I utgangspunktet betaler arbeids
giver sykepenger de første 16 kalenderdagene av en 
arbeidstakers sykefravær. Denne 16dagers perioden 
omtales som arbeidsgiverperioden. Kostnadene 
ved kortvarige sykefravær, som for eksempel ved 
influensa og andre luftveisinfeksjoner, blir dermed 
i sin helhet dekket av arbeidsgiver. Arbeids giver
perioden kan imidlertid føre til problemer på arbeids
markedet for personer med en helsetilstand som 
medfører risiko for særlig høyt sykefravær. Arbeids
givere kan derfor søke NAV om å få refundert 
sykepengene i arbeidsgiverperioden for denne 
gruppen arbeidstakere, for å bidra til økt arbeids
inkludering av personer med helseutfordringer 
(Arbeids og velferdsdirektoratet 2014). Hensikten er 
både å motvirke at målgruppen får vanskeligheter 
med å finne arbeid, og å bidra til at de klarer å 
fortsette i arbeid.

Formålet med denne artikkelen er å presentere 
hvilken informasjon NAV har om brukerne av denne 
ordningen. Vi kjenner ikke til at det tidligere er gjort 
analyser av denne gruppen. Det er imidlertid et 
aktuelt tema. I 2010 foreslo en regjeringsoppnevnt 

Folketrygdens § 8–20 Risiko for særlig 
stort sykefravær*

Dersom en arbeidstaker har langvarig eller kronisk 
sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefra
vær, kan arbeidstakeren selv eller arbeidsgiveren søke 
om at trygden dekker sykepengeutgiftene i arbeids
giverperioden. Det samme gjelder for arbeidstakere 
som på grunn av sykdom har hyppige fravær i en 
begrenset periode.

For funksjonshemmede som har gjennomført arbeids
rettede tiltak og som skal begynne i arbeid, kan det gis 
unntak for arbeidsgiveransvaret i et begrenset tidsrom 
uten nærmere vurdering (Arbeids og velferdsdirektoratet 
2014).

* Fullt navn på § 820 er «Risiko for særlig stort sykefravær 
eller svangerskapsrelatert sykefravær». Vi har utelatt de 
delene som omhandler svangerskapsrelatert fravær.

Datagrunnlag
Søknader om refusjon foregår i to trinn. NAV må først 
avgjøre om en arbeidstaker oppfyller kriteriene for å 
komme inn under ordningen. Både arbeidstakeren og 
arbeidsgiveren kan søke. Deretter må arbeidsgiver 
søke om refusjon av sykepenger utbetalt til arbeids
takere som har fått godkjennelse fra NAV. Vi har opp
lysninger om vedtakene i trinn 1, men kvaliteten er 
usikker, siden en god del er registrert uten eksakt  
gyldighetsperiode. I stedet velger vi å benytte data 
over de arbeidstakerne det faktisk er utbetalt refusjon 
for. Dette datagrunnlaget har så vidt vi vet ikke blitt 
analysert før. I utgangspunktet har vi data for perioden 
1990–2013. Vi har ingen opplysninger om hvorfor en 
person har fått innvilget unntak, altså hvilken sykdom 
som ligger til grunn for vedtaket i trinn 1. Ettersom våre 
data inneholder lite informasjon utover utbetalt beløp 
samt kjønn, alder og bosted, har vi koblet på opplysninger 
om legemeldt sykefravær fra sykefraværs statistikken: 
tapte dagsverk, avtalte dagsverk, diagnose, næring og 
antall ansatte i virksomheten, samt antall påbegynte 
sykefravær, gjennomsnittlig varighet og andelen  
graderte sykefravær. Her har vi data for 2001–2013. 
I tillegg benyttes opplysninger fra NAVs stønads
regnskap.

I hoveddelen av artikkelen benytter vi data over alle 
som har fått refusjon over ordningen i 2013, koblet 
med statistikk over legemeldt sykefravær for hele 
2013. Ettersom det utbetales refusjon i etterkant av  
et sykefravær, har noe av fraværet funnet sted året  
før refusjonen ble registrert. Et fåtall personer med  
refusjon i 2013, men uten avtalte dagsverk samme år, 
er derfor holdt utenfor. Vi fanger altså ikke opp refusjons
gruppens sykefravær i løpet av et år helt nøyaktig,  
men det er ingen grunn til å tro at dette vil ha stor 
betydning for resultatene. Et større problem er at vi 
ikke fanger opp det egenmeldte sykefraværet, siden 
det ikke finnes statistikk over egenmeldt fravær på 
individnivå. Dette er problematisk fordi det egenmeldte 
sykefraværet i sin helhet faller i arbeidsgiverperioden, 
og muligens utgjør en betydelig del av fraværet til 
refusjonsgruppen. Men siden data ikke finnes, må vi 
bare akseptere denne svakheten.
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duelle forskjeller mellom arbeidstakerne. Den 
enkeltes arbeidssituasjon kan også ha betydning for 
sykefraværet. For eksempel kan arbeidstakere med 
tungt fysisk arbeid ha et høyere sykefravær enn 
arbeidstakere med fysisk lett arbeid, selv om de for 
øvrig har samme funksjonsevne. Personer med 
samme diagnose kan dessuten ha vidt forskjellige 
sykdomsbilder, samt ulik motivasjon og ulike 
ressurser til å håndtere sykdommen, og dermed 
også svært ulikt sykefravær. En del langvarige 
sykdommer kan dessuten helbredes på lang sikt.

I praksis innvilger NAV unntak fra arbeidsgiver
perioden dersom sykefraværet har vært minst 
35 dager på årsbasis, eller minst 25 dager ved 
hyppige og kortvarige fravær som i hovedsak faller 
innenfor arbeidsgiverperioden (Arbeids og velferds
direktoratet 2014). I det siste tilfellet må sykefra
været være fordelt på minst 5 fraværstilfeller.

For å få refusjon må arbeidsgiver eller arbeidstaker 
først søke om unntak fra arbeidsgiveransvaret for den 
aktuelle arbeidstakeren. Hvor lang periode det gis 
unntak for, avhenger av sykdommens alvorlighets
grad. Det er vanlig at man får innvilget unntak for en 
periode på 1–3 år. Når vedtaksperioden er utløpt kan 
man søke på nytt.

Når en arbeidstaker har fått innvilget unntak, utløser 
alt sykefravær i arbeidsgiverperioden rett til refusjon, 
uansett hvilken diagnose det dreier seg om. Dersom 
en person for eksempel har fått innvilget unntak på 
grunn av reumatisk sykdom, vil arbeidsgiveren også 
få refundert sykepengene ved fravær som skyldes 
influensa. Arbeidsgiver må kreve refusjon for hver 
enkelt sykepengeperiode.

Økt bruk av ordningen, særlig blant 
 kvinner
Det ble i 2013 utbetalt refusjon for 29 400 arbeids
takere. Dette medførte utgifter på 604 millioner kroner. 
I 2013 utgjorde refusjonen om lag 2 prosent av 
NAVs utbetalinger av sykepenger til arbeidstakere.

Både utbetalingene og antall arbeidstakere som 
benytter refusjonsordningen har hatt en betydelig 

er omfattet av den fordeler seg på kjennetegn som for 
eksempel kjønn, alder og diagnose. Vi skal også se 
på om refusjonsgruppen skiller seg fra arbeidstakere 
med legemeldt sykefravær generelt. I tillegg skal vi 
se på hvordan bruken av ordningen har utviklet seg 
over tid, i hvilken grad brukerne av den fortsetter 
i arbeid, og om de fortsetter å benytte ordningen over 
en lengre periode.

Siden 2002 har det også vært mulighet til å få 
refusjon for arbeidsgiverperioden for arbeidstakere 
med svangerskapsrelatert sykefravær, men denne 
ordningen omtales ikke i artikkelen. Vi vil for det 
meste fokusere på det siste året vi har tall for, som 
er 2013.

Hva menes med «langvarig eller kronisk 
sykdom»?
Refusjonsordningen er ikke kun forbeholdt arbeids
takere med kroniske sykdommer, som for eksempel 
diabetes og reumatisme. Lovteksten er formulert slik 
at den kan dekke alle arbeidstakere med «særlig høy 
risiko for stort sykefravær», men gir få konkrete 
føringer for hvordan denne gruppen skal identifiseres. 
Ifølge NAVs rundskriv om ordningen skal derfor 
saksbehandler legge tidligere sykefravær til grunn 
ved vurderingen av denne risikoen (Arbeids og 
velferdsdirektoratet 2014). Bortsett fra i helt klare 
tilfeller vil det vanligvis ikke bli innvilget refusjon 
før man har sett på sykefraværet over en periode på 
minst ett til to år. Det stilles ikke noe krav om en 
spesifikk kronisk sykdom for å komme inn under 
ordningen. Sett fra arbeidsgivers side er det heller 
ikke interessant om det dreier seg om en kronisk 
sykdom eller ikke, siden kostnaden ved sykefraværet 
vil være den samme uavhengig av hvilken diagnose 
det dreier seg om. Samtidig kan det hende ordningen 
er best kjent blant personer med kjent kronisk 
sykdom og deres arbeidsgivere.

Å ha en bestemt kronisk eller langvarig sykdom er 
heller ikke alene tilstrekkelig for at NAV kan gi 
unntak fra arbeidsgiveransvaret. Riktignok er mange 
kroniske sykdommer livsvarige, men en kronisk eller 
langvarig sykdom medfører ikke nødvendigvis et 
høyere sykefravær enn normalt. Det er store indivi
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Figur 1. Refusjonsordningen ved risiko for særlig stort sykefravær. Utgifter i millioner 2013kroner (venstre akse), 
antall personer med refusjon og antall personer med refusjon kontrollert for sysselsettingsvekst (høyre akse)
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vekst, særlig fram til omkring 2005. Figur 1 viser 
utviklingen fra 2000 til 2013 i utgifter til refusjons
ordningen målt i 2013kroner, samt antall arbeids
takere det er utbetalt refusjon for.

Mye av veksten utover 2000tallet har trolig sammen
heng med avtalen om et inkluderende arbeidsliv 
(IAavtalen) som ble inngått høsten 2001 og som ble 
fulgt opp med lokale avtaler i de enkelte virksom
hetene de påfølgende årene. I forbindelse med 
IAavtalen ble det etablert arbeidslivssentre som 
skulle bistå IAvirksomhetene med å forebygge syke
fravær. Rekruttering av nye IAvirksomheter kan ha 
bidratt til at et økende antall virksomheter fikk 
kunnskap om refusjonsordningen, og dermed til at 
flere arbeids givere søkte om unntak for aktuelle 
arbeidstakere. Innføring av en tilsvarende ordning for 
svangerskapsrelatert sykefravær i 2002 og påfølgende 
aktivitet for å gjøre ordningen kjent blant arbeids
giverne, har trolig også bidratt til økningen. Disse 
forholdene kan dermed forklare veksten i perioden 
2001–2005. Etter dette har veksten vært langt 
svakere. Vi ser imidlertid at det var et lite hopp 
i 2009, i kjølvannet av finanskrisen. Dette kan henge 
sammen med økning i sykefraværet i denne perioden, 

men det kan også skyldes at etterspørselsnedgangen 
gjorde virksomhetene mer opptatt av å benytte alle 
tenkbare inntektskilder.

Mens det i 2000 var omtrent like mange kvinner og 
menn som benyttet refusjonsordningen, ble antallet 
kvinner med refusjon nær firedoblet i perioden frem 
til 2013. Antallet menn økte derimot bare med 
69 prosent i samme periode. I 2013 var 69 prosent av 
mottakerne kvinner. Det var altså mer enn dobbelt så 
mange kvinner som menn som benyttet ordningen. 
Andelen er høyere enn kvinnenes andel av antall 
legemeldte sykefraværstilfeller, som var på omkring 
62 prosent (jf. sykefraværsstatistikken for 2013). Det 
er dermed relativt flere kvinner som benytter refusjons
ordningen enn hva kjønnsfordelingen i sykefraværet 
generelt skulle tilsi. En forklaring kan være at 
kvinner har et annet sykdomsbilde og/eller fraværs
mønster enn menn. En annen forklaring er at arbeids
givere med mange kvinnelige ansatte kan være mer 
kjent med ordningen. Det er nærliggende å tro at den 
tilsvarende ordningen for svangerskapsrelatert 
sykefravær bidro til at også den andre ordningen ble 
bedre kjent på arbeidsplasser med høy andel kvinner. 
Det framgår av figur 2 at den største økningen for 
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kvinner kom fra 2002 til 2003, som vi antar særlig 
skyldes økt oppmerksomhet om refusjonsordningene 
i etterkant av at den svangerskapsrelaterte ordningen 
ble innført fra april 2002.

Til tross for økt bruk av ordningen, utgjør refusjons
gruppen en liten andel av arbeidstakerne. I 2013 
omfattet gruppen 1,1 prosent og stod for 1,2 prosent 
av alle avtalte dagsverk (se tabell 1). Det ser dermed 
ut til at refusjonsgruppen i noe mindre grad enn 
andre jobber deltid. Videre utgjorde de 3,5 prosent 
av arbeidstakerne som hadde legemeldt sykefravær 

i 2013, og stod for 4,8 prosent av de tapte dagsverkene 
ved legemeldt sykefravær. Det er som nevnt langt 
flere kvinner enn menn som benytter ordningen. Når 
vi kontrollerer for at flere kvinner enn menn har 
legemeldt sykefravær, blir forskjellen relativt sett 
noe mindre, men det er fortsatt en betydelig kjønns
forskjell i hvor mange som inngår i ordningen  
– henholdsvis 4,1 og 2,6 prosent av alle kvinner og 
menn med legemeldt sykefravær.

Det legemeldte sykefraværet for refusjonsgruppen 
var omkring 22,5 prosent for både kvinner og menn 

Tabell 1. Personer med utbetaling over refusjonsordningen i 2013. Nøkkeltall basert på statistikk over legemeldt 
sykefravær i 2013. Prosent

I alt Kvinner Menn

Andel av arbeidstakerne 1,1 1,6 0,7

Andel av avtalte dagsverk 1,2 1,7 0,7

Andel av arbeidstakere med legemeldt sykefravær 3,5 4,1 2,6

Andel av tapte dagsverk pga. legemeldt sykefravær 4,8 5,4 3,9

Legemeldt sykefravær, refusjonsgruppen 22,5 22,6 22,3

Legemeldt sykefravær, alle sykmeldte 15,6 16,6 14,4

Legemeldt sykefravær, alle arbeidstakere 5,5 7,1 4,1
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Figur 2. Personer med utbetaling over refusjonsordningen, etter kjønn
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(tabell 1). Dette bekrefter at de som får refusjon gjen
nom ordningen er arbeidstakere med høyt sykefra
vær. De har også høyere legemeldt sykefravær enn 
gjennomsnittet for alle med legemeldt sykefravær 
i 2013 (15–16 prosent), men forskjellen er kanskje 
ikke så stor som en kunne forvente. Mens det blant 
arbeidstakere totalt er slik at kvinner har høyere 
sykefravær enn menn, ser vi at kjønnsforskjellen er 
mindre for dem som har legemeldt sykefravær. 
Årsaken er at kjønnsforskjellen i sykefravær primært 
skyldes at flere kvinner er sykmeldt, mens det er 
mindre forskjell på hvor lenge sykefraværene varer. 
I refusjonsgruppen er sykefraværet like høyt for 
kvinner og menn. Dette kan ha sammenheng med 
inngangskriteriene til ordningen.2

Flest brukere blant kvinner innen  
helse- og sosialtjenester
Andelen av de sykmeldte som fikk refusjon var 
høyere blant kvinner enn menn i alle næringer 
(tabell 2). Den relative forskjellen var størst innen 
offentlig administrasjon. Til tross for at det er 
omtrent like mange kvinnelige og mannlige arbeids

2 Ettersom det kreves at sykefraværet må være minst 35 dager på 
årsbasis eller minst 25 dager ved hyppige og kortvarige fravær, 
blir refusjonsgruppen mer homogen og variasjonen i sykefraværet 
redusert.

takere i denne næringen, var det mer enn tre ganger 
så mange kvinner som benyttet refusjonsordningen, 
og omtrent dobbelt så mange regnet per sykmeldt 
arbeidstaker. Refusjonsordningen benyttes oftest 
blant kvinnelige arbeidstakere innen helse og 
sosialtjenester, og dette er tilfelle også når vi kontrol
lerer for hvor mange som har legemeldt sykefravær.

Samlet sett var 56 prosent av arbeidstakerne med 
refusjon i 2013 ansatt innen helse og sosialtjenester, 
undervisning eller offentlig administrasjon. Blant 
kvinnene med refusjon var hele 73 prosent ansatt 
innen en av de nevnte tre sektorene, og over halv
parten innen helse og sosialtjenester.

En forklaring på at refusjonsordningen er mye brukt 
innen helse og sosialtjenester, er det høye syke
fraværet i denne næringen. Mens det legemeldte 
sykefraværet i 2013 totalt sett var på 5,5 prosent, lå 
det på 7,8 prosent innen helse og sosialtjenester og 
på 8,5 prosent blant kvinnene sysselsatt i denne 
næringen. Siden forskjellene tross alt ikke er større, 
ser det ut til at det er flere ansatte innen helse og 
sosiale tjenester som har et «særlig stort» sykefravær 

Tabell 2. Andel av arbeidstakerne og andel av alle med legemeldt sykefravær som fikk utbetaling over 
refusjonsordningen, etter kjønn og næring. Prosent. 2013

Andel av arbeidstakerne Andel av alle sykmeldte

Kvinner Menn Kvinner Menn

I alt 1,6 0,7 4,1 2,6

Industri 1,6 1,1 4,1 3,5

Bygge og anleggsvirksomhet 1,1 0,9 3,5 2,9

Varehandel mv 1,0 0,6 2,9 2,2

Transport og lagring 1,6 1,1 3,7 3,3

Offentlig administrasjon mv 1,6 0,5 4,1 2,1

Undervisning 1,4 0,6 3,6 2,4

Helse og sosialtjenester 2,5 1,0 5,5 3,4

Annet 0,9 0,4 2,6 1,7
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enn sykefraværstallene i utgangspunktet tyder på. En 
alternativ forklaring er at virksomhetene i helse og 
sosialtjenester kan være mer oppmerksomme på å 
kreve refusjon enn virksomheter i andre næringer.

Vi har også sett på om andelen som benytter refusjons
ordningen i den enkelte virksomhet påvirkes av 
antall ansatte. Det kan for eksempel tenkes at større 

virksomheter har mer kunnskap om refusjons
ordningen enn de mindre. Figur 3 viser imidlertid at 
de minste (færre enn 10 ansatte) og største virksom
hetene (minst 200 ansatte) hadde de laveste andelene 
med refusjon. At de store virksomhetene har lavest 
andel er noe overraskende. Men forskjellene er 
relativt små.

Figur 3. Andel av arbeidstakerne og andel av alle med legemeldt sykefravær som fikk utbetaling over 
refusjonsordningen, etter antall ansatte i virksomheten. Prosent. 2013
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Figur 4. Andel av arbeidstakerne og andel av alle med legemeldt sykefravær som fikk utbetaling over 
refusjonsordningen, etter alder. Prosent. 2013
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De fleste er over 40 år

Bruken av refusjonsordningen øker som forventet 
med alderen. De fleste med refusjon er mellom 40 og 
59 år. Nesten 60 prosent tilhører denne aldersgruppen, 
en andel som har vært relativt stabil siden 2007. 
Mens det blant arbeidstakere under 30 år med 
legemeldt sykefravær i 2013 var 1,4 prosent som 
benyttet refusjonsordningen, var det i aldersgruppen 
50–59 år 4,9 prosent, og andelen var nesten like høy 
i aldersgruppene 40–49 og 60–69 år (figur 4).

Andelen arbeidstakere som benytter ordningen, er 
høyere blant kvinner enn menn i alle aldersgrupper 
(ikke vist i figuren). Den relative forskjellen er størst 
i aldersgruppen 30–39 år. Ser vi på andelen syk
meldte som benytter ordningen, er det aldersgruppene 
50–59 år og 60–69 år som skiller seg ut. Nesten 
6 prosent av kvinnene i disse aldersgruppene  
benytter ordningen.

Det er relativt store fylkesvise forskjeller i bruken av 
ordningen. Andelen av alle med legemeldt sykefra
vær som har mottatt refusjon var i 2013 lavest i Oslo, 
Akershus og Rogaland med mellom 1,8 og 2,6 prosent 
(figur 5). Dette kan ha sammenheng med fylkenes 
næringsstruktur. Disse tre fylkene er blant dem med 
lavest andel arbeidstakere innen helse og sosial

tjenester. I motsatt ende av skalaen har vi Oppland, 
VestAgder og Troms, der over 5 prosent av de 
sykmeldte arbeidstakerne fikk refusjon.

Kroniske sykdommer forårsaker bare en 
fjerdedel av refusjonsgruppens fravær
Ettersom refusjonsordningen primært er rettet mot 
personer med langvarige eller kroniske lidelser, kan 
vi få en indikasjon på hvor godt ordningen treffer 
målgruppen ved å se på hvilke diagnoser det er gitt 
refusjon for. Tabell 3 viser prosentfordelingen av 
tapte dagsverk for refusjonsgruppen og for alle med 
legemeldt sykefravær, inndelt etter diagnosegrupper 
basert på klassifikasjonen ICPC2 (se faktaboks). 
Ettersom muskel og skjelettlidelser forårsaker mest 
sykefravær, er det ingen overraskelse at slike lidelser 
også forårsaker mye fravær for refusjonsgruppen. 
Det er likevel enkelte forskjeller mellom refusjons
gruppen og alle sykmeldte. Regnet i prosentpoeng er 
den største forskjellen at refusjonsgruppen har en 
lavere andel tapte dagsverk på grunn av psykiske 
lidelser enn sykmeldte generelt. Samtidig har de en 
høyere andel på grunn av sykdom i nervesystemet.3 

3  Her inngår blant annet migrene og multippel sklerose.

Figur 5. Andel av alle med legemeldt sykefravær som fikk utbetaling over refusjonsordningen, etter fylke. Prosent. 
2013
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Dette kan tyde på at arbeidstakere som benytter 
refusjonsordningen i noen grad har andre årsaker til 
sykefravær enn sykmeldte generelt, for eksempel 
fører psykiske lidelser sjeldnere til gjentatte kort
varige sykefravær. Vi vil nå se nærmere på hvor mye 
av fraværet som skyldes diagnoser som indikerer en 
langvarig eller kronisk lidelse (faktaboks).

Langvarig/kronisk sykdom (se definisjon i faktaboks) 
forårsaket totalt en fjerdedel av de tapte dagsverkene 
i refusjonsgruppen (tabell 4). Andelen var nesten dobbelt 
så høy som for sykmeldte generelt, men det er kanskje 
noe overraskende at den ikke er enda høyere. Vi må 
understreke at det kan skjule seg langvarig og kronisk 
sykdom også under andre diagnoser enn de som er 
definert som alltid å være det. Men det er trolig også slik 
at mye av sykefraværet i refusjonsgruppen dreier seg om 
symptomer eller plager, og ikke spesifikke sykdommer. 
Dette betyr at refusjonsordningen på samme måte som 
sykefraværet generelt, ofte benyttes ved helseplager som 
for eksempel kroniske smertetilstander, og som ikke 
skyldes en bestemt sykdom. I en tidligere artikkel har vi 
vist at diagnoser knyttet til symptomer og plager 
utgjorde 39 prosent av det legemeldte sykefraværet 
i annet kvartal 2012 (Brage m.fl. 2013a).

Tabell 4 viser også andelen tapte dagsverk forårsaket 
av langvarig/kronisk sykdom innen hver diagnose
gruppe. For sykefravær som skyldes muskel og 

Tabell 3. Tapte dagsverk på grunn av legemeldt sykefravær, etter diagnosegruppe. Refusjonsgruppen og alle med 
legemeldt sykefravær. Prosent. 2013

Refusjonsgruppen Alle sykmeldte

I alt 100,0 100,0 

Allmenne/uspesifikke lidelser (A) 5,0 6,1 

Sykdom i fordøyelsesorganer (D) 6,5 5,0 

Hjerte/karsykdommer (K) 3,0 4,3 

Muskel og skjelettlidelser (L) 41,9 39,5 

Sykdom i nervesystemet (N) 8,1 5,1 

Psykiske lidelser (P) 14,1 19,0 

Luftveislidelser (R) 7,0 6,8 

Svangerskapslidelser (W) 4,4 5,2 

Andre lidelser 10,1 8,9 
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Diagnoseklassifisering
Diagnosene som settes ved sykmelding kodes etter 
den internasjonale klassifikasjonen for primærhelse
tjenesten, ICPC2.*1I tabell 3 og 4 har vi gruppert diag
nosene på samme måte som i sykefraværsstatistikken, 
bortsett fra at noen flere av diagnosegruppene er lagt 
inn under «andre lidelser». Det er ikke skilt mellom 
såkalte «sykdomsdiagnoser» og «symptomer og  
plager». I tabell 5 og 6 har vi benyttet de enkelte diag
nosekodene ifølge ICPC2. Ved fordeling av tapte dags
verk refererer diagnosen til den sist registrerte diagno
sen innenfor hvert kvartal i hvert sykefraværstilfelle.

Vi ønsket å se hvor stor andel av refusjonsgruppens 
sykefravær som ble forårsaket av langvarig/kronisk 
sykdom. De fleste diagnosekoder kan inneholde både 
akutte/forbigående og langvarige/kroniske sykdoms
tilstander. Vi plukket derfor ut de kodene som gjelder 
sykdommer som i de fleste tilfeller er langvarige eller 
kroniske. Vi regnet da med blant annet alle diagnoser 
vedrørende medfødte tilstander under langvarig/kro
nisk sykdom. I tillegg har vi tatt med diagnoser ved
rørende kreftsykdom og muskel og skjelettlidelser av 
kronisk karakter. Følgende diagnosekoder er kategori
sert som langvarig/kronisk sykdom: A79, A90, B71, 
B73–74, B79, B90, D72, D74–77, D81, D93–94, F81, 
H80, K71, K73, K76–77, K86–87, K90–91, L18, L71, L82, 
L88–91, L94–95, N04, N70, N74, N85–90, P15, P70–73, 
P85, R79, R84–85, R89, R95–96, S77, S83, S91, S97, 
T71, T80, T89–90, T92, U75–77, U85, U88, W72, W76, 
X75–77, X83, Y77–78 og Y82–85.

* Kodekort og annen informasjon om ICPC2 er tilgjengelig 
fra www.kith.no/templates/kith_WebPage____1186.aspx

http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____1186.aspx
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Tabell 4. Andel av tapte dagsverk hvor diagnosen er knyttet til langvarig/kronisk sykdom, etter diagnosegruppe. 
Refusjonsgruppen og alle med legemeldt sykefravær. Prosent. 2013

Refusjonsgruppen Alle sykmeldte

Langvarig/kronisk sykdom i alt 24,6 13,5 

Allmenne/uspesifikke lidelser (A) 0,7 1,3 

Sykdom i fordøyelsesorganer (D) 39,4 24,8 

Hjerte/karsykdommer (K) 38,3 42,5 

Muskel og skjelettlidelser (L) 24,9 12,5 

Sykdom i nervesystemet (N) 51,6 23,7 

Psykiske lidelser (P) 7,1 3,4 

Luftveislidelser (R) 23,8 11,6 

Andre lidelser 35,1 31,5 

Kilde: NAV

Tabell 5. Personer med utbetaling over refusjonsordningen, etter kjønn og utvalgte diagnoser knyttet til 
langvarig/kronisk sykdom. 2013

I alt Kvinner Menn

I alt 29 422 20 229 9 193 

Ikke langvarig/kronisk sykdom 20 997 14 416 6 581

Langvarig/kronisk sykdom i alt 8 425 5 813 2 612 

 Reumatoid artritt/reumatisk sykdom (L88) 1 270 831 439 

 Utbredte muskelsmerter/fibromyalgi (L18) 1 184 1 044 140 

 Migrene (N89) 1 161 935 226 

 Artroser i alt (L89, L90, L91) 817 612 205 

 Kronisk enteritt/ulcerøs kolitt (D94) 609 346 263 

 Astma (R96) 490 365 125 

 Multippel sklerose (N86) 425 311 114 

 Psoriasis (S91) 383 214 169 

 Diabetes i alt (T89, T90) 369 206 163 

 Kreftdiagnoser i alt 361 226 135 

 Medfødte lidelser i alt 75 54 21 

 Andre kroniske/langvarige sykdommer 1 281 669 612 

Kilde: NAV

skjelettlidelser, forårsaket langvarig/kronisk sykdom 
en dobbelt så høy andel av tapte dagsverk i refusjons
gruppen som blant alle sykmeldte. Det samme fant vi 
for fravær på grunn av sykdom i nervesystemet og for 

luftveislidelser. Når det gjelder sykdom i nerve
systemet skyldes over halvparten av fraværet i  
refusjonsgruppen langvarige/kroniske lidelser.



44

//  Arbeid og velferd  //  3  // 2014
//   Sykepenger ved langvarig eller kronisk sykdom – hvem benytter refusjonsordningen?

De 10 mest brukte diagnosene for refusjonsgruppen 
forårsaket til sammen 30 prosent av deres tapte 
dagsverk (se tabell 6). Andelen var litt høyere enn for 
alle sykmeldte. Bare tre av de vanligste langvarige/
kroniske sykdommene er blant lidelsene som forårsaker 
flest tapte dagsverk. Reumatisk sykdom forårsaket 
4,1 prosent av fraværet i refusjonsgruppen, mot bare 
0,8 prosent for alle sykmeldte. Fibromyalgi var årsak 
til en dobbelt så høy andel av fraværet i refusjons
gruppen, mens for migrene var sykefraværet fire 
ganger så høyt i refusjonsgruppen som for sykmeldte 
generelt. Den diagnosen som forårsaket mest syke
fravær både i refusjonsgruppen og blant alle syk
meldte, var depressiv lidelse. Den utgjorde imidlertid 
en lavere andel av de tapte dagsverkene i refusjons
gruppen enn blant sykmeldte generelt. Også situa
sjonsbetinget psykisk ubalanse forårsaket mindre 
fravær for dem med refusjon. For resten av de 10 
vanligste diagnosene er forskjellene små.

Drøyt 4 av 10 mottok ikke refusjon året 
etter
I den grad refusjonsordningen retter seg mot arbeids
takere med langvarige eller kroniske lidelser, kunne vi 
kanskje forvente at disse arbeidstakerne benytter 
ordningen over en lengre periode, så lenge de er 

Reumatisk sykdom, fibromyalgi og 
 migrene gir oftest refusjon
Om lag 8 400 personer benyttet refusjonsordningen på 
grunn av en langvarig/kronisk lidelse (tabell 5).4 Dette 
utgjør 29 prosent av refusjonsmottakerne, altså litt 
høyere enn de 25 prosent vi fant som refusjonsgruppens 
andel av de tapte dagsverkene. Reumatisk sykdom, 
fibromyalgi5 og migrene var de vanligste årsakene. 
Blant menn var reumatisk sykdom mest utbredt, mens 
fibromyalgi og migrene var vanligst blant kvinnene. Av 
de som hadde refusjon på grunn av fibromyalgi var hele 
88 prosent kvinner. Fordelingen av kvinner og menn 
var for øvrig jevnest blant personer med diabetes, 
psoriasis og kronisk enteritt/ulcerøs kolitt (tarmsykdom
mer). Her var kvinne andelen på 56–57 prosent.

Medfødte lidelser bidrar i liten grad til bruk av 
refusjonsordningen. Ulike kreftdiagnoser utgjør en 
noe større gruppe, hvorav brystkreft er vanligst. Av 
de 361 personene som benyttet ordningen på grunn 
av kreft, var 103 kvinner med brystkreft.

4 For personer med sykefravær knyttet til mer enn én langvarig/
kronisk sykdom, er bare den ene tatt med i tabellen (tilfeldig 
utvalg).

5 Nøyaktig navn på diagnosen er «utbredte muskelsmerter/
fibromyalgi».

Tabell 6. De 10 enkeltdiagnosene som utgjør størst andel av tapte dagsverk på grunn av legemeldt sykefravær. 
Refusjonsgruppen og alle med legemeldt sykefravær. Prosent. 2013

Diagnose Refusjonsgruppen Alle sykmeldte

De 10 diagnosene i alt 30,4 26,3

Depressiv lidelse (P76) 4,7 5,7

*Reumatoid artritt/reumatisk sykdom (L88) 4,1 0,8

Ryggsyndrom med smerteutstråling (L86) 3,6 3,5

Skuldersyndrom (L92) 3,3 3,6

*Utbredte muskelsmerter/fibromyalgi (L18) 3,2 1,6

Psykisk ubalanse situasjonsbetinget (P02) 2,8 4,8

Muskelskjelettsykdom, annen (L99) 2,2 1,5

Ryggsyndrom uten smerteutstråling (L84) 2,2 2,0

Korsrygg symptomer/plager (L03) 2,2 2,3

*Migrene (N89) 2,1 0,5

* Definert som langvarig/kronisk sykdom.

Kilde: NAV
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sysselsatte står for mesteparten av sykefraværet innen
for hvert kalenderår, men at det foregår en betydelig 
utskiftning av disse fra år til år (Brage m.fl. 2013b).

Hva skjer med dem som ikke lenger har et aktivt 
arbeidsforhold? Ser vi på de om lag 6 400 personene 
i refusjonsgruppen som stod uten arbeidsforhold ett 
eller flere år etter 2007, finner vi at fire av fem har 
gått over på alderpensjon, uførepensjon eller arbeids
avklaringspenger ved utgangen av 2013. Sett i lys av 
aldersfordelingen i refusjonsgruppen og den høye 
andelen i aldersgruppen 50+ (jf. figur 4), er dette 
ikke uventet. De fleste – 45 prosent – var mottakere 
av uførepensjon, mens 17 prosent mottok alders
pensjon. En av fem fikk arbeidsavklaringspenger, og 
i tillegg er det mulig noen mottar dagpenger.

I tråd med formålene ved refusjonsordningen, ser det 
ut til at ordningen bidrar til at folk med helseproble
mer kan ha en tilknytning til arbeidslivet. Av hele 
refusjons gruppen i 2007, var i alt 4 300 personer 
mottakere av uførepensjon, tidsbegrenset uføre
stønad, rehabiliteringspenger eller attføringspenger 

i arbeid. Vi ser imidlertid at noen benytter ordningen 
en kortere periode, mens andre gjør det i mange 
påfølgende år. Av de 29 400 arbeidstakerne som fikk 
refusjon over ordningen i 2013, fikk 59 prosent 
refusjon også året før. I alt 75 prosent kom inn i ord
ningen i løpet av 2013 og de to foregående årene. Nær 
6 prosent av arbeidstakerne som benyttet ordningen 
i 2013 hadde fått refusjon sammenhengende i 8 år 
eller mer. En del går ut og inn av refusjonsordningen, 
og noen går også ut og inn av aktive arbeidsforhold.

Hva som skjer i årene etter utbetaling av refusjon er 
illustrert i figur 6. Vi tar utgangspunkt i de 22 600 
personene som fikk utbetalt refusjon i 2007. Året etter 
var 95 prosent av denne gruppen fortsatt registrert med 
et aktivt arbeidsforhold, men andelen sank gradvis de 
påfølgende årene. I 2013 hadde 72 prosent fortsatt et 
aktivt arbeidsforhold, mens 64 prosent hadde vært 
i arbeid i hele perioden. Tilsvarende utvikling ser vi 
med hensyn til andelen med refusjon. Av refusjons
mottakerne i 2007 mottok 57 prosent refusjon også 
i 2008, en andel som var sunket til 23 prosent fem år 
senere. Kun 11 prosent fikk refusjon samtlige år 
i perioden 2007 til 2013. Det er altså en stor utskiftning 
av refusjonsgruppen. Dette er ikke overraskende, siden 
tidligere undersøkelser har vist at en liten andel av de 

Figur 6. Refusjonsmottakere i 2007 fulgt fram til 2013. Andel med aktivt arbeidsforhold det enkelte år og samtlige 
påfølgende år, og andel med refusjon det enkelte år og samtlige påfølgende år. Prosent 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Aktivt arbeidsforhold det enkelte år Aktivt arbeidsforhold alle påfølgende år 

Refusjon det enkelte år Refusjon alle påfølgende år 

Kilde: NAV
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Oftere sykmeldt, men like lang varighet

Vi undersøkte også om det høyere legemeldte sykefra
været i refusjonsgruppen skyldes at de er oftere syk
meldt enn andre med legemeldt sykefravær, og om det 
er noen forskjell i varigheten av sykefraværene, samt 
i bruken av gradert sykmelding. Det viser seg at hele 
forskjellen i sykefraværet kan forklares med at refu
sjonsgruppen har flere sykefravær (se tabell 8). Deres 
sykefravær er omtrent like lange som blant de sykmeldte 
generelt. Dette er noe overraskende, da vi hadde  
forventet at refusjonsgruppen ville ha mange kortvarige 
sykefravær og betydelig kortere gjennomsnittlig varig
het. En forklaring kan være at mange med kroniske 
sykdommer ofte benytter egenmelding når de har 
kortvarige og forbigående sykefravær, som vi ikke har 
data over. Som vi har sett, står de kroniske sykdommene 
ikke for hovedtyngden av sykefraværet i refusjons
gruppen. En annen forklaring kan være at de i refusjons
gruppen som ikke har kroniske sykdommer, i større grad 
kan ha lange legemeldte sykefravær, som bidrar til 
lengre gjennomsnittlig varighet. Når det gjelder andelen 
med gradert sykmelding, fant vi ingen forskjell mellom 
refusjonsgruppen og de sykmeldte generelt.

Har ordningen virket etter hensikten?
Kan vi si noe om refusjonsordningen har bidratt til 
bedre arbeidsinkludering for personer med langvarig 

ved utgangen av 2006.6 Nesten 20 prosent mottok 
dermed en av disse ytelsene, samtidig som de var 
delvis i arbeid ved hjelp av refusjonsordningen. 
Syv år senere var så mange som 10 400 personer 
– 46 prosent av refusjonsmottakerne i 2007 – mottakere 
av alderspensjon, uføre pensjon eller arbeidsavklarings
penger. De fleste mottok uførepensjon. Mange hadde 
en gradert ytelse.

Når vi ser på dem som fikk refusjon i 2007 og hvordan 
deres arbeidstilknytning og andelen med legemeldt 
sykefravær utviklet seg i årene etter dette, ser vi at 
etter seks år var fortsatt 72 prosent registrert med et 
aktivt arbeidsforhold (se tabell 7). Dette innebærer en 
nedgang på 28 prosent. Antall avtalte dagsverk ble noe 
mer redusert (34 prosent). Dette tyder på at en del 
i refusjonsgruppen valgte å redusere stillingsandelen. 
Mens vi har sett at 23 prosent av refusjonsgruppen 
i 2007 hadde refusjon også i 2013 (figur 6), var det 
betydelig flere – 48 prosent – som hadde legemeldt 
sykefravær i 2013. En fjerdedel av refusjonsgruppen 
i 2007 hadde dermed fortsatt sykefravær seks år etter 
uten å benytte ordningen. Samtidig var en like stor 
andel fortsatt i arbeid uten legemeldt fravær.

6 Fra 1. mars 2010 ble ytelsene rehabiliteringspenger, attførings
penger og tidsbegrenset uførestønad slått sammen til én ordning, 
arbeidsavklaringspenger.

Tabell 7. Personer med utbetaling over refusjonsordningen i 2007 fulgt fram til 2013. Nøkkeltall basert på 
statistikken over legemeldt sykefravær

Andel registrert som arbeidstaker Avtalte dagsverk (2007=100) Andel med legemeldt sykefravær

2007 100 100 90*

2008 96 94 77

2009 90 85 69

2010 83 79 60

2011 79 74 56

2012 75 71 52

2013 72 66 48

Prosentvis endring

2007–2013 28 34 46

* At denne andelen ikke er 100 prosent kan skyldes både at noen personer fikk refusjon utbetalt året etter at sykefraværet fant sted, og at 
noen fikk refusjon kun på grunnlag av egenmeldt sykefravær.

Kilde: NAV
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vær fordi sykefraværet ikke koster dem noe? Fevang  
m.fl. (2011) finner at refusjonsordningen for svanger
skapsrelatert sykefravær førte til flere korte fraværstil
feller og økt varighet innenfor arbeidsgiverperioden, 
samtidig som varigheten av de lengre sykefraværene ble 
redusert. Dette tolker de som at refusjonsordningen 
gjorde arbeidsgiverne mer interesserte i å tilrettelegge for 
at langtidssykmeldte skulle komme tilbake i jobb. Fordi 
kostnadene ved korttidsfraværet falt bort, ble arbeids
giverne derimot mindre interesserte i kontroll eller 
forebygging/tilrette legging for å unngå korttidsfravær. 
Hvis ordningen for langvarig og kronisk sykdom har 
lignende effekter, vil den alt i alt kunne bidra positivt til å 
holde målgruppen i arbeidslivet, siden det er langtids
fraværet som er viktigst i forhold til om arbeidstakere 
med helseutfordringer kan fortsette i arbeidslivet.

I og med at man må søke om å benytte refusjons
ordningen, kan det tenkes å være et underforbruk av 
den. Vi kan ikke si noe sikkert om dette, men det er 
ikke usannsynlig at ordningen kan være bedre kjent 
i noen næringer eller på noen typer arbeidsplasser, 
kanskje særlig innen kvinnedominerte yrker. Samtidig 
kan vi heller ikke utelukke at det er et overforbruk av 
ordningen, dersom noen arbeidsgivere velger å 
benytte refusjonsordningen i stedet for å forebygge 
eller tilrettelegge for å motvirke fravær.

Referanser
Arbeidsdepartementet (2010) Tiltak for reduksjon 
i sykefravær: Aktiviserings- og nærværsreform. 
Ekspertgrupperapport til Arbeidsdepartementet 
01.02.10 ifølge mandat av 27.11.09.

eller kronisk sykdom? Her er det egentlig to spørsmål. 
Det ene går på om ordningen bidrar til at personer 
med helseutfordringer fortsetter i arbeidslivet i større 
grad enn de ellers ville gjort. Dette er det dessverre 
vanskelig å svare på, siden ordningen har eksistert 
i flere tiår og alle arbeidstakerne er omfattet av den. 
Det er dermed vanskelig å finne noen kontrollgruppe 
å sammenligne refusjonsgruppen med. Det finnes 
dessuten andre virkemidler for å forhindre at arbeids
takere med helseutfordringer utstøtes. Vi tenker da 
først og fremst på arbeidsmiljølovens bestemmelser 
om oppsigelsesvern ved sykdom. Bruken av refusjons
ordningen i kombinasjon med uførepensjon og 
arbeidsavklaringspenger tyder imidlertid på at  
ordningen bidrar til at folk med helseproblemer kan 
fortsette å ha en tilknytning til arbeidslivet.

Det andre og minst like viktige spørsmålet er om 
ordningen bidrar til at personer med helseutfordringer 
lettere kommer inn på arbeidsmarkedet. Dette har vi 
heller ikke mulighet til å belyse med vårt datamateriale. 
Problemstillingen ligner imidlertid på den Fevang m.
fl. (2011) så på, da de undersøkte om innføring av 
refusjonsordningen for svangerskapsrelatert sykefra
vær i 2002 førte til at nyutdannede kvinner lettere fikk 
jobb. De fant tegn til at ordningen gjorde dette noe 
lettere, ved at de nyutdannede kvinnene fikk jobb 
6–8 prosent raskere enn de ville gjort uten ordningen. 
Det kan tenkes at ordningen for langvarig og kronisk 
sykdom kan ha en tilsvarende effekt for personer med 
helseplager, selv om det selvsagt ikke er noen  
automatikk i at de to gruppene påvirkes på samme måte.

Et annet spørsmål er om det at arbeidsgiverne slipper å 
betale for fravær i arbeidsgiverperioden også kan ha 
negative effekter. Blir arbeidsgiverne da mindre interes
sert i forebygging av og/eller tilrettelegging ved sykefra

Tabell 8. Refusjonsgruppen og alle med legemeldt sykefravær. Diverse nøkkeltall basert på legemeldte sykefravær 
som startet i 2012

Refusjonsgruppen Alle sykmeldte

Antall sykefravær per sykmeldt 3,0 1,6

Gjennomsnittlig varighet (kalenderdager) 39,0 39,6

Andel graderte sykefravær (prosent) 19,9 19,8

Kilde: NAV
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ARBEIDSEVNEVURDERINGER I NAV:  
KUNNSKAPSSTATUS OG VEIEN VIDERE
Av Anders Mølster Galaasen og Ivar Andreas Åsland Lima 

Sammendrag

Arbeidsevnevurderinger (AEV) ble innført i kjølvannet av NAV-reformen. Målet var å etablere en 
enhetlig og etatsovergripende fremgangsmåte for å vurdere personers «evne til å møte de krav 
som stilles i utførelsen av et arbeid eller deltakelse i dagliglivet». Metodikken var ment å være 
både generell nok, og fleksibel nok, til å oppfylle flere viktige funksjoner i den nye etaten. 

Hovedsakelig kan det skilles mellom to sentrale formål ved metodikken. På den ene side skal 
AEV tjene som grunnlag for vilkårsvurderinger i ytelsessaksbehandling, regulert av folketrygd-
loven. På den annen side skal vurderingene danne utgangspunkt for en målrettet oppfølging 
av bruker med tanke på å komme i arbeid eller aktivitet, regulert av NAV-lovens § 14 a. I begge 
tilfeller er tanken at aktiv brukermedvirkning skal bidra til at riktige beslutninger treffes.

Artikkelen oppsummerer de viktigste evalueringene som er gjort siden AEV ble innført. Det 
store bildet er at metodikken foreløpig ikke kan sies å ha fungert i tråd med ambisjonene. Både 
praksis og kvalitet varierer mye. Veilederne opplever AEV som et vanskelig verktøy å bruke. De 
er usikre på hva vurderingene skal inneholde, og hvordan de skal komme fram til riktige konklu-
sjoner. Brukermedvirkningen er ofte mangelfull, og samspillet med viktige premissleverandører, 
som leger, utfordrende. Metodikken fremstår som krevende og ambisiøs, i en hverdag der  
mange veiledere er utsatt for stort tidspress grunnet høyt antall brukere per veileder.

Flere av evalueringene peker dessuten på det todelte formålet ved AEV-metodikken som et 
potensielt problem. Kombinasjonen av vilkårsvurdering og oppfølgingsmetodikk representerer  
en utfordring for målet om en mer arbeidsrettet oppfølging av brukerne. I forbindelse med  
vilkårsvurdering blir fokuset ofte på helsebegrensninger, på bekostning av en god kartlegging 
av brukerens muligheter for arbeid.
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Bakgrunn for metodikken
Gammel problemstilling – nye svar?
Vurderinger av arbeidsevne er en oppgave moderne 
velferdsstater har forholdt seg til lenge. Helt siden de 
første offentlige inntektssikringsordningene så 
dagens lys, har det eksistert et behov for å vurdere 
både om og i hvilken grad en person er i stand til å 
jobbe. For det første, har dette vært nødvendig for å 
avgjøre hvem som faller inn under ordninger som er 
myntet nettopp på personer som har en varig eller 
midlertidig nedsatt arbeidsevne. Et eksempel er 
uføretrygden, der det sentrale inngangsvilkåret lenge 
har vært at inntektsevnen må være nedsatt med minst 
halvparten. Her er det riktignok inntektsevnebegrepet 
som er i bruk, men de to begrepene henger så tett 
sammen at vurderingene uansett er veldig beslektet. 
I en inntektssikringssammenheng er spørsmålet ofte 
så enkelt – eller vanskelig – som i hvilken grad en 
person er i stand til å livnære seg gjennom arbeid.

Videre har vurderinger av arbeidsevne vært en viktig 
del av de mangfoldige tjenestene som både arbeids
markedsetaten (Aetat) og sosialetaten har tilbudt. 
I begge etater har man drevet omfattende kart
leggingsarbeid, basert på et vidt spekter av metoder. 
Et fellestrekk for disse måtene å kartlegge arbeids
evne, og ikke minst gjelder dette trygdeetatens 
overveiende helsebaserte tilnærming, har vært at 
vurderingene ofte har fokusert mest på individets 
barrierer, med til svarende mindre fokus på omgivelsene 
og det relasjonelle aspektet, samt hvilke muligheter 

Innledning
Arbeidsevnevurderinger (AEV) er et nøkkelverktøy 
i NAV og en viktig ingrediens i den rådende arbeids 
og velferdspolitikken. Metodikken ble innført i kjøl
vannet av NAVreformen, og benyttes i dag overfor 
en rekke forskjellige brukere. Hensiktene er også 
mange. Det er et metodisk rammeverk som skal tjene 
flere til dels ulike formål. Styrket arbeidsretting. 
Styrket brukermedvirkning. Økt fokus på muligheter, 
framfor begrensninger. Standardisering og likebe
handling, men med et intendert, stort rom for skjønn, 
og ambisjoner om å legge til rette for tett, individuell 
oppfølging. Det er et verktøy for å kartlegge mulig
hetene for å komme (tilbake) i arbeid, men også et 
verktøy for vilkårsvurdering ved søknad om ulike 
ytelser. Dette mangfoldet i mål og ambisjoner vitner 
om at behovet for metodeutvikling har vært stort. 
Samtidig knytter det seg åpenbare utfordringer til å 
innføre en metode som skal brukes på så mange ulike 
brukergrupper og med ulike intensjoner.

Etter fire års erfaring viser flere evalueringer at det er 
nokså stor avstand mellom hvordan metodikken var 
ment å fungere og hvordan den fungerer i praksis 
(Proba 2011, 2012, NTNU 2011, Riksrevisjonen 
2014). Samtidig er behovet for nye og oppdaterte 
kunnskapsbidrag stort. I denne artikkelen oppsummerer 
vi de viktigste evalueringene med et mål om å 
sammenfatte foreliggende innsikter og belyse hva 
som trengs av ny kunnskap. Aller først vil vi ta for 
oss bakgrunnen for metodikken og hvordan den er 
innrettet. Artikkelen tar dermed mål av seg å besvare 
følgende spørsmål:
• Hva var bakgrunnen for, og intensjonene med,  

å innføre arbeidsevnemetodikken?
• Hvordan er metodikken utformet i NAV per 

2014?
• Hva er de viktigste innsiktene fra foreliggende 

kunnskapsbidrag? Hva kan man trekke ut av disse 
studiene både når det gjelder videre utvikling av 
metoden og behovet for videre forskning?

Artikkelen utgjør første del av et større forsknings 
og utredningsprosjekt i regi av Kunnskapsstaben 
i Arbeids og velferdsdirektoratet, som vil resultere 
i flere publikasjoner i 2015.

Faktaboks Arbeidsevne
Arbeidsevne forstås i NAV som «den enkeltes evne til å 
møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid eller 
deltakelse i dagliglivet». Et beslektet begrep, som også 
benyttes mye i NAV, er inntektsevne – evnen til å utføre 
inntektsgivende arbeid. Arbeidsevne er altså et litt 
videre begrep enn inntektsevne, ved at det også omfat
ter subsidiert eller ulønnet arbeid, samt annen form for 
aktivitet som kan bidra til en meningsfull tilværelse for 
den enkelte (Heum 2010b: 198).

Arbeidsevnen er ikke en egenskap ved individet alene, 
men oppstår i møtet mellom individets forutsetninger 
og omgivelsenes krav. Videre vil arbeidsevnen også 
være påvirket av muligheten til tilrettelegging og  
fleksibilitet på den enkelte arbeidsplass.
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vedkommende har (NAV og SHDIR 2007: 30). 
Denne erkjennelsen har ligget til grunn for utvikling 
av nye metoder.

Et særlig viktig premiss for utviklingen av AEV 
metodikken ligger i videreføringen av den såkalte 
arbeidslinja i velferdspolitikken. Ambisjonen her har 
vært å innrette velferdspolitikken på en måte som 
bidrar til å få flere personer i arbeid. Dette var et av 
hovedmålene bak NAVreformen, og er tiltenkt en 
like viktig funksjon i AEV som inntektssikrings
funksjonen. Som artikkelen vil komme inn på, er det 
imidlertid ikke opplagt at arbeidslinjas verdier og 
NAVs ansvar for å skjøtte inntektssikring i henhold 
til folketrygdloven, er fullt ut forenlige. Nettopp 
AEVmetodikken kan tjene som eksempel på hvilke 
vanskelige oppgaver NAV som samfunnsaktør skal løse.

Politisk enighet om behovet for en generell 
metodikk
Selv om man i praksis har vurdert arbeidsevne lenge, 
var det først i forbindelse med NAVreformen, som 
ble vedtatt av Stortinget i 2005, at tematikken ble satt 
på dagsorden i Norge for alvor. Sammenslåing av tre 
etater var en viktig impuls for metodeutvikling. Det 
ble sett som nødvendig å samkjøre praksis og finne 
fram til etatsovergripende arbeidsmåter. Dette 
handlet blant annet om å utvikle «en mer ensartet 
metodikk for behovsavklaring, kartlegging og 
arbeidsevnevurdering», som det het i Velferds
meldingen til regjeringen Stoltenberg 2 (St.meld.  
nr. 9, 2006–2007, s. 83).

Den rødgrønne regjeringen fulgte her i samme spor 
som regjeringen Bondevik 2, som noen år tidligere 
hadde etterlyst et samlet metodisk rammeverk for 
arbeidsevnevurderinger (St.prp. nr. 46 (2004–2005)). 
Denne proposisjonen viste til en omfattende forsøks 
og utviklingsvirksomhet i forkant av NAVreformen, 
hvor vurderinger av arbeidsevne var et av temaene. 
Både sosialtjenesten og Aetat hadde nylig tatt i bruk 
nye metoder for kartlegging av arbeidsevne, for 
henholdsvis sosialhjelp og yrkesrettet attføring. Begge 
etatene hadde høstet gode erfaringer med å innføre 
strukturerte, landsdekkende verktøy, i motsetning til 
det mangfold av metoder og lokal variasjon som hadde 
preget mye av oppfølgingsarbeidet (NAV og SHDIR 

2007:22). I trygdeetaten hadde man erfaring med 
nasjonale verktøy, men her var vurderingene i stor 
grad rettet mot individforhold, og særlig begrensninger 
som følge av helse, med ditto mindre fokus på 
omgivels ene. Det framstod derfor som en hoved
utfordring «å utvikle felles verktøy og prosedyrer for 
kartlegging av arbeidsevne som kan fungere i en felles 
førstelinjetjeneste» (St.prp. nr. 46 (2004–2005)).

Det lå altså en politisk enighet til grunn for ønsket 
om et generelt og helhetlig metodisk rammeverk for 
kartlegging og avklaring av arbeidsevne. Det ble 
nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utvikle et slikt 
rammeverk videre. Gruppa bestod av representanter 
fra to fagdirektorat og leverte sin sluttrapport i 2007 
(NAV og SHDIR 2007). Denne rapporten ble svært 
sentral for utformingen av metodikken.

Mange formål og funksjoner
Arbeidsgruppa foreslo et rammeverk som anga 
hvilke funksjoner og målsetninger arbeidsevne
vurderingene skulle oppfylle, og hvordan det skulle 
utføres i praksis (NAV og SHDIR 2007). Vi nevner 
her de viktigste målene:
• AEV skal danne grunnlag for å avklare en rekke 

inngangsvilkår til ytelser NAV forvalter.
• AEV er et vesentlig virkemiddel for å sikre reell 

brukermedvirkning og individuelt tilpasset 
oppfølging. AEV skal bygge på og fremme en 
relasjonell forståelse av arbeidsevne.

• AEV skal sikre sterkere arbeidsfokus i opp følging 
av brukere og ha et større fokus på den enkeltes 
muligheter i arbeidsmarkedet enn på begrensninger 
som følger av sykdom og helseplager.

• AEV skal gi rammer for den videre oppfølgingen 
og etablere et tillitsforhold mellom forvaltning 
og bruker.

• AEV skal sikre rettssikkerhet, systematikk og 
profesjonalitet i avklaringsarbeidet og være 
etterprøvbar.

Som vi ser var arbeidsevnevurderingene tillagt en 
rekke intensjoner, og skulle tjene flere funksjoner 
i den nye etaten. Noen av disse kan sies å repres
entere sprikende hensyn, som det i praksis vil være 
vanskelig å kombinere. For eksempel skulle AEV på 
den ene side sikre felles metodikk og systematikk, 
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og på den annen side legge til rette for individuelt 
tilpassede oppfølgingsløp. Det nye systemet skulle 
ivareta kravene til både rettsikkerhet og skredder
søm. Formen skulle være lik for alle, mens den 
individuelle tilpasningen skulle skje ved at vei
lederne brukte sitt profesjonelle skjønn i tett  
samarbeid med bruker (Heum 2010a:177).

Arbeidsgruppa ga AEV et todelt formål. På den ene 
side skulle vurderingene tjene som grunnlag for 
vedtak i saker om ytelser etter folketrygdloven, og på 
den annen side danne utgangspunkt for oppfølging av 
bruker med tanke på å komme i arbeid eller aktivitet. 
Dette er to ganske forskjellige formål, som det 
knytter seg flere klare utfordringer til å skulle sam
kjøre i én metodikk. En av arbeidsgruppas deltakere 
beskriver dette slik: «Oppfølgingssiden av vurderingene 
stiller krav til stor fleksibilitet og et stort handlings
rom, og her er brukerens innflytelse sentral. Rettighets
siden stiller krav til en sterkere grad av regulering og 
forutsigbarhet, og her står rettssikkerhet og like
behandlingsprinsippet sentralt. Det todelte formålet 
betyr også at veilederen skal understøtte brukerens 
ressurser på den ene siden, mens inngangsvilkårene 
til ytelser på den andre siden handler om å dokumentere 
ar arbeidsevnen er tilstrekkelig nedsatt – altså et 
fokus på brukerens begrensninger «(Heum 2010b: 
205). Arbeidsevnemetodikken er ment å skulle løse 
disse utfordringene med et todelt formål både ved å 
være klart nok definert og innrammet på den ene side, 
og fleksibelt nok på den annen side. Ikke minst var 
hensynet til brukermedvirkning en viktig begrunnelse 
for å kombinere de to formålene i samme metode: 
«Det er først når avgjørelsene fattes i samråd med 
brukeren, og når den ene avgjørelsen følger av den 
andre, at brukermedvirkningen kan bli reell» 
(Heum 2010b: 205).

Hva er en arbeidsevnevurdering?
Hva en arbeidsevnevurdering er – eller er ment å 
være – kan ikke forstås isolert, men må ses i sammen
heng med brukeroppfølging i en videre forstand. 
I det følgende vil vi ta for oss hvilken rolle AEV er 
tiltenkt i det helhetlige brukeroppfølgingsløpet, 
beskrive vurderingens innhold og mulige utfall og 
gå gjennom retningslinjer for kvalitet.

Et ledd i en helhetlig oppfølgingsstrategi
For å sikre en mer standardisert og arbeidsrettet 
brukeroppfølging, innførte Arbeids og velferds
direktoratet i 2013 en såkalt «standard for arbeids
rettet brukeroppfølging».1 AEV er her definert som 
én av flere «delprosesser», som til sammen skal gi 
brukeren en helhetlig arbeidsrettet og hensiktsmessig 
oppfølging, ut i fra den enkeltes behov.

Kartlegging av den enkeltes behov og målsetting 
er det første som skal skje. Dette kalles behovs
vurdering og alle som henvender seg til et NAV 
kontor har krav på det. Denne rettigheten er nedfelt 
i NAVlovens § 14a, som trådde i kraft 1. februar 
2010. En viktig del av behovsvurderingen er å sette 
et «hovedmål» for bruker – som angir retning for den 
videre prosessen. Hovedmålet kan være ett av tre 
alternativer; «skaffe arbeid», «beholde arbeid» eller 
«øke deltakelse eller mål om arbeid». Behovs
vurderingen munner ut i et vedtak om «bistands
behov». NAV skiller her mellom ulike «innsats
grupper», ut fra hvor mye bistand den enkelte blir 
vurdert å trenge. Et viktig formål er å hindre at 
personer som ikke har behov for mye bistand kanali
seres inn i ressurskrevende oppfølgingsløp (Hernes 
m.fl. 2010). De fire innsatsgruppene er «standard 
innsats», «situasjonsbestemt innsats», «spesielt 
tilpasset innsats» og «varig tilpasset innsats». De to 
første er et mulig utfall av behovsvurderingen, mens 
de to sistnevnte først kommer til anvendelse som 
utfall av en eventuell arbeidsevnevurdering. AEV på 
sin side kan ha utfall i alle fire innsatsgrupper.

Personer som tilbys standard innsats forventes å 
kunne nå sitt mål i løpet av relativt kort tid, hoved
sakelig gjennom egeninnsats. Situasjonsbestemt 
innsats innebærer en kombinasjon av egeninnsats 
og aktiviteter eller tjenester fra NAV. Alle som 
plasseres i denne gruppa har rett på å få utarbeidet 
en aktivitetsplan som beskriver hvilke aktiviteter og 
tiltak brukeren skal gjennom for å nå sine mål. Et 
tredje mulig utfall av behovsvurderingen er at det 
besluttes å gjennomføre en arbeidsevnevurdering 

1 Dette er et detaljert saksbehandlingsverktøy til bruk i oppfølgings
arbeidet, som skal hjelpe NAVs veiledere å finne rett oppgave
løsning til rett tid. 
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(«behov for AEV»). Dette skal skje «dersom 
brukeren anses å ha behov for mer omfattende 
bistand» (jfr. NAVloven § 14a).

Det skal altså i prinsippet skje en reell behovsvurdering 
i forkant av AEV, men i praksis er det ofte ikke slik. 
I en spørreundersøkelse oppga veilederne at det forelå 
en skriftlig behovsvurdering for under halvparten av 
de siste arbeidsevnevurderingene de hadde gjennom
ført (Proba 2011: 3). I samme evalueringsrapport blir 
det påpekt at «mange brukere får en arbeidsevne
vurdering uten at det er gjort noen særlig kartlegging 
på forhånd, eller at behovsvurderingen er dårlig 
dokumentert og henvisningen dårlig begrunnet».

En mulig årsak til at det forholder seg slik, er at det 
i tillegg til NAVlovens § 14 a finnes en annen og 
vanligere foranledning for å gjennomføre en AEV, 
nemlig når det foreligger en ny søknad om en 
bestemt ytelse eller et tiltak. Den viktigste ytelsen 
i så måte er arbeidsavklaringspenger (AAP), som 
ble innført i 2010 og erstatter de tidligere ytelsene 
yrkesrettet attføring, rehabiliteringspenger og 
tidsbegrenset uførestønad. Blant de som søker om 
AAP, og er over 30 år, har flertallet mottatt syke
penger over lengre tid, og har av helsemessige 
årsaker fremdeles problemer med å være i jobb. Et 
vilkår for å få innvilget AAP er at «arbeidsevnen er 
nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å 
beholde eller skaffe seg inntektsgivende arbeid» 
(jf. Folketrygdlovens § 11–5). For å avgjøre om dette 
vilkåret er oppfylt, benyttes AEV. I slike tilfeller vil 
man i en eventuell behovsvurdering uansett måtte 
konkludere med «behov for AEV», siden AEV skal 
gjennomføres ved søknad om AAP. I tillegg kreves 
det gjennomført AEV ved søknad om kvalifiserings
stønad, uførepensjon og for tilgang til et knippe 
arbeidsrettede tiltak.

Som nevnt kan formålet med en AEV være ulikt for 
ulike brukere, og også på ulike tidspunkter i tilknyt
ning til én og samme bruker. I saksbehandlings
systemet Arena skilles det mellom tre ulike anvendelses
områder, henholdsvis «AAP», «generell vurdering» 
og «servicevurdering», hvor det førstnevnte omfatter 
alle saker hvor det foreligger ny søknad om AAP. 
Generell vurdering gjelder oppfølging av brukere 

hvor det ikke foreligger ny søknad om AAP, mens 
servicevurdering er et anvendelsesområde som er 
tilpasset sykmeldte som følges opp av arbeidsgiver, 
og andre brukere hvor det er aktuelt å gjøre en slik 
vurdering som ikke skal generere vedtak i etterkant.

Et viktig prinsipp er at arbeidsevnevurderingen skal 
være et dynamisk dokument, som kan justeres ut fra 
endringer i brukers situasjon. Dersom det fram
kommer nye opplysninger i saken, eller sentrale 
momenter endrer seg, som for eksempel ved en 
bedret tilgang til relevante stillinger i det lokale 
arbeidsmarkedet, skal vurderingene gjøres på nytt. 
Det vil si at én og samme bruker kan gjennomgå flere 
arbeidsevnevurderinger i løpet av sitt oppfølgingsløp, 
hvis det anses nødvendig. Ett eksempel kan være 
personer som har gått på AAP en periode, og skal 
søke om uførepensjon, da det ofte vil være behov for 
å gjennomføre en ny AEV for å belyse om inngangs
vilkårene for uførepensjon er oppfylt.

Arbeidsevnevurderingens innhold og utfall
Arbeidsevnevurderingen skal i henhold til NAV 
lovens § 14a inneholde en skriftlig vurdering av 
brukers muligheter for å komme i arbeid, hva slags 
arbeid som skal være målet, behovet for bistand, 
hvilken type bistand som kan være aktuell, og ikke 
minst: Om, og eventuelt hvor mye, arbeidsevnen er 
nedsatt. Det siste punktet er av særlig betydning for 
de som har søkt om en ytelse som forutsetter nedsatt 
arbeidsevne, mens de øvrige punktene er vel så 
viktige i et oppfølgingsperspektiv.

Selve arbeidsevnevurderingen baseres på en egen
vurdering og en ressursprofil (se figur 1). Egen
vurderingen er brukerens vurdering av egne mulig heter 
og begrensninger, og er viktig for å sikre bruker
medvirkning. Ressursprofilen skrives av NAV 
veilederen og baseres på brukerens egen vurdering, 
opplysninger fra dialog med brukeren, og andre 
relevante opplysninger, eksempelvis lege erklæring. 
Ressursprofilen er en skjematisk oversikt over 
brukerens muligheter og begrensninger innenfor et 
sett av definerte «individforhold» og «omgivelses
forhold». Det er totalt seks individforhold og to 
omgivelsesforhold som kan beskrives: «Arbeids
erfaring», «utdanning, kompetanse og ferdigheter», 
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«interesser og fritid», «personlige muligheter og 
utfordringer», «sosiale og materielle forhold» og 
«helse» (individforhold), samt «arbeidsliv» og 
«dagligliv» (omgivelsesforhold). Alle rubrikkene 
må ikke fylles ut for alle brukere. Ressursprofilens 
brede innretning skyldes behovet for å favne alle 
opplysninger som kan være relevante. De ulike 
delene skal til slutt veies mot hverandre og munne ut 
i en hel hetlig vurdering av brukerens arbeidsevne.

Utfallet av en AEV består i et oppfølgingsvedtak 
(§14avedtak) og fastsettelse av innsatsgruppe. 
Dersom veileder konkluderer med at arbeidsevnen 
ikke er nedsatt, blir innsatsgruppen satt til standard 
eller situasjonsbestemt innsats. Hvis konklusjonen er 
at arbeidsevnen er nedsatt, blir innsatsgruppen satt til 
enten «spesielt tilpasset» eller «varig tilpasset» 

innsats. Spesielt tilpasset innsats tilbys brukere som 
har nedsatt arbeidsevne, og hvor det legges til grunn 
at brukeren vil kunne skaffe seg eller beholde arbeid 
gjennom egeninnsats, innsats fra NAV eller andre 
samarbeidende aktører.

Varig tilpasset innsats tilbys brukere med nedsatt 
arbeidsevne, og hvor det legges til grunn at ved
kommende ikke vil kunne skaffe seg eller beholde 
ordinært arbeid gjennom innsats fra NAV eller andre 
samarbeidende aktører. Dette gjelder i hovedsak de 
som får innvilget uførepensjon, men kan også 
omfatte noen andre brukere. I Standard for arbeids
rettet brukeroppfølging2 bemerkes det at «varig 

2 Punkt 7.6a

Figur 1. Ressursprofil og arbeidsevnevurdering , i henhold til ”Standard for arbeidsrettet brukeroppfølging”.

7.4b FAKTABESKRIVELSER OG SKJØNNSUTØVELSE I RESSURPROFIL OG 
ARBEIDSEVNEVURDERING

RETNINGSLINJER

X

Individforhold Vek�ng 
og delvurdering

Omgivelsesforhold

Ressurser Hindringer Arbeidsliv
(Ressurser og hindringer)

Dagligliv
(Ressurser og hindringer)

Arbeidserfaring Faktabeskrivelse Faktabeskrivelse Vek�ng og vurdering av 
arbeidserfaring og 
arbeidsmuligheter

Faktabeskrivelse Faktabeskrivelse

Utdanning, kompetanse 
og ferdigheter

Faktabeskrivelse Faktabeskrivelse Vek�ng og vurdering av 
utdanning, kompetanse 
og ferdigheter og 
arbeidsmuligheter

Faktabeskrivelse Faktabeskrivelse

Interesser og fri�d Faktabeskrivelse Faktabeskrivelse Vek�ng og vurdering av 
interesser og fri�d og 
arbeidsmuligheter

Faktabeskrivelse Faktabeskrivelse

Personlige muligheter og 
u�ordringer

Faktabeskrivelse Faktabeskrivelse Vek�ng og vurdering av 
personlige muligheter og 
u�ordringer og 
arbeidsmuligheter

Faktabeskrivelse Faktabeskrivelse

Sosiale og materielle 
forhold

Faktabeskrivelse Faktabeskrivelse Vek�ng og vurdering av 
sosiale og materielle 
forhold og 
arbeidsmuligheter

Faktabeskrivelse Faktabeskrivelse

Helse Faktabeskrivelse Faktabeskrivelse Vek�ng og vurdering av 
helse og 
arbeidsmuligheter

Faktabeskrivelse Faktabeskrivelse

Arbeidsevnevurdering 
(Konklusjon på RP)

En arbeidsevnevurdering er en  helhetlig vurdering av brukers ressurser  og hindringer, basert på 
delvurderingene.  Vurderingen skal beskrive brukers ressurser og muligheter for arbeid og ak�vitet. Med 
grunnlag i helhetsvurderingen fastslår du også om arbeidsevnen er nedsa� eller ikke, med henblikk på u�all 
innsatsgruppe.

F

Kilde: NAV
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tilpasset» sjelden vil være utfallet av en første AEV. 
Vanligvis kreves det at det er forsøkt ulike arbeids
rettede tiltak og fastslått at ingen virkemidler anses 
å kunne føre fram til ordinært arbeid.

Et vedtak om nedsatt arbeidsevne innebærer for mange 
altså tilgang til inntektssikring. I realiteten mottar nå 
74 prosent av de som er i gruppen med nedsatt arbeids
evne AAP, mens 11 prosent mottar uførepensjon 
(NAV 2014). Det er videre en viss andel i gruppen 
«varig tilpasset innsats» som mottar kvalifiserings
stønad. Av de som er i denne gruppen kan det også 
være noen som ikke kvalifiserer for uførepensjon. Ved 
utgangen av juni 2014 er det 13 prosent som er registrert 
med nedsatt arbeidsevne, men som ikke mottar noen 
form for statlig inntektssikring (NAV 2014).

Hva er en god (nok) arbeidsevnevurdering?
Selve ressursprofilen og beskrivelsen i Standard for 
arbeidsrettet brukeroppfølging gir ingen instruks om 
hva en AEV må inneholde, utover en oversikt over 
temaer som skal vurderes om er relevant å beskrive 
i den enkelte sak.3 Hvilke temaer som er relevant å 
beskrive vil variere ut fra hvilket anvendelsesområde 
man jobber under. Det er veilederen som må vurdere 
dette.

Høsten 2013 igangsatte Arbeids og velferdsdirektoratet 
et omfattende kvalitetsmålingsprosjekt, som har til 
hensikt å gi systematisk kunnskap om kvaliteten på 
NAVs tjenester, og danne grunnlag for virksomhets
styring og forbedringsprosesser i etaten. Kvalitets
målinger av AEV er organisert slik at fylkene 
gjennomgår et antall av hverandres arbeidsevne
vurderinger, og vurderer disse opp mot en sjekkliste 
for god kvalitet. Med disse målingene har direktoratet 
dermed gitt en oppdatert beskrivelse av hva en «god 
nok» AEV skal være.

I henhold til kvalitetsskjemaet som benyttes, skal 
veilederne både kartlegge og beskrive fakta og 

3 Retningslinjer for utførelse av AEV foreligger i form av metode
veiledninger og opplæringsmateriell, produsert i forbindelse med 
innføring og revideringer av metodikken (blant annet dokumentene 
«Retningslinjer for oppfølgingsvedtak i NAV» og «Ressursprofil og 
arbeidsevnevurdering»).

gjøre «selvstendige vurderinger» på hvert enkelt 
temaområde i ressursprofilen. Under rubrikken for 
«omgivelsesforholdene» arbeidsliv og dagligliv skal 
de blant annet vurdere muligheter for relevante 
stillinger på arbeidsmarkedet, og «forhold i brukers 
dagligliv som er vurdert til å ha innvirkning på 
brukers mulighet til å komme i arbeid/aktivitet». 
Også for de ulike individforholdene skal alle 
relevante fakta være «kartlagt og synliggjort» 
(skjemaet angir eksempler på hvilke opplysninger 
som er relevant å ta med) og selvstendige vurderinger 
være foretatt. Til slutt vektes alle delvurderingene 
mot hverandre og munner ut i en helhetsvurdering. 
I kvalitetsskjemaet vektlegges videre «godt samsvar» 
mellom delvurderingene og helhetsvurderingen, at 
vektingen samsvarer med hovedmålet for arbeids
evnevurderingen, og at det ikke er trukket inn nye 
momenter utover det som fremkommer i ressurs
profilen.

Det er imidlertid ikke noen klare retningslinjer for 
hvordan vektingen bør skje, og hva som eventuelt 
skal tillegges størst vekt av delområdene. Ressurs
profilen kan i prinsippet være en meget omfattende 
kartlegging og bærer i seg hensyn som kan trekke 
i ulike retninger når det gjelder arbeidsevne. Det 
fremstår som en krevende skjønnsutøvelse å gå fra 
ressursprofilens helhetlige og kvalitative kartlegging, 
til en samlet vurdering som skal munne ut i en 
«enten/eller»konklusjon: «Nedsatt» eller «ikke 
nedsatt» arbeidsevne. Veilederne har med andre ord 
et stort rom for skjønn, noe som også var intendert 
med metodikken (NAV og SHDIR 2007:19).

Hva sier evalueringene?
I denne delen går vi gjennom alle evalueringer av 
AEV som er gjort til nå. Det er gjennomført tre 
eksterne evalueringer og publisert fire større rapporter. 
I tillegg trekker vi på to undersøkelser utført internt 
i NAV (tabell 1).

De eksterne evalueringene er omfattende under
søkelser med mange forskningsspørsmål og flere 
typer data. Vi beskriver nedenfor datagrunnlaget for 
den enkelte evaluering.
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Proba 2011 og 2012 evaluerer arbeidsevnevurdering 
som oppfølgingsmetodikk over en periode på to år:
• Casestudier ved syv NAVkontor; intervjuer av 

ledere, veiledere og brukere.
• Representativ spørreundersøkelse blant ledere og 

veiledere i 2010, 2011 og 2012.
• I 2012 en gjennomgang av 60 AEVdokumenter 

som ble trukket tilfeldig.

NTNU 2011 er en kvalitativ studie av arbeidsevne
vurdering i iverksettingsfasen:
• Casestudier av fire NAVkontor, tre i  

SørTrøndelag og ett i Møre og Romsdal: 
Intervju med ledere og veiledere.

• Intervju med ni brukere, hvorav seks mottakere 
av AAP og to deltakere i kvalifiserings
programmet.

• Åpne gruppeintervjuer og fokusgruppeintervjuer 
av veiledere for å fylle ut bildet.

• Gjennomgang av 100 AEVdokument i Møre og 
Romsdal.

• Presentasjon av opplæringsmateriale i arbeids
evnevurdering.

Riksrevisjonen 2014 skiller seg ut fra de tidligere 
evalueringene ved at de ser AEV i sammenheng med 
oppfølgingen som skjer etterpå.
• Registerdata med to populasjoner som fikk status 

‘nedsatt arbeidsevne’ i henholdsvis i 2008 og 
2010.

• Saksgjennomgang med et hoveduttrekk fra 
september til desember 2010. Et tilleggsuttrekk 
for personer som fikk status nedsatt arbeidsevne 
i 2012.

• Intervjuer med ledelse og representanter for 
veiledere ved NAVkontor og med fylkesledelse 
i aprilmai 2013.

• Intervjuer med Arbeids og velferdsdirektoratet 
og Arbeidsdepartementet i desember 2013.

• Dokumentanalyse av sentrale styringsdokument 
i perioden 2010–2012.

NAV 2011
• Spørreundersøkelse med et representativt utvalg 

av brukere fra starten av 2011. Svarprosent 
27 prosent, nettoutvalg 621 brukere.

NAV 2013
• Data om ressurssituasjonen ved i alt 82 NAVkontor.
• Intervjuer med ledelse og ansatte ved 12 kontor, 

hvorav sju «beste praksis kontor» og fem andre 
kontor for sammenligning.

I denne gjennomgangen fremhever vi særlig funn 
som går igjen i flere av evalueringene. Vi har også 
valgt å ta med funn som vi mener er viktige, selv om 
disse ikke blir fremhevet som hovedfunn i alle 
rapportenes konklusjoner og oppsummeringer.

Usikkerhet om hva AEV skal være
En viktig hensikt med AEV var å etablere en felles, 
«etatsovergripende» metodikk som skulle gi rettsikker
het og systematikk i oppfølgingsarbeidet. Et viktig 
spørsmål er hvorvidt dette har lykkes. Evalueringene 
viser at metodikken fortsatt har mangler når det gjelder 
å realisere ambisjonene om systematisk oppfølgings
arbeid og bedre rettsikkerhet. En hovedkonklusjon 
i både Proba (2011 og 2012) og NTNU (2011) er 

Tabell 1. Oversikt over tidligere evalueringer som omhandler arbeidsevnevurdering
Referanse Datainnsamling Tittel

NTNU 2011 2009–2011 Arbeidsevnevurderingen i NAV Brukerorientert prosess eller ren prosedyre

Proba 2011 2010–2011 Arbeidsevnevurdering i NAV Evalueringsrapport

NAV 2011 2011 Egenvurdering og arbeidsevnevurdering – hva mener brukerne?

Proba 2012 2010–2012 Evaluering av arbeidsevnevurdering i NAV
Oppfølgingsundersøkelse 2012

NAV 2013 2013 Ressursundersøkelse ved NAVkontorene
Rapport fra arbeidsgruppe

Riksrevisjonen 
2014

2008–2013 Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne
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og at ulike veiledere og kontor praktiserer metoden 
ulikt, kan være et resultat av at det tar tid å lære seg en 
ny og krevende metode og få til en lik praksis. Proba 
tolker dette i stor grad som et resultat av manglende 
forståelse, manglende bevissthet og manglende kompe
tanse i å bruke metodikken. Når det gjelder kompetan
se, peker Proba særlig på manglende kompetanse om 
arbeidsmarkedet. Her skiller de mellom markeds
kompetanse på den ene siden, og kompetanse om krav 
og mulig heter i arbeidslivet på den andre. På begge 
områder har et flertall av veilederne svart at de har ikke 
har god nok kompetanse. Ut fra informasjon i de 
kvalitative intervjuene, påpeker Proba at det både blant 
veiledere og noen ledere handler om usikkerhet og 
misforståelser i hvordan arbeidsliv skal trekkes inn. 
Flere har for eksempel ikke forstått at det er: «brukerens 
arbeids marked/arbeidsliv som skal vurderes, og ikke 
arbeidsmarkedet i distriktet generelt» (Proba 2011, s. 7).

Men også Riksrevisjonen (2014) med intervju fra 
våren 2013, rapporterer at veilederne er usikre på hva 
en god AEV er. Veilederne etterlyser fortsatt over
ordnede føringer for hvordan en god arbeidsevne
vurdering skal skrives, for «hva som kan være gode 
arbeidsevnevurderinger, og hvordan slike vurderinger 
bør se ut.» (Riksrevisjonen 2014: 46). Èn mulig 
tolkning av dette, er at det fortsatt er kompetanse
mangel blant veilederne, og et stort behov for opp
læring i AEV. En annen tolkning av denne vedvarende 
usikkerheten er at metodikken er vanskelig å bruke 
fordi den gir for lite klare retningslinjer. I tillegg er det 
flere funn som peker i retning av at det todelte for
målet med AEV – grunnlag for vilkårsvurdering og 
oppfølgingsmetodikk – bidrar til denne usikkerheten.

Ytelsen AAP bestemmer hensikten med en AEV
AEV har som nevnt to hovedformål. Den er et opp
følgingsverktøy, men skal samtidig brukes til å 
vurdere om brukeren har rett til inntektssikring, særlig 
AAP. Poenget med at ytelsesperspektivet dominerer er 
generelt, men vi konsentrerer oss her om arbeids
avklaringspenger (AAP). Av alle brukerne som får 
status «nedsatt arbeidsevne» etter en arbeidsevne
vurdering, er det flertall på 74 prosent som mottar 
AAP. I alle de eksterne evalueringene fremgår det at 
det ved søknad om AAP ofte blir sterkest fokus på 
ytelsen, og at dette kan gå på bekostning av AEV som 

nemlig at det ikke finnes én AEV, men snarere mange 
ulike typer. Funn i rapportene viser at det i praksis er 
stor variasjon i metodikken langs flere dimensjoner:
1. Praksis varierer etter brukergrupper: Arbeids

avklaringspenger, uførepensjon og kvalifiserings
stønad.

2. Veilederne som jobber med samme brukergruppe 
har også ulik forståelse og ulik praksis i hvordan 
de gjennomfører en AEV. Praksis varierer også 
mellom kontor, og muligens mellom fylker.

3. Det er stor variasjon i kvaliteten på arbeidsevne
vurderingene.

Hva kan være forklaringene på denne variasjonen 
i praksis? Blant forklaringene er det særlig ett funn 
som går igjen, og det er at veilederne er usikre på hva 
en AEV skal inneholde (Proba 2011, NTNU 2011). 
Ifølge NTNU (2011) er veilederne usikre på hvem 
som skal bestemme hva som er relevant i den enkelte 
sak og hva som er kriteriene for å vurdere dette. De 
er særlig usikre på hvor sterkt de skal vektlegge 
informasjonen som kommer fra bruker i forhold til 
det som er dokumentert av legen. De er også usikre 
på hvordan de skal vekte og vurdere de ulike individ 
og omgivelsesforholdene i ressursprofilen. NTNU 
(2011:88) mener usikkerheten blant annet kan 
forklares med mangel på retningslinjer: «veilederne 
har fått stor beslutningsmyndighet, men de synes å 
mangle retningslinjer for sine vurderinger». Ifølge 
Proba (2011:98) er det en tilbakemelding fra mange 
veiledere at det er «vanskelig å skrive arbeidsevne
vurderinger fordi de er usikre på hva som er god 
kvalitet, hva som kreves». De fant samme usikkerhet 
både rett etter innføringen i 2010 og ett år senere. 
I rapporten er det flere sitater som illustrerer denne 
usikkerheten, for eksempel er det en veileder som 
spør: «Hva er en god arbeidsevnevurdering? Har du 
fått med det som bør være med? Jeg savner klarere 
føringer» (sitert i Proba 2011: 99). En annen veileder 
stiller spørsmål ved hensikten med metoden: «Hva 
vil de egentlig ha på hvert punkt? Hva er hensikten, 
hvor ofte skal de oppdateres, eller hva? Vi trenger 
større klarhet i det» (sitert Proba 2011: 99).

Både Proba (2011) og NTNU (2011) gjorde siste 
datainnsamling omtrent ett år etter at metoden ble 
innført. At veilederne er usikre på hva de skal gjøre, 
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NTNU (2011: 111) finner at: «I de aller fleste AEV 
er det få spor etter brukeres mening om sin egen 
situasjon og (…) etter hvilke ønsker hun eller han har 
for fremtiden». På grunnlag av dette hevdes det at det 
relativt ofte lages AEV uten at bruker fyller ut 
egenvurderingsskjema og uten at brukeren er klar 
over at hans eller hennes arbeidsevne blir vurdert. 
Proba kom til omtrent samme konklusjon om  
manglende brukermedvirkning i 2011 og 2012. 
I gjennomgangen av arbeidsevnedokumentene i 2012 
finner de for eksempel at i halvparten av dem er det 
få eller ingen tegn på brukermedvirkning. Riks
revisjonen (2014) finner at det er dokumentert 
samtale med bruker i kun halvparten av sakene. 
Samlet viser dette at det er mindre brukermed
virkning i praksis enn det metodikken legger opp til. 
Det er heller ingen klare tegn på at det er blitt mer 
brukermedvirkning over tid.

Hvordan forklarer evalueringene at det er lite bruker
medvirkning? En årsak som alle evalueringene peker 
på, er at brukermedvirkning er tidkrevende, og at 
veilederne er utsatt for tidspress. Dette poenget skal 
vi komme tilbake til senere. Her skal vi peke på en 
annen årsak, nemlig at det kan ligge en motsetning 
mellom brukermedvirkning og det å følge et lovverk. 
I gjennomgangen av arbeidsevnedokumentene 
påpeker NTNU at det er «stor forskjell på å følge et 
lovverk og å følge en brukerstemme. Dette kan også 
være en av årsakene til at brukerstemmen ikke 
kommer frem i de skriftlige vurderingene …» 
(NTNU 2011: 135). Som vi så over, blir arbeidsevne
vurdering ofte også en vilkårsvurdering ved søknad 
om arbeidsavklaringspenger. Ved vurdering av vilkår 
etter folketrygdlovens § 11–5 skal det foreligge en 
vitenskapelig anerkjent diagnose dokumentert av en 
lege. Veilederen skal ifølge rundskrivet til § 115 
vurdere hvilke konsekvenser den dokumenterte 
helsetil standen har for den enkeltes muligheter 
i arbeidslivet. I folketrygdloven § 11–5 andre ledd 
står det rett nok at en rekke forhold kan vektlegges 
i vurdering av om arbeidsevnen er nedsatt, blant 
annet forhold som utdanning, interesser og ønsker. 
Men i rundskrivet til § 11–5 understrekes det at det 
sentrale vilkåret er helsetilstand og konsekvensene 
av denne for evnen til å utføre arbeid. De andre 

et oppfølgingsverktøy. I NAVs egen ressursunder
søkelse fra 2013 fant man også at ved søknad om AAP 
blir arbeidsevnevurderingen «en del av ytelsessaks
behandlingen, snarere enn et oppfølgings og  
avklaringsverktøy» (NAV 2013: 27).

Ifølge NTNU (2011: 93) oppfatter brukerne først og 
fremst AEV som noe de må gjennom for å få innvilget 
en ytelse. Veilederne forteller også at ytelsen legger 
føringer på prosessen og at det er vanskelig å fokusere 
på ressurser når de skal dokumentere om bruker 
oppfyller vilkårene for å motta en ytelse (NTNU 2011: 
74). Proba (2011) finner det samme: «Hovedformålet 
med metoden er å gi et grunnlag for å gjøre vedtak om 
en ytelse» (Proba 2012: s. 4). Dette medfører at 
brukerne fokuserer på sine helsebegrensninger av 
frykt for å ikke få innvilget arbeidsavklaringspenger. 
Også Riksrevisjonen (2014) rapporterer om at vei
lederne synes det er vanskelig å fokusere på brukerens 
ressurser når brukeren har søkt om AAP, og påpeker 
at det kan sees i lys av det todelte formålet med 
arbeidsevnevurderinger. Både lege, NAVveileder og 
bruker er ifølge Riksrevisjonen (2014) mest opptatt av 
å dokumentere helsebegrensningene.

Samlet gir disse studiene et klart inntrykk av at 
ytelsessaksbehandling, og dermed helseproblemer, 
dominerer i arbeidet med AEV. Den nære koblingen 
mellom arbeidsavklaringspenger og AEV gjør det 
vanskelig å fokusere på ressurser og på mulig frem
tidig arbeid. Det er heller ingen tegn til at fokuset på 
ytelser er blitt mindre over tid, noe som kan tyde på at 
vanskene med det todelte formålet ikke bare skyldes 
«innkjøringsproblemer» som vil gå seg til når vei
lederne har lært seg den nye metodikken.

Ofte lite brukermedvirkning
Et annet viktig prinsipp med AEV er at det skal være 
reell brukermedvirkning. Dette skal blant annet 
sikres gjennom samtaler mellom veileder og bruker, 
og ved at bruker som hovedregel fyller ut et egen
vurderingsskjema som skal brukes aktivt i den videre 
prosessen. Brukermedvirkning vil være spesielt 
viktig når en skal avgjøre målet med oppfølgingen 
og hvilke tiltak som er aktuelle.
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innspill til NAV om hva slags arbeidsoppgaver 
brukeren er i stand til å utføre gitt helsetilstanden. 
Det er også kun 10 av 51 spesialisterklæringer som 
sier noe om hva slags arbeidsoppgaver brukeren er 
i stand til å gjøre. De finner videre at det ikke har 
skjedd en forbedring på dette området fra 2010 til 
2012. Denne mangelen bekreftes i intervjuene ved 
NAVkontor. Veilederne forteller at dette gjør det 
vanskelig å fokusere på personens muligheter og 
ressurser. Allmennlegeforeningen skriver i et svar til 
Riksrevisjonen at det er et innebygget dilemma 
i vurderingen som legen skal gjøre når pasienten søker 
om AAP: «Om legeerklæringen er for optimistisk med 
tanke på arbeidsmuligheter, kan pasienten miste 
retten til AAP» (Riksrevisjonen 2014: 30). Dette 
peker igjen på problemet med at AEV både skal være 
et redskap for oppfølging og for vilkårs vurdering ved 
søknader om inntektssikring.

For høyt ambisjonsnivå i forhold til ressurs
situasjonen
Både Proba (2011), NTNU (2011) og NAV (2013) 
rapporterer om en presset ressurssituasjon blant de 
som skal følge opp personer med nedsatt arbeidsevne. 
NTNU (2011) hevder at det er så mange brukere per 
veileder at det omtrent er umulig å oppnå den kvalitet 
som metodikken legger opp til. Konsekvensen blir en 
AEV med dårlig kvalitet, eller ingen reell AEV i det 
hele tatt. Reell og god brukermedvirkning er tid
krevende, og tidspress kan derfor ramme brukermed
virkningen særlig hardt (NTNU 2011: 139, Proba 
2011: 9). Det er samtidig viktig å merke seg at de 
fleste veilederne støtter intensjonen om brukermed
virkning, og synes det er «sterkt beklagelig» (NTNU 
2011:80) når saksbehandlingen av ytelser går på 
bekostning av dette. I dag er det fortsatt stor avstand 
mellom ambisjonsnivå og tilgjengelige ressurser når 
det gjelder oppfølging av personer med nedsatt 
arbeids evne. Ifølge NAV (2014b) har veiledere i snitt 
ansvar for å følge opp 150 brukere med nedsatt 
arbeidsevne. Ressursene er dessuten ujevnt fordelt, og 
ressurssituasjonen er klart dårligere ved store kontor 
enn ved små. Ved store kontor er det mellom 150–300 
brukere per veileder. NAV (2013) påpeker at de store 
kontorene ikke har kapasitet til å gjennomføre opp
følgingsarbeidet med god nok kvalitet.

forholdene omtales i mindre grad4. Ut fra oppfølgings
tankegangen skal derimot brukers meninger og 
ønsker tillegges stor vekt. Hva da når en både skal 
vurdere oppfølging og vilkår for arbeidsavklarings
penger i samme prosess? Hvilken status har da for 
eksempel eventuelle opplysninger om helse eller 
arbeidsmuligheter som fremkommer i samtaler eller 
egenvurderingsskjemaet, men som ikke er dokumentert 
andre steder? Skal disse regnes som fakta og tillegges 
vekt i vurderingen av vilkår for AAP? Hvilken vekt 
skal de eventuelt tillegges? Det virker uklart hvilken 
vekt brukermedvirkning skal tillegges ved vurdering 
av vilkår for arbeidsavklaringspenger.

Legens rolle lite tematisert
Legeerklæringer og legens rolle blir ikke tematisert 
verken i Proba (2011 og 2012) eller i NTNU (2011). 
Dette til tross for funnet om at AEV ofte er en ren 
vilkårsvurdering ved søknad om AAP og selv om 
mange får en arbeidsevnevurdering i forbindelse med 
søknad om arbeidsavklaringspenger. Vilkåret 
i folketrygdlovens § 11–5 om at arbeidsevnen skal 
være nedsatt på grunn av «sykdom, skade eller lyte» 
innebærer at det må foreligge en medisinsk diagnose 
fra lege. Flertallet av de som søker AAP har først 
gått tolv måneder på sykepenger, og da vil det ofte 
også foreligge erklæringer fra både fastleger og 
spesialister. Å vurdere den medisinske informasjonen 
i legeerklæringene vil dermed være sentralt når AEV 
brukes til å vurdere vilkår for rett til AAP.

Riksrevisjonen (2014) undersøkte derimot legens 
rolle og legeerklæringene i sin gjennomgang av 
sakene til personer med nedsatt arbeidsevne. De fant 
at det forelå legeerklæringer i 89 av 129 saker, og 
medisinsk informasjon fra andre enn fastlegen i 51 
av sakene. Dette gjaldt for 2010utvalget. Ifølge 
Riksrevisjonen skal legen i tillegg til å opplyse om 
diagnose, gi en «medisinsk begrunnet vurdering av 
personens funksjons og arbeidsevne». De finner at 
i 76 (85 %) av legeerklæringene var det ingen 

4 Interesser og ønsker nevnes som et eget punkt. Det vises da til et 
eksempel med en bruker som har lyst til å prøve en annen jobb, 
som er lite motivert for å fortsette i jobben. Da påpekes det at 
dette ikke skal tillegges vekt, og at det avgjørende likevel er «hva 
bruker er helsemessig i stand til å utføre eller ikke»
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tid på dette?» (NAVveileder sitert i Proba 2011: 63). 
Den andre gruppen egenvurderingsskjemaet ofte 
passer dårlig for, ifølge Proba, er de som søker om 
uførepensjon. Denne gruppen har gjerne gått mange 
år i NAVsystemet5 vil oppleveve at de har doku
mentasjon på at arbeidsevnen er varig nedsatt. 
Veiledernes erfaringer kan tyde på at flere i denne 
gruppen opplever skjemaet som irrelevant: «De fleste 
som søker uførepensjon, de har ofte bare fylt ut navn 
og skriver at de har dårlig helse» (sitert i Proba 2011: 63).

Ifølge Proba (2011) er det en vanlig tilbakemelding 
fra veilederne at egenvurderingsskjemaet fungerer 
dårlig for tre grupper, uavhengig av ytelsessitua sjonen. 
Det gjelder personer med lese og skrive vansker, 
fremmedspråklige og rusmisbrukere. Disse gruppene 
har vansker med å beskrive sin egen situasjon slik 
egenvurderingsskjemaet legger opp til. NTNU finner 
mye av det samme. Veilederne har erfart at egen
vurderingsskjemaet fungerer dårlig for grupper som 
er ukomfortable med skriftlig materiale, og de nevner 
da personer med dysleksi og fremmedspråklige 
(NTNU 2011: 82). AEV oppleves også ofte som 
unødvendig av brukere som mener de har rett på en 
ytelse og henvender seg til NAV for å få innvilget 
denne. Ifølge NTNU (2011) mener flere veiledere at 
AEV fungerer dårlig for fremmedspråklige brukere. 
Vei lederne mener at det er vanskelig å få denne 
gruppen til å forstå hensikten med AEV. Noen 
veiledere mener at det vil være mer effektivt med 
direkte utprøving av aktiviteter for fremmedspråklige, 
fremfor å gjennomføre egenvurdering og å skrive en 
ressursprofil.

Her vil vi også bemerke at mange av de som har 
nedsatt arbeidsevne og søker om arbeidsavklarings
penger eller uførepensjon kan ha en restarbeidsevne 
som gjør det riktig å fokusere på brukernes mulig
heter og ressurser. Det som muligens gjør dette til en 
vanskelig oppgave for veilederne er timingen – at 
NAV vil fokusere på arbeid og muligheter etter at 
brukeren har gått lenge i systemet og søkt om en 
helserelatert ytelse. Da har brukeren gjerne andre 

5 Først ett år på sykepenger, deretter opp mot fire år på arbeids
avklaringspenger. 

Det kan se ut til at enkelte veiledere i stor grad selv  må 
finne ut hvordan hun skal løse det manglende samsvaret 
mellom ambisiøs og krevende metodikk og små 
ressurser. I faglitteraturen (se for eksempel Lipsky 
2010) beskrives dette som et typisk dilemma blant dem 
som jobber i førstelinjetjenesten. Arbeidet deres kan 
vanskelig utøves i tråd med de høyeste standarder fordi 
de ofte mangler tid, kunnskap eller andre ressurser som 
er nødvendig for å behandle hver sak skikkelig. I tråd 
med dette kan følgende råd fra NTNUs rapport fortsatt 
være relevant: «En diskusjon i NAV bør være hvordan 
organisasjonen kan bidra til en bedre prioritering av 
oppgaver, slik at hver enkelt ansatt ikke blir sittende 
med belastningen for at de ikke strekker til. En slik 
diskusjon vil tydeliggjøre om NAV som organisasjon 
kan imøtekomme intensjonene om brukermedvirkning 
[ved arbeidsevnevurdering]» (NTNU 2011: 137).

Passer dårlig for noen grupper?
Arbeidsevnevurdering er en generell metodikk som 
brukes for mange ulike brukergrupper. Flere funn 
peker mot at metodikken, og særlig egenvurderings
skjemaet, oppleves som lite relevant for noen  
grupper. I egenvurderingsskjemaet stilles det åpne 
spørsmål om de samme temaene som i ressursprofilen; 
spørsmål om arbeidserfaring, utdanning/kompetanse/
ferdigheter, interesser/fritid, personlige muligheter 
og utfordringer, sosiale og materielle forhold og 
helse. Spørreundersøkelsen viser at mange veiledere 
mener egenvurderingsskjemaet ofte ikke fungerer 
etter hensikten. Halvparten av veilederne sier seg 
enige i at mange brukere ikke forstår hvorfor og 
hvordan skjemaet skal brukes, mens et mindretall 
(40 prosent) mener det bidrar til at bruker deltar 
aktivt i arbeidsevnevurderingen. Dette gjelder både 
i 2011 og 2012 (Proba 2012). Ifølge Proba (2011) 
mener flere veiledere at egenvurderingsskjemaet 
passer dårlig for særlig to grupper. Det gjelder for 
det første sykmeldte med arbeidsgiver. Dette er en 
gruppe som har gått på sykepenger i ett år og gjerne 
fortsatt er under medisinsk behandling eller rehabili
tering. For denne gruppen handler AEV gjerne om  
å sikre inntekten frem til de er friske nok til å gå 
tilbake til jobb. Da kan hele egenvurderingsskjemaet 
virke irrelevant: «For folk som går sykmeldt, har en 
klar legemelding som beskriver behandling, og skal 
tilbake [til arbeidsgiver], skal du virkelig bruke mye 
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Også NTNU (2011) er nokså optimistiske i sine 
konklusjoner, til tross for en del klare, negative funn. 
De skriver blant annet at AEV på sikt er et verktøy 
som kan legge til rette for «nye arbeidsformer 
i NAVkontorene» (NTNU 2011: 151). NTNU 
kommer likevel med flere anbefalinger som handler 
om å forbedre metodikken, og som dermed peker på 
svakheter med metodikken.

Riksrevisjonen (2014: 11) kritiserer ikke selve 
metodikken i sin konklusjon, fordi den «må praktiseres 
etter intensjonene, før man kan vurdere om metodikken 
er hensiktsmessig for å få flere i arbeid». De har 
ingen forslag om endringer av metodikken, men 
kommer med flere andre anbefalinger til NAV om 
styrking av oppfølgingen av personer med nedsatt 
arbeidsevne. Anbefalingene handler blant annet om 
styrking av veilederkompetanse og ledelseskompe
tanse, samt større vekt på kvalitetsutvikling ved 
NAVkontorene. Det er i tillegg en anbefaling til 
Arbeids og velferdsdirektoratet om bedre faglig 
styring av Arbeids og velferdsetaten, inkludert 
kvalitetsmålinger som en «integrert del av den 
interne styringen». Dette er man også godt i gang 
med, i form av de omfattende kvalitetsmålingene 
som ble igangsatt høsten 2013.

Avsluttende betraktninger
Arbeidsevnevurdering er en sentral metodikk i NAV. 
Den har et todelt formål. Vurderingen skal både 
kartlegge brukeren for å gi et godt grunnlag for videre 
oppfølging, og samtidig være saksbehandlingsverktøy 
ved søknad om ytelser. Inntrykket fra evalueringene er 
at metodikken er ambisiøs, krevende og overlater mye 
til den enkelte veileders skjønn ved saksbehandling av 
ytelser. Et stort rom for skjønn var intendert, men et 
viktig spørsmål er om skjønnsrommet blir for stort når 
en skal vurdere vilkår etter folketrygdloven. Dette 
kombinert med en presset ressurssituasjon, har gjort 
det vanskelig for NAVkontorene å få metodikken til å 
fungere etter hensiktene.

Når det er sagt, må det heller ikke glemmes at 
vurderingene som skal gjøres reelt sett er krevende, 
og det er neppe slik at metodiske justeringer alene 
kan endre på det. Brukerne møter NAV med svært 

forventninger til prosessen enn det NAV har, og det 
er krevende for veilederen å endre brukerens fokus. 
Proba (2011) rapporterer også at egenvurderings
skjemaet kan være et godt verktøy hvis veilederne lykkes 
i å få til en god samtale om skjemaet før det fylles ut.

Noen anbefalinger fra evalueringene
Generelt har alle evalueringene påpekt at det på flere 
områder er stor avstand mellom de mange gode 
idealene for hva en AEV skal være, og realitetene. 
Proba (2011) konkluderte likevel med at AEV er et 
godt verktøy: «Basert på tilbakemeldinger fra ansatte 
i NAV og brukere vil vi konkludere med at arbeids
evnevurdering som metodikk er et godt verktøy, og 
at det ikke er grunnlag for å endre metodikken på noe 
vesentlig område. Bruken av arbeidsevnevurderinger 
kan potensielt gi mange av de ønskede effektene og 
altså bidra til effektive og brukerrettede oppfølgings
løp, en mer treffsikker virkemiddelbruk og at forvalt
ningsavgjørelser kvalitetssikres» (Proba 2011: 2).

Det kan synes noe overraskende at Proba fastholdt et 
såpass optimistisk syn på AEV som metodikk, gitt de 
mange negative funnene evalueringen la for dagen. 
Det er viktig å merke seg at Proba ikke selv under
søker direkte om AEV er et godt verktøy. Denne 
konklusjonen er basert på at et flertall av veilederne og 
lederne i en spørreundersøkelse har svart at metoden 
på sikt vil gi positive effekter og at de i intervjuene 
sier at tanken bak metodikken er god (se Proba 2011: 
122–125). Veiledere og ledere støtter med andre ord 
intensjonene om brukermedvirkning, om fokus på 
muligheter fremfor begrensninger, og en relasjonell 
forståelse av arbeidsevne. Men det at intensjonene bak 
metodikken er god, betyr ikke at metodikken fungerer 
godt i praksis. I kapittelet om hvordan man kan 
forbedre praksis, er hovedkonklusjonen at NAV må 
sørge for å øke bevissthet og kompetanse hos 
NAVveilederne. Men Proba (2011) problematiserer 
også den nære koblingen mellom oppfølging og 
saksbehandling av ytelser, og peker på dette som en av 
årsakene til problemene veilederne har med å praktisere 
metodikken etter intensjonene. I avslutningen skriver 
de derfor at i tillegg til å øke kompetanse og bevissthet 
hos veilederne, bør det drøftes om «man kan skille 
arbeidsevnevurderinger bedre fra behandling av 
AAPsøknadene» (Proba 2011: 131).
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linjer i sitt arbeid, og (2) dilemmaer forårsaket av det 
todelte formålet, oppfølging og vilkårsvurdering. 

Dette kan indikere problemer ved selve metodikken 
som ikke nødvendigvis lar seg løse bare gjennom fokus 
på opplæring og kvalitetssikring innenfor foreliggende 
rammer. Man må også diskutere om det systemet som 
er etablert er velegnet for å nå målene man har på feltet. 
Et overordnet mål er som vi beskrev innledningsvis å 
bidra til at flere kommer i arbeid. Samtidig påligger det 
NAV et stort og viktig ansvar når det gjelder å adminis
trere rettighetsfestede inntektssikringsordninger og 
velferdstjenester gjennom folketrygden. Et viktig 
spørsmål er om disse to grunnleggende oppgavene kan 
ivaretas på en god nok måte når begge deler gjøres i én 
og samme prosess i arbeidsevnevurderingen. Dette bør 
være et sentralt spørsmål i videre forskning.

Utredningsseksjonen i direktoratet er nå i gang med et 
prosjekt som har til hensikt å bidra til et oppdatert 
kunnskapsgrunnlag på feltet. Dette prosjektet vil særlig 
legge opp til systematisk og oppdatert beskrivelse av 
veiledernes erfaringer med metodikken.
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varierte problemer og utfordringer knyttet til deltakelse 
i arbeidslivet. Arbeidsevnevurderinger er bare ett 
ledd i den helhetlige oppfølgingsstrategien NAV har 
laget for å hjelpe folk (tilbake) i arbeid, hvor også en 
rekke andre virkemidler inngår. Det er imidlertid et 
ledd det er viktig å få til å fungere.
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det første.
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kvalitet på arbeidsevnevurderingene. Det gjelder særlig 
manglende kompetanse om arbeidslivet. Hvis dette er 
riktig, vil et svar kunne bli mer opplæring eller bedre 
støtteverktøy. Og kanskje er dette veien å gå. Vi mener 
imidlertid at man også må være åpne for å diskutere 
om selve metodikkens innretning er hensiktsmessig. 
Blant flere viktige innsikter i evalueringene som er 
gjennomgått, vil vi særlig trekke fram to forhold: (1) at 
veilederne mangler gode eksempler og klare retnings
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PENSJONSREFORMEN: HVILKEN 
 INNVIRKNING HAR DEN HATT PÅ BRUKEN AV 
 HELSERELATERTE YTELSER?
Av Ove Jacobsen 

Sammendrag
Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er at 
pensjonen blir justert for uttaksalder slik at utsatt uttak gir høyere årlig pensjon. Dette kan 
i  teorien føre til økt bruk av de helserelaterte trygdeytelsene sykepenger, arbeidsavklarings-
penger og uførepensjon. Dette er fordi flere kan tenkes å vente med å ta ut alderspensjon og 
heller søke om andre ytelser hvis de har et helseproblem og ellers oppfyller vilkårene for disse. 
Det er spesielt i privat sektor det kan være en risiko for dette.

Det er imidlertid ingenting som tyder på at pensjonsreformen så langt har hatt denne effekten. 
Antall mottakere av både sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon har utviklet 
seg så å si likt over tid innenfor privat og offentlig sektor. Tall frem til og med 2013 viser en 
betydelig nedgang i andelen nye uførepensjonister i aldersgruppen 62–66 år fra 2010 (før 
reformen) til 2013. Andelen av befolkningen som mottar sykepenger gikk også ned i samme 
aldersgruppe, mens andel mottakere av arbeidsavklaringspenger økte.

Totalt sett viser analysen en nedgang i andelen av befolkningen mellom 62 år og 66 år som 
mottar helserelaterte ytelser. Nedgangen har vært jevn år for år i hele perioden etter at 
pensjons reformen trådte i kraft i 2011. I 2010 finner vi at 40,6 prosent av befolkningen mellom 
62–66 år mottok en helserelatert ytelse, mens tilsvarende tall for 2013 var på 38,7 prosent.
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Innledning
Fra 2011 ble det innført «fleksibelt uttak av alders
pensjon» mellom 62 og 75 år. Ordningen innebærer 
at man under visse forutsetninger kan regne med å få 
utbetalt like mye i alderspensjon totalt som pensjo
nist uavhengig av når man starter å ta ut pensjonen. 
Den enkelte må selv betale for tidlig uttak av alders
pensjon ved å godta en lavere årlig pensjon livet ut.

Det har tidligere vært et prinsipp i folketrygden at 
den enkelte ikke skal kunne motta flere ytelser til 
livsopphold samtidig. Men når man selv finansierer 
tidlig uttak av alderspensjon, virker det urimelig om 
personer som kombinerer arbeid og alderspensjon 
ikke skulle ha rett til sykepenger eller andre helse
relaterte trygdeytelser på lik linje med andre arbeids
takere. Disse ytelsene har jo til formål å erstatte 
arbeidsinntekt. Det ble derfor innført nye regler fra 
2011 som gjør det mulig å kombinere alderspensjon 
med helserelaterte ytelser (se faktaboks).

At den enkelte selv er med på å betale kostnadene 
ved tidliguttak av alderspensjon i form av lavere 
pensjon senere, er også en forutsetning for at de nye 
uttaksreglene skal være bærekraftige over tid. Den 
enkelte kan imidlertid unngå disse kostnadene ved å 
søke om helserelaterte ytelser i stedet – gitt at 
vedkommende har et helseproblem og at vilkårene 
for slike ytelser ellers er oppfylt. Hvis mange flere 
enn før får slike ytelser etter å ha passert 62 år, vil 
det kunne undergrave bærekraften i pensjons
systemet.

Endringer i adferd som følge av reformen kan tenkes 
å påvirke forbruket av helserelaterte trygde ytelser. 
Det er særlig risiko for en slik utvikling i privat 
sektor, der avtalefestet pensjon (AFP) ikke lenger er 
en særskilt tidligpensjonsordning. Offentlig ansatte 
har fortsatt den samme AFPordningen som tidligere, 
og det er derfor ikke like stor grunn til å forvente 
endringer i adferden for denne gruppen.

Det er riktignok forholdsvis strenge helsemessige 
vilkår for å kunne få sykepenger, arbeidsavklarings
penger eller uførepensjon. Det er også et vilkår at 
arbeidsevnen må være nedsatt. Mottakere av syke
penger og arbeidsavklaringspenger blir dessuten 

Regler for kombinasjon av alderspensjon 
og AFP med helserelaterte trygdeytelser
Arbeidsavklaringspenger og uførepensjon kan gis frem 
til fylte 67 år, mens sykepenger også kan gis mellom 
67 og 70 år for en begrenset periode på inntil 60 syke
pengedager. Noen grupper arbeidstakere, herunder 
statsansatte, har dessuten avtaler om at arbeidsgiver 
dekker sykepenger i inntil ett år også for ansatte 
 mellom 67 og 70 år. Før 2011 var det ikke mulig å 
motta alderspensjon og helserelaterte ytelser samtidig, 
siden man først kunne få alderspensjon fra 67 år.1 

Avtalefestet pensjon (AFP) ble før 2011 avkortet mot 
arbeidsinntekt og mot sykepenger, mens det ikke var 
tillatt å motta AFP samtidig med arbeidsavklarings
penger eller uførepensjon.2

AFP var tidligere en tidligpensjonsordning for personer 
i aldersgruppen 62–66 år som arbeidet i en virksom
het der AFP var en del av tariffavtalen. I offentlig  
sektor er alle arbeidstakere omfattet av en AFP
avtale, mens dette gjelder om lag halvparten i privat 
sektor. Det er også visse individuelle vilkår for å få 
rett til AFP. Fra 2011 er AFP i privat sektor blitt endret 
fra en målrettet tidligpensjonsordning til et livsvarig 
tillegg man får på toppen av alders pensjonen. Dette 
tillegget har om lag samme uttaksregler som alders
pensjon, slik at den årlige pensjonen blir høyere jo 
lenger man venter med å ta den ut. Personer som tok 
ut privat AFP før 2011, beholder AFP etter gamle 
regler frem til de fyller 67 år. I offentlig sektor er AFP 
fortsatt en egen tidligpensjonsordning.

Reglene for å motta alderspensjon og AFP i kombinasjon 
med helserelaterte ytelser er endret fra 2011. Man kan 
nå kombinere sykepenger eller arbeidsavklaringspenger 
med alderspensjon og ny AFP i privat sektor uten at 
noen av ytelsene avkortes. Alderspensjon og uføre
pensjon kan kombineres så lenge samlet uttaksgrad 
ikke overstiger 100 prosent. For AFP i offentlig sektor 
og gammel AFP i privat sektor er det ingen endringer 
i regelverket fra 2011 – disse kan fortsatt ikke 
 kombineres med arbeidsavklaringspenger eller uføre
pensjon.

Regjeringen varslet i Prop. 1 S (2010–2011) en bred 
gjennomgang av regelverket for sykepenger, 
arbeidsavklaringspenger og dagpenger ved arbeids
ledighet for personer over 62 år, men det er foreløpig 
ikke kommet forslag til regelverksendringer på dette 
området. Sannsynligvis skyldes det at det foreløpig 
ikke har vært stor grunn til bekymring for uheldige 
virkninger av regelverket.

1 Med unntak av personer som mottok gradert alders
pensjon, disse hadde rett til inntil 90 sykepengedager.

2 Ved gradert AFP hadde man også rett til inntil 90 syke
pengedager.
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AFPtillegg på toppen av pensjonen som utgjorde 
enten 950 eller 1 700 kroner per måned. Omtrent 
slik er reglene fortsatt i offentlig sektor. For 
 personer som hadde rett til både uførepensjon og 
AFP, var det uansett av mindre økonomisk betyd
ning hvilken av ytelsene man tok ut. Ofte ville AFP 
likevel være å foretrekke på grunn av kortere 
saksbehandlingstid og fordi vilkårene er enklere å 
oppfylle. Det er ingen helsemessige vilkår for AFP, 
og sammenlignet med uførepensjon er det også 
enklere å forutsi om en søknad vil bli innvilget. 
Etter at AFPordningen ble innført, ble det derfor 
vurdert at mange som ellers ville tatt ut uføre
pensjon, heller tok ut AFP i offentlig eller privat 
sektor. Dette gjaldt særlig etter at aldersgrensen for 
AFP ble senket til 62 år i 1998 (se Haga 2009).

I privat sektor er AFP nå en livsvarig ytelse man får 
som et tillegg til alderspensjonen hvis vilkårene er 
oppfylt. Retten til AFP blir borte dersom man har 
mottatt sykepenger eller arbeidsavklaringspenger 
i mer enn ett år de siste tre år før man ønsker å ta ut 
AFP, eller dersom man har mottatt uførepensjon etter 
fylte 62 år. Å ta ut uførepensjon fra 62 år eller 
tidligere, vil likevel normalt gi høyere livsvarig 
pensjon enn å ta ut alderspensjon og ny AFP fra 
62 år. Dette er illustrert i eksempelet i figur 1, som 
gjelder en person i privat sektor født i 1951 og som 
tar ut enten alderspensjon og AFP eller uførepensjon 
ved en uttaksalder mellom 62 og 67 år. Figuren viser 
hva alderspensjonen (med eventuell AFP) vil bli ved 
67 år dersom man startet uttaket ved ulike uttaks
aldre. Søylene viser hva pensjonen blir ved 67 år 
dersom man tar ut alderpensjon med eventuell AFP 
ved uttaksalder mellom 62 og 67 år. Kurven viser 
hva alderspensjonen blir ved 67 år om man tar ut 
uførepensjon mellom 62 og 67 år.

Ved uttak fra 63 år ser vi at de to alternativene er 
nokså likeverdige økonomisk sett, mens uttak av 
alderspensjon og AFP vil lønne seg ved senere uttak. 
Det vil være individuelle forskjeller her – avhengig 
av blant annet hvilket år man er født, antall år 
i arbeid og inntektsnivå. Hovedkonklusjonen om at 
uførepensjon er den mest attraktive ytelsen ved uttak 
fra 62 år, gjelder likevel i de fleste tilfeller. Siden 
AFP har vært mest vanlig å ta ut fra 62 års alder, er 

fulgt opp tett med tanke på å komme raskest mulig 
tilbake i arbeid. Alt dette er argumenter som taler 
mot at pensjonsreformen i særlig grad skulle påvirke 
bruken av helserelaterte trygdeytelser.

I denne artikkelen vil vi se nærmere på disse spørs
målene:
• Hvilke forhold taler for at pensjonsreformen vil 

føre til flere eller færre mottakere av helse
relaterte trygdeytelser?

• Kan vi forvente ulike effekter for arbeidstakere 
i ulike sektorer – offentlig ansatte, privat ansatte 
(med og uten rett til AFP)?

• Hva viser tallene frem til 2013: Kan vi se noen 
effekt av pensjonsreformen på bruk av helse
relaterte ytelser?

Artikkelen er i stor grad en oppdatering av en 
tidligere artikkel hvor vi ikke fant noen tegn til at 
pensjonsreformen hadde påvirket bruken av helse
relaterte trygdeytelser (Lien 2011). I forrige artikkel 
var analysen basert på utviklingen frem til tredje 
kvartal 2011. Dette var en relativ kort periode etter 
iverksetting av pensjonsreformen, og resultatene var 
derfor svært usikre. En søknad om uførepensjon er 
en langvarig prosess, og det var lite sannsynlig at vi 
ville se eventuelle virkninger av pensjonsreformen 
på uførepensjonsordningen allerede i 2011.

I denne artikkelen har vi imidlertid hatt tilgang til data 
for en lengre tidsperiode og ønsker derfor å undersøke 
om tidligere funn kan bekreftes. Vi har sett på hele 
perioden fra 2007 til 2013, som skulle gi et godt grunn
lag for å se på effekter av pensjons reformen også på 
uførepensjon.

Uførepensjon mer attraktivt enn AFP 
i privat sektor?
De som av helsemessige årsaker ikke klarer å 
fortsette i arbeid, vil kunne søke om sykepenger, 
arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon for å 
sikre inntekten sin. Men før pensjonsreformen 
i 2011 valgte en del av dem å ta ut AFP i stedet. 
AFP ble beregnet på omtrent samme måte som 
uførepensjon, men ga ofte litt høyere ytelse. 
 Grunnen var at AFPmottakere fikk et såkalt 



67

//  Arbeid og velferd  //  3  // 2014
//   Pensjonsreformen: Hvilken innvirkning har den hatt på bruken av helserelaterte ytelser?

Figur 1. Årlig alderspensjon med eventuell AFP ved 67 år1, når vedkommende starter enten direkte med 
alderspensjon/AFP (søyler) eller når vedkommende først tar ut uførepensjon (kurve). Uttaksalder 62–67 år.  
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1 Gjelder enslig person født i 1951, i privat sektor og med jevn inntekt på 450 000 kroner i 40 år.

det dermed en risiko for at omleggingen av AFP 
i privat sektor kan gi flere uførepensjonister.

At det er enklere å søke om alders
pensjon taler for færre uførepensjonister
For personer som arbeider i en privat virksomhet 
uten rett til AFP, ser vi at uførepensjon alltid vil 
lønne seg økonomisk sammenliknet med å ta ut 
alderspensjon mellom 62 og 67 år (se figur 1).

Selv om uførepensjon ofte vil lønne seg økonomisk, 
vil man likevel ikke nødvendigvis få flere uføre
pensjonister. Uførepensjon var jo før reformen eneste 
aktuelle pensjonsordning for denne gruppen mellom 
62 og 67 år. Pensjonsreformen innebærer at disse får 
et nytt alternativ – uttak av alderspensjon. 
Pensjonsre formen kan derfor innebære at enkelte 
med helseproblemer, og som tidligere ville ha søkt 
om uførepensjon, nå velger å ta ut alderspensjon 

i stedet. Dette vil sjeldent lønne seg økonomisk, med 
mindre man planlegger å jobbe mye ved siden av 
alders pensjonen. Men til gjengjeld slipper man en 
omfattende søknadsprosess for å dokumentere tap av 
arbeidsevne, og der man på forhånd ikke kan være 
sikker på utfallet.

Personer mellom 62 og 67 år som er i fare for å bli 
arbeidsuføre og som etter gamle pensjonsregler ville 
søkt om uførepensjon, vil nå kanskje begynne å ta ut 
alderspensjon i stedet. Hvis disse fortsatt er i arbeid, 
er det ikke noe i veien for at de kan redusere uttaks
graden for alderspensjon og senere søke om uføre
pensjon. Men det er ikke så sannsynlig at mange vil 
gjøre dette når de allerede har alderspensjon som 
inntektssikring, selv om det ville lønne seg 
 økonomisk. Isolert sett taler dette momentet altså for 
en redusert tilstrømning til uførepensjon som følge 
av reformen.
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Økt press på helserelaterte ytelser 
fordi arbeidsevnen ikke alltid kan 
etterprøves?
En annen mulighet er at pensjonsreformen får konse
kvenser for de 62–66 åringene som har et helseproblem 
og ønsker å slutte i arbeid, men som er i stand til å 
fortsette i arbeid til tross for helseproblemet. Det er 
strenge vilkår for å få helserelaterte trygdeytelser 
– blant annet gjelder det vilkår om at helseproblemene 
må være årsak til at arbeidsevnen er nedsatt. Det er 
likevel mange som har et sykdomsbilde som i liten grad 
er objektivt etterprøvbart. NAV kan heller ikke alltid 
etterprøve i hvilken grad arbeidsevnen er nedsatt – selv 
for lidelser som i seg selv er etterprøvbare. Forskning 
viser også at forbruket av helserelaterte ytelser påvirkes 
av andre forhold enn bare de rent helsemessige, slik 
som normer og økonomiske insentiver (se for eksempel 
Rege m.fl. 2007; Fevang og Røed 2006).

I visse gråsonetilfeller vil folk med et helseproblem 
derfor stå overfor et reelt valg mellom å fortsette 
i arbeid, ta ut alderspensjon eller benytte helserelaterte 
trygdeytelser. Dersom de helserelaterte ytelsene blir et 
økonomisk sett gunstigere alternativ, kan det føre til 
økt press på disse ytelsene. Det har vært pekt på at 
personer med rett til AFP i privat sektor tidligere enten 
kunne få utbetalt AFP eller motta korttidsytelser. Ved 
uttak av sykepenger i dagens system vil derimot hele 
AFPytelsen kunne bli spart til senere. I tillegg kom
mer gevinsten av opptjening av pensjons rettigheter ved 
mottak av sykepenger (Prop. 1 S, 2010–2011).

Innføringen av det såkalte skjermingstillegget, som 
er et tillegg til alderspensjonen for uføre, bidrar til å 
styrke disse insentivene ytterligere (se faktaboks). 
Det er imidlertid usikkert hvor godt kjent regelverket 
er på dette området, og særlig hvordan ulike valg slår 
ut økonomisk. Det kan derfor tenkes at det vil ta tid 
før endringen i insentiver eventuelt gir endringer 
i adferd. West Pedersen (2010) har vurdert disse 
spørsmålene i forkant av at reformen ble innført. 
Hans vurdering var at innføringen av fleksibel 
pensjonsalder i seg selv ikke ville føre til flere 
uførepensjonister, men at omleggingen av AFP 
i privat sektor antagelig ville gjøre det. Begrunnelsen 
var at tidliguttak av AFP ble mindre økonomisk 
lønnsomt etter omleggingen.

Reformen ser ikke ut til å ha påvirket 
sykefraværet
Det er ikke uten videre uproblematisk å skille eventuelle 
effekter av pensjonsreformen fra andre forhold som 
påvirker uttaket av helserelaterte ytelser. Pensjons
reformen vil imidlertid kunne slå ulikt ut i privat og 
offentlig sektor fordi de har ulik AFPordning, samt at 
ikke alle i privat sektor har rett til AFP. Offentlig ansatte 

Skjermingstillegg i alderspensjonen til 
uføre
Fra 2012 ble det innført et eget skjermingstillegg 
i alders pensjonen for personer som mottar uføre pensjon 
ved overgang til alderspensjon. Foreløpig er dette 
 innført for fødselskullene 1944–1951. Ved innfør ingen 
meldte den daværende regjeringen at skjermings
tillegget skulle vurderes for yngre årskull på et senere 
tidspunkt. Bakgrunnen var at det i forbindelse med 
pensjons reformen ble innført levealdersjustering. Hvis 
leve alderen i befolkningen øker, betyr levealders
justeringen at den enkelte må fortsette noe lenger 
i arbeid og utsette uttaket av alderspensjon for å få like 
høy  pensjon som eldre årskull. Skjermingstillegget skal 
kompensere for at uføre ikke kan motvirke levealders
justeringen gjennom å fortsette i arbeid og utsette utta
ket av alderspensjon. Tillegget øker med 0,25 prosent
poeng for hvert årskull, slik at 1951kullet får et  
skjermingstillegg på rundt 2 prosent av hva alders
pensjonen ville ha blitt uten levealdersjustering.

Datagrunnlag
Tallgrunnlaget i artikkelen er hentet fra NAVs stønads
registre for pensjoner og helserelaterte ytelser. Vi har 
også benyttet opplysninger fra arbeidsgiver og 
arbeidstakerregisteret (Aaregisteret) og koblet uttak 
av AFP i privat sektor opp mot AFPmottakernes siste 
arbeidsforhold. Denne informasjonen er benyttet for å 
fordele befolkningen mellom 62 og 67 år etter sektor 
ut fra følgende inndeling:
• Offentlig sektor
• Private virksomheter med AFPavtale
• Private virksomheter uten AFPavtale

Da mange mottakere av helserelaterte ytelser har vært 
utenfor arbeidslivet i en lengre periode, har vi lett etter 
siste registrerte arbeidsforhold de siste 6 årene for 
hvert enkelt år i analysen. Alle i befolkningen mellom 
62 og 67 år er deretter plassert i den sektoren der det 
siste arbeidsforholdet hører hjemme, gitt at vedkom
mende hadde et arbeidsforhold i perioden.
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har tilgang til samme AFPordning som  tidligere. 
Personer som tar ut offentlig AFP har overgang til 
alderspensjon fra 67 år, og uttak av AFP påvirker ikke 
størrelsen på alderspensjonen.  Insentivene til å søke om 
sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon 
er derfor i liten grad endret for offentlig ansatte etter 
pensjonsreformen. Vi har derfor sett nærmere på om 
trenden i uttaket av disse ytelsene er ulik for ansatte 
i privat og offentlig sektor i perioden etter innføringen 
av pensjonsreformen. Vi finner da ingen tegn til at 
reformen har hatt effekt på sykefraværet hverken for 
personer i alderen 62–66 år eller 67–69 år.

Figur 2 viser sykefraværet målt i gjennomsnittlig 
antall sykepengedager betalt av folketrygden for disse 
to aldersgruppene i henholdsvis offentlig og privat 
sektor. Sykefraværet for de over 62 år er generelt 
høyere blant offentlig ansatte enn blant de privat 
ansatte. Etter innføringen av reformen i 2011 finner vi 
en større nedgang i fraværet i privat enn i offentlig 
sektor. Målt i prosentpoeng synker fraværet i perioden 
2010 til 2013 for 62–66 åringene med henholdsvis 
0,6 fraværsdager i offentlig sektor og 2,0 fraværsdager 
i privat sektor. Blant 67–69åringer finner vi en 
omtrent like stor nedgang i begge sektorer.

For å undersøke bekymringen om at mange skulle 
motta «doble» trygdeytelser, har vi sett på om 
sykefraværet er større blant de som kombinerer 
alderspensjon med arbeid enn blant arbeidstakere 
i samme alder som ikke mottar alderspensjon. Tabell 
1 viser at de som kombinerer alderspensjon og arbeid 
i mindre grad mottok sykepenger, sammenliknet med 
andre arbeidstakere i samme aldersgruppe. Bekym
ringen om at mange skulle motta «doble» trygde
ytelser som følge av pensjonsreformen er derfor 
ubegrunnet. Den prosentvise forskjellen mellom de 
som mottok alderspensjon kombinert med syke
penger og de som bare mottok sykepenger har 
imidlertid blitt vesentlig mindre enn på tilsvarende 
tidspunkt i andre kvartal 2011 jf. tilsvarende under
søkelse i 2011 (Lien 2011). Dette gjelder begge 
aldersgruppene 62–66 år og 67–69 år.21

At de som kombinerer alderspensjon og arbeid har 
lavere forbruk av sykepenger enn dem som kun er 

21 At andelen som mottok sykepenger er så mye lavere for aldersgrup
pen 6769 år som for 62–66 år, henger sammen med at den eldste 
aldersgruppen har rett til maksimalt 60 sykepengedager fra trygden.

Figur 2. Gjennomsnittlig antall sykepengedager betalt av folketrygden per arbeidstaker, etter alder og sektor. 
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i arbeid, kan skyldes at de som har mulighet til å ta ut 
tidlig alderspensjon er en «bedrestilt» gruppe med 
hensyn til utdanning, yrke og inntekt. Dette er 
forhold som også kan påvirke helsesituasjonen. Et 
annet moment er at de som kombinerer alderspensjon 
med arbeid i større grad jobber i deltidsstillinger hvor 
risikoen for sykefravær kan være mindre. Ved 
utgangen av 2013 var imidlertid avtalt ukentlig 
arbeidstid omtrent den samme for de 62–66åringene 
som kombinerte arbeid og alderspensjon som blant 
de som var i jobb uten å motta alderspensjon (hen
holdsvis 34 og 33 timer). I aldersgruppen 67–69 år 
var derimot arbeidstiden for de to gruppene 
 henholdsvis 27 og 35 timer. De som kombinerer jobb 
og alderspensjon jobber altså i litt større grad deltid, 
men dette alene er ikke nok til å forklare forskjellen 
i sykefravær.

Tabell 1. Andel av arbeidstakerne 62–69 år som 
mottok sykepenger fra folketrygden ved utgangen av 
2013, etter om de mottok alderspensjon eller 
ikke. Prosent

Mottok  
alderspensjon

Mottok ikke 
alderspensjon

62–66 år 6,0 7,3

67–69 år 1,1 2,5
 
Kilde: NAV

Økning i andelen over 62 år som mottar 
arbeidsavklaringspenger

Ordningen med arbeidsavklaringspenger ble innført 
fra 1. mars 2010. Arbeidsavklaringspenger erstattet 
da de tidligere ordningene rehabiliteringspenger, 
attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Alle 
personer som mottok en av de gamle ytelsene ved 
utgangen av februar 2010 fikk konvertert stønaden 
inn i den nye ordningen. For årene før 2010 er de 
tidligere ordningene tatt med som et sammen
likningsgrunnlag for arbeidsavklaringspenger. Som 
det fremgår av figur 3 var det for hele befolkningen 
samlet en økning i andelen med arbeidsavklarings
penger frem til utgangen av 2010, og deretter en 
reduksjon frem til utgangen av 2013. For alders
gruppen 62–66 år finner vi imidlertid at en økende 
andel av befolkningen mottar arbeidsavklarings
penger innenfor alle grupper av mottakere gjennom 

hele perioden. Vi finner en sterkere vekst i privat sektor 
enn i offentlig sektor. Forskjellene mellom sektorene er 
imidlertid relativt små. Den sterkeste veksten målt 
i endring i prosentpoeng finner vi blant 62–66 åringer 
som jobber i private virksomheter uten AFPavtale.

Blant personer mellom 62 og 66 år er andelen med 
arbeidsavklaringspenger høyere i privat sektor enn 
i offentlig sektor. Den sterkeste veksten i perioden 
2010 til 2013 finner vi også i privat sektor, hvor 
andelen har økt med 1,4 prosentpoeng. Det er 
62–66åringene i private virksomheter uten AFP 
avtale som står for den sterkeste veksten. Dette kan 
henge sammen med at denne gruppen ikke hadde 
noen mulighet for tidligpensjon før pensjons
reformen, med unntak av uførepensjon. Pensjonsre
formen har medført at denne gruppen nå kan ta ut 
alderspensjon fra 62 år. Det kan ha medført at 
enkelte som ellers ville blitt uførepensjonister, nå 
mottar arbeidsavklaringspenger i stedet, og muligens 
tar ut alderspensjon i tillegg. Omlegging av AFP 
i privat sektor er tidligere vurdert som en endring 
som antagelig vil føre til flere uførepensjonister, men 
utviklingen frem til 2013 indikerer heller at de 
i større grad mottar arbeidsavklaringspenger.

Den generelle økningen i andelen mellom 62 og 
66 år som mottar arbeidsavklaringspenger må ses 
i sammenheng med at det i perioden etter at 
 ordningen ble innført var få mottakere over 62 år, 
mens det derimot var en høy andel som mottok 
uførepensjon i samme aldersgruppe. En medvirkende 
faktor til økningen kan være at oppfølgingen fra 
NAV for mottakere over 62 år har vært begrenset. 
Denne gruppen har sannsynligvis hatt mindre 
muligheter på arbeidsmarkedet i tillegg til kort 
forventet tid til pensjoneringsalder, og dermed lavere 
personlig motivasjon, samtidig med at NAVs 
 ressurser til oppfølging har vært begrenset og 
aldersgruppen under 62 år har vært prioritert. Det 
kan ha medført at mange over 62 år har fortsatt på 
arbeidsavklaringspenger over flere år, og at relativt 
få har blitt avklart og har gått over på uførepensjon. 
Hovedregelen er at man maksimalt kan motta 
arbeidsavklaringspenger i fire år. 1. mars 2014 nådde 
derfor mange maksimal stønadsperiode (Lande 
2014). Det er imidlertid gitt unntak fra 4årsregelen 
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for personer som fortsatt trenger oppfølging for å 
komme i arbeid. Dette kan medføre at mange fortsatt 
vil ha overgang fra arbeidsavklaringspenger til 
uførepensjon i 2014 og fremover.

Færre blir uføre etter fylte 62 år
De fleste nye uførepensjonister kommer fra syke
penger eller arbeidsavklaringspenger. Tall for første 
halvår 2014 for aldersgruppen 62–66 år viser at om 
lag 67 prosent av de nye mottakerne av uførepensjon 
kom fra arbeidsavklaringspenger, 22 prosent fra 
sykepenger, mens om lag 11 prosent kom fra andre 
tilstander (Arbeids og velferdsdirektoratet 2014).

Antakelsen om at pensjonsreformen skulle gi flere 
uførepensjonister i perioden etter 2010 kan ikke 
bekreftes ut fra utviklingen før og etter reformen 
i 2011. Mens vi finner at flere enn før over 62 år 
mottar arbeidsavklaringspenger, har utviklingen 
i antall nye personer med uførepensjon vist en 
motsatt utvikling.

Figur 4 viser nye uførepensjonister som andel av den 
ikkeuføre befolkningen. For befolkningen som 
helhet finner vi en nedgang i denne andelen på 
0,1 prosentpoeng etter pensjonsreformen, mens vi for 

aldersgruppen 62–66 år finner en betydelig nedgang 
i alle undergrupper. Nedgangen er sterk både i privat 
og i offentlig sektor. Nedgangen i perioden  
2007–2013 målt i prosentpoeng er størst i private 
virksomheter uten AFPavtale, med en nedgang på 
1,9  prosentpoeng. Dette utgjør en halvering fra 2007.

Også i perioden etter pensjonsreformen finner vi 
størst fall i andelen nye uførepensjonister i private 
virksomheter uten AFPavtale. Vi har imidlertid 
tidligere funnet en økt andel med arbeidsavklarings
penger i denne gruppen (figur 3). En mulig tolkning 
er at en del eldre blir værende lenger på arbeids
avklaringspenger. Det kan ligge et økonomisk 
insentiv i at arbeidsavklaringspenger kan kombineres 
fullt ut med alderspensjon, mens uførepensjon bare 
kan kombineres med alderspensjon dersom samlet 
uttaksgrad ikke overstiger 100 prosent. Søknads
prosessen for arbeidsavklaringspenger er også noe 
enklere enn for uførepensjon.

Et annet moment kan være at siden det ofte er en 
langvarig prosess å søke om uførepensjon, vil en 
etter hvert få en «forsinket» overgang fra arbeids
avklaringspenger til uførepensjon som innebærer at 
andelen på uførepensjon vil øke igjen over tid. En 
sterkere og tettere oppfølging etter hvert som flere 

Figur 3. Andel av befolkningen som mottar arbeidsavklaringspenger, etter alder og sektor for siste arbeidsforhold.  
Aldersstandardiserte tall ved utgangen av året
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nærmer seg eller passerer fire år med arbeids
avklaringspenger, vil muligens avklare flere til 
uførepensjon i tiden fremover.

Mønsteret for nedgang i andelen nye uførepensjo
nister er nokså likt for alle grupper av mottakere 
mellom 62–67 år. Den høyeste andelen nye mottakere 
av uførepensjon finner vi likevel fortsatt i private 
virksomheter uten AFPavtale, selv om forskjellene 
har blitt betydelig mindre enn tidligere. Selv om vi 
har data frem til 2013, er det sannsynligvis fortsatt 
for tidlig å si hvordan pensjonsreformen vil påvirke 
sammensetningen av uttaket på uførepensjon og 
arbeidsavklaringspenger over tid.

Færre på helserelaterte trygdeytelser 
etter pensjonsreformen
Antakelsen om at pensjonsreformen skulle føre til 
adferdsendringer og dermed gi flere mottakere på 
helserelaterte trygdeytelser kan ikke bekreftes av 
utviklingen frem til desember 2013 og heller ikke 
i de siste tallene per juni 2014. Som det fremgår 
tidligere i artikkelen hvor vi ser på utviklingen innen
for privat og offentlig sektor, finner vi samlet sett en 
klar vekst i antall mottakere med arbeidsavklarings

penger etter pensjonsreformen, mens antall nye 
mottakere av uførepensjon har gått betydelig ned.

Ovenfor har vi sett på utviklingen av de helse
relaterte ytelser hver for seg. I tabell 2 ser vi på 
helserelaterte ytelser samlet sett for aldersgruppen 
62–66 år. Tabell 2 viser at nedgangen i antall uføre
pensjonister er sterkere enn den samlede oppgangen 
i antall med arbeidsavklaringspenger. Samlet sett er 
det således en nedgang i antall mottakere av helse
relaterte ytelser. Totalt har antall mottakere i alders
gruppen 62–66 år gått ned med om lag 6 000 
 personer fra utgangen av 2010 til utgangen av 2013. 
Analysen viser altså at en lavere andel av 
 befolkningen i alders gruppen 62–66 år mottar 
helserelaterte trygde ytelser i 2013 enn i 2010. 
Nedgangen har vært jevn år for år i hele perioden 
etter pensjonsreformen i 2011. Ved utgangen av 
2013 finner vi at 38,7 prosent av befolkningen 
mellom 62–66 år mottok en helserelatert ytelse, mens 
tilsvarende tall for 2010 var på 40,6 prosent.

Tall per juni 2014 viser at denne tendensen fortsetter 
både for uførepensjonister og mottakere av arbeids
avklaringspenger. Det er altså fortsatt en nedgang 
i antall uførepensjonister i aldersgruppen 62–66 år og 

Figur 4. Nye uførepensjonister som andel av den ikkeuføre befolkningen, etter alder og sektor for siste 
arbeidsforhold. Aldersstandardiserte tall

0
,7

 

2
,7

 

2
,6

 

3
,8

 

1
,7

 

2
,7

 

0
,7

 

2
,6

 

2
,5

 

3
,8

 

1
,7

 

2
,6

 

0
,7

 

2
,6

 

2
,4

 

3
,9

 

1
,7

 

2
,7

 

0
,9

 

2
,5

 

2
,4

 

3
,6

 

1
,7

 

2
,5

 

1
,0

 

2
,1

 

2
,1

 

2
,9

 

1
,5

 

2
,1

 

0
,9

 

1
,7

 1
,9

 2
,1

 

1
,2

 

1
,6

 

0
,8

 

1
,6

 1
,8

 1
,9

 

1
,0

 

1
,4

 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

18-66 år 62-66 år 62-66 år 
offentlig 

62-66 år privat
uten  AFP

62-66 år privat 
med AFP

62-66 år privat
totalt 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Kilde: NAV



73

//  Arbeid og velferd  //  3  // 2014
//   Pensjonsreformen: Hvilken innvirkning har den hatt på bruken av helserelaterte ytelser?

Lien, Ole Christian (2011) «Pensjonsreformen: 
Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte 
ytelser?». Arbeid og velferd, 4/2011, 43–48.

Prop.1 S (2010–2011) Oslo: Arbeidsdepartementet.

Prop.130 L (2010–2011) Endringer i folketrygdloven 
(Ny alderspensjon til uføre). Oslo: Arbeidsdeparte
mentet.

Rege, Mari, Kjetil Telle og Mark Votruba (2007) 
Social Interaction Effects in Disability Pension 
Participation. Discussion paper no. 496, Oslo: 
Statistisk Sentralbyrå.

West Pedersen, Axel (2010) Ny uførestønad: Pen
sjonsreformens stedbarn?, Foredrag på seminar i regi 
av Pensjonsforum mars 2010, Oslo, http://develop.
fafo.no/files/news/497/AWP.pdf.

en økning i antall med arbeidsavklaringspenger. 
Nedgangen i antall personer med uførepensjon er 
også her sterkere enn økningen i antall personer med 
arbeidsavklaringspenger.
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Tabell 2. Antall personer og andel av befolkningen med en helserelatert trygdeytelse i aldersgruppen 62–66 år 
ved utgangen av årene 2010–20131)

Antall med helserelatert 
trygdeytelse

Andel av befolkningen

Samlet 
andel

Uførepensjon
Arbeidsavklarings 

penger
Sykepenger

2010 114 870 40,6 36,1 1,7 2,9

2011 114 370 39,9 35,3 1,8 2,8

2012 113 560 39,5 34,3 2,3 2,9

2013 108 840 38,7 32,9 2,7 3,0

Juni 20142)   31,2 3,2 

Endring 2010–2013 6 030 1,9 3,2 1,0 0,1
 

1) Antall mottakere med flere ytelser er plassert inn under den kategori de naturlig faller inn under. Mottakere med både uførepensjon og/eller 
arbeidsavklaringspenger/sykepenger er definert inn under gruppen med uførepensjon, mens de som mottar både arbeidsavklaringspenger og 
sykepenger er definert under gruppen arbeidsavklaringspenger.

2) Tall for sykepenger per juni 2013 foreligger ennå ikke.

Kilde: NAV
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KORLEIS HAR BILSTØNADEN I NAV UTVIKLA 
SEG OVER TID?
Av Sigurd Gjerde 

Samandrag
Bilstønaden i NAV har gradvis blitt endra for å målrette stønaden betre. Det inneber mellom 
anna å auka ressursane til dei som har størst behov for hjelp, og redusere eller fjerne stønad for 
dei som har betre føresetnader.

1 341 søknader om stønad til bil vart innvilga i 2013, og folketrygda sine samla utgifter til bil-
stønad var på knapt 770 millionar kroner. Om vi korrigerer for vekst i folketalet, har staten sine 
utgifter til bil gått klart ned i perioden 1994 til 2013, frå 175 kroner per innbyggar i 1994 (faste 
2013-kroner) til 155 kroner per innbyggar i 2013. Nesten 85 prosent av dei som får stønad til 
bil får bil til bruk i dagleglivet, medan om lag 15 prosent får bil til bruk i arbeidslivet.

Blant dei som får stønad til bil frå NAV til bruk i dagleglivet, er prosentdelen med uføretrygd 
høg og yrkesdeltaking låg. Blant dei brukarane som er i stand til å komme seg inn i og ut av 
bilen utan bruk av heis eller rampe, finn vi ei overvekt av eldre brukarar. Blant dei som treng 
spesialtilpassa bil, finn vi ei overvekt av yngre brukarar.

Blant dei som får stønad til bil i arbeidslivet, er det om lag ein tredel med ein redusert  
uføregrad. Bilstønaden vil for mange av desse vere avgjerande for å kunne vere i arbeid.
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NAV si side sterkt redusert. Ledig kapasitet kunne 
nyttast til dei med større behov for hjelp. Den 
positive faktoren for brukarane i gruppe 1 var auka 
valfridom. Endringane dei siste par åra inneber kutt 
i tilskotet til bil i gruppe 1, utan at det er knytt 
positive faktorar til dette for dei brukarane som vert 
råka.

Folketrygda sine utgifter til bilstønad var på knapt 
770 millionar kroner i 2013. Nesten 85 prosent får 
bil til bruk i dagleglivet, medan om lag 15 prosent får 
bil til bruk i arbeidslivet. Bilstønaden omfattar 3000 
– 4000 brukarar årleg, anten til kjøp av bil, utstyr, 
reparasjon av utstyr, eller til køyreopplæring. For den 
som får bilstønad betyr det ei radikal forbetring av 
mobilitet og høve til arbeid og aktivitetar. Det er 
strenge krav til å få stønad, og dei som får stønad har 
i utgangspunktet store funksjonsvanskar, og dermed 
innskrenka høve til deltaking i aktivitetar utan slik 
stønad.

Datagrunnlaget er henta frå NAV sine dataregistre. 
Det er mellom anna ein relativt detaljert saksmengde
statistikk. Det er også data for stønader til bil i  
gruppe 1 og gruppe 2, og i tillegg utlånsdata for bilar 
i gruppe 2.

Forhistoria
Historia om framveksten av folketrygda er godt 
dokumentert og beskrive gjennom bøker og artiklar. 
Bakgrunnen for folketrygda sine ytingar i form av 
hjelpemidler, bil og andre mindre område er likevel 
i mindre grad teke med i litteraturen. Alle dokument 
i samband med dette er å finne i Riksarkivet. I denne 
omgang har vi ikkje hatt høve til å leite etter infor
masjon frå desse kjeldene.

Både bilstønadsordninga og formidling av andre 
hjelpemidler for personar med funksjonsvanskar har 
sitt opphav i tenkinga kring attføring. Grunntanken 
var å setje personar med sjukdom eller skade best 
mogeleg i stand til å fungere i arbeid. Gjennom 
medisinsk behandling og tekniske tiltak kunne fleire 
få tilgang til arbeid eller utdanning, og dermed til eit 
meir verdig liv. Etter andre verdskrigen kom attføring 
inn i meir systematiske former, mellom anna fordi 

Innleiing
Bilstønaden i NAV kom som eit resultat av attførings
ideane, der rehabilitering av sjuke og skadde til nytt 
arbeid var sentralt. Stønad til hjelpemidler og bil 
fekk seinare meir universelle mål, der alle med 
funksjonsvanskar skulle kunne delta i samfunnet og 
ha eit verdig liv. Stønad til bil er framleis eit viktig 
tiltak for at personar med funksjonsvanskar skal 
kunne dekke transportbehovet sitt.

I denne artikkelen vil vi ha eit utviklingsperspektiv 
og eit omfordelingsperspektiv på bilstønaden. 
I utviklingsperspektivet vil vi trekke opp historiske 
linjer og gå gjennom dei siste reformene på stønads
området, fram mot dei meir dagsaktuelle problem
stillingane. Kor mykje kostar ordninga, og kva 
kjenneteiknar brukarane, med omsyn til alder, 
deltaking i arbeid og mottak av uføretrygd? 
I omfordelings perspektivet vil vi setje nyare endringar 
i ordninga inn i ein langsiktig prosess på bilområdet, 
der økonomiske og administrative ressursar gradvis 
blir flytta over til færre brukarar, primært til dei ein 
reknar med at vil trenge mest bistand. Stikkord for 
endringane har vore valfridom, målretting og  
omfordeling.

Regelendringane dei siste par åra har gått i retning 
av at eit mindre tal brukarar med meir betydelege 
gangvanskar får ein betre stønad, medan verdien av 
stønad for dei fleste av brukarane blir redusert. I dag 
er ordninga slik at brukarar som er i stand til å 
komme seg inn i og ut av bilen utan bruk av hjelpe
midler kan få eit økonomisk tilskot til kjøp av valfri 
bil (bil i gruppe 1). Dei som på grunn av dårleg eller 
manglande gangfunksjon må ha heis eller rampe for 
å komme inn i og ut av bilen, kan få stønad til større, 
spesialtilpassa bil (bil i gruppe 2). Stønadskriteria er 
likevel strenge. Omfordelingsprosessen har hatt som 
hensikt å målrette innsatsen betre, å auka ressursar til 
dei som har størst behov for hjelp, og redusere eller 
fjerne stønad for dei som har betre føresetnader.

Dette kan sjåast som ei vidareføring av den nye 
bilstønadsordninga frå 2003. Då vart bilsakene delt 
inn i gruppe 1 og 2. Verdien av tilskot til bil i gruppe 
1 vart redusert i høve til tidlegare, og brukaren sjølv 
må stå for kjøp av bil. For desse vart oppfølginga frå 
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Stønadane skulle vere på eit nøkternt nivå. Når bilen 
etter kvart vart vanlegare i bruk, kunne ein stønad 
som dette vere meir akseptabel. Mange personar med 
funksjonsvanskar hadde problem med å komme seg 
til og frå arbeid, eller i det heile å kunne ha arbeid 
utan ei løysing på transportproblemet.

Tankegangen i retning av universelle rettar framfor 
spesifikke føremål med stønadane opna også for å 
gje stønad til bil til personar som ikkje var i arbeid. 
Personar med funksjonsvanskar skulle kunne ta del 
i samfunnet sine fellesskap, og komme ut av isola
sjon. Stønad til bil kunne bidra til dette, dersom det 
ikkje ville vere mogeleg å nytte offentleg kommuni
kasjon. Kravet om integrasjon i samfunnet, og eit 
verdig liv for alle uansett funksjonsnivå og tilknyting 
til arbeidslivet, kom som eit resultat av press nedan
frå, mellom anna frå dei ulike organisasjonane for 
funksjonshemma (Seip 1994).

Kriteria for stønad til bil var restriktive, og omfanget 
av stønaden var ikkje stor. Bilstønad er likevel eit 
attraktivt gode, og det var mange som søkte slik 
stønad. Den gongen – som no – fekk ein stor del av 
søkarane avslag. I 1970 og -80-åra var bilstønaden av 
relativt beskjedent omfang. Det var først ut på 
1990talet at bruken av stønaden auka sterkare. Då 
kom det også ulike tiltak for å dempe utgiftsveksten. 
Minimum tid for å få ny bilstønad vart lengre, først 
forlenga frå seks til åtte år i 1995, og sidan med eit år 
om gongen fram til 11 år frå 2003. Det vart også stilt 
krav om at tildelte bilar skulle vere innanfor eit utval 
av prisforhandla modellar.

I 2003 kom den nye bilstønadsordninga, ei reform 
som delte bilsakene inn i gruppe 1 og gruppe 2, etter 
om brukarane hadde behov for spesialtilpassa bil der 
brukaren må ha heis eller rampe for å komme inn 
i og ut av bilen. Dei andre brukarane fekk eit  
økonomisk tilskot til valfri bil (sjå nærmare omtale 
side 77). I 2009 vart dei regionale bilsentra oppretta. 
Desse erstatta dei fylkesvise bilkontora som tidlegare 
hadde ansvar for bilsakene (sjå faktaboks).

Figur 1 syner årlege utgifter til bil og til utstyr, 
ombygging og opplæring. Målt i faste kroner har 
verdien av samla bilstønad auka svært lite frå 1994 

samfunnet trong all den arbeidskrafta ein kunne få, 
og det var mange sjuke og skadde etter krigen som 
skulle hjelpast tilbake i arbeid. Registreringssentralen 
for sjøfolk vart oppretta like etter krigen primært for 
å hjelpe skadde sjøfolk tilbake i arbeid. Denne 
institusjonen vart omdanna til Statens Attførings
institutt i 1955. Målgruppa for verksemda vart også 
vidare. Det kom ei eiga attføringslov frå 1960. 
Rettsgrunnlaget var likevel svakare enn i dag. For 
å få tilgang til attføringstenester var det kanskje 
viktigast å kunne syne til gode prognosar for å 
komme i arbeid. Så mange som råd skulle få ei best 
mogeleg utprøving av arbeidsevna. Gjennomgått 
attføringsprosess vart også eit vilkår for eventuelt 
å få uføretrygd (Bjørnson m.fl. 1994).

Ei sterkare vekt på dei individuelle rettane kom 
seinare, og vart lovfesta med folketrygdlova i 1967. 
Her vart til dømes medlemskap i folketrygda innført.

Bilstønad var ikkje aktuelt dei første 20 åra etter 
krigen. Det var ei klar oppfatning at velferdsytingar 
skulle vere nøkterne, og ikkje vere så høge at det 
kunne vere attraktivt å bruke dei. Bil var framleis 
knytt til luksus og høgstatus, og ikkje sett på som 
allemannseige.

Først mot slutten av 1960åra vart det fremma idear 
om at hjelpemidler for dei med funksjonsvanskar 
burde dekkast, og det omfatta også transportløysingar. 
I denne fasen var det ikkje behovet for arbeidskraft 
som var dominerande, men individuelle lovfesta 
rettar. Då ville desse rettane også kunne omfatte 
personar utanfor arbeidslivet.

I folketrygdlova frå 1967 vart det opna for å gje 
stønad til hjelpemidler og tiltak for arbeid og utdanning. 
Rettane vart utvida i 1971. Det vart opna for stønad 
til hjelpemidler for alle personar med funksjons
vanskar, i den grad hjelpemidla var sett på som 
nødvendige og tenlege for å klare gjeremål i dagleg
livet, eller for å kunne bli pleidd i heimen.

I 1971 kom også bilstønad for første gong inn 
i lovverket. Frå først av må tanken på å gje stønad til 
bil ha vore ganske radikal. Slik stønad var ikkje 
innanfor folketrygda sine grunnleggande idear. 
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Figur 1. Utgifter til kjøp av bil og til utstyr, ombygging m.m. (venstre akse) og utgifter per innbyggar (høgre akse). 
Faste 2013-kroner
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til 2013. Auken er berre på 3,4 prosent. Ein del år 
i mellomtida har det vore høgare verdi av utbetaling. 
Som eit hovudtrekk er det klar nedgang i samla verdi 
frå 2003 til i dag. Om vi korrigerer for vekst i folke
talet, har staten sine utgifter til bil gått klart ned frå 
1994 til 2013. Utgiftene har gått ned frå 175 kroner 
per innbyggar i 1994 (faste 2013kroner) til 155 
kroner per innbyggar i 2013. Utgiftene nådde eit 
maksimum i 2001 og utgjorde då 236 kroner per 
innbyggar.

Eit anna hovudtrekk er at utgiftene til kjøp av sjølve 
bilen har gått sterkare ned. I 2013 er denne verdien 
omlag 17 prosent lågare enn i 1994. Verdien av 
utstyr, ombygging og opplæring har derimot auka 
gradvis, og var i 2013 57,5 prosent høgare enn 
i 1994. Årsakene til dette kan vere at prisane på bil 
i perioden ikkje har auka like raskt som den generelle 
inflasjonen. Prisane på utstyr kan ha hatt ei sterkare 
utvikling, og det har også vore ei kvalitativ utvikling 
av utstyret, som gjer at det blir meir kostbart.  
Ombygging og tilpassing av bil omfattar tenester, 
som følgjer utviklinga i løner.

Vi ser også korleis reformene dei seinare åra slår inn 
på forbruket. Vi har eit fall i utgiftene etter 2003, då 
ein avkorta stønaden til bil i gruppe 1. Vi ser også 
nedgang i 2009 og 2010 i samband med oppretting 
av regionale bilsentra.

Reform i 2003
Ei betydeleg reform i bilstønadsordninga vart gjennom
ført i 2003. I grove trekk bestod den nye ordninga i å 
dele inn bilsakene i gruppe 1 og 2, der stønaden til bil 
i gruppe 1 skulle ytast som eit økonomisk tilskot. 
Brukaren skal kjøpe bilen sjølv etter eigne behov og 
ønske. Det tildelte tilskotet blir avskrive i løpet av 11 
år. Bilar i gruppe 2 er større bilar som vil vere eigna til 
større eller mindre ombyggingar for rullestolbrukarar, 
som oftast er avhengig å ha rullestolen med inn i bilen, 
eventuelt på førarplass.

Bakgrunnen for reforma var at mengda av saker etter 
kvart vart større. Arbeidet med bilsakene var tid
krevjande og kravde høg kompetanse. Til tider var det 
lang ventetid på utgreiing og utprøving i bil sakene. 
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Den nye ordninga ville lette arbeidspresset i trygde
etaten, ved at bilsakene i gruppe 1 i stor grad vart 
overlatne til brukarane sjølve. Det var heller ikkje 
aktuelt med gjeldsordning for bil i gruppe 1. Gjelds
ordning betyr at stønaden blir gitt som eit lån der 
NAV framleis har eigedomsrett til bilen. Ein forenkla 
prosess kunne spare etaten for mykje arbeid. Frigjort 
kapasitet kunne i staden nyttast til betre oppfølging av 
brukarane med bil i gruppe 2, som gjerne er meir 
avhengige av hjelp. Sjølv om brukarar med bil 
i gruppe 1 fekk redusert oppfølging i denne ordninga, 
har fridomen til å velje bil sjølv blitt framheva som eit 
gode. Brukarane var ikkje lenger avhengige av å velje 
mellom eit fåtal prisforhandla modellar. Responsen på 

den nye ordninga frå brukarane si sidevar difor 
i hovudsak positiv (Rikstrygdeverket 2005).

For brukarar i gruppe 2 er den gamle ordninga 
i store trekk vidareført. Her er det også i dag nokre 
få bilmerke som blir prisforhandla, og som brukarane 
stort sett må halde seg til. Dette har ei grunn gjeving 
i kostnadskontroll, men også av omsyn til ombygging 
av bilane. Det er ei føremon at bilombyggarane har 
erfaring med eit fåtal bilmodellar, og har opp
arbeidd kunnskap om kva utstyr og ombyggings
løysingar som fungerer på dei ulike modellane. 
Dette er også av omsyn til trafikktryggleik, og 
nødvendig godkjenning hos Statens vegvesen.

Stønadsreglane i grove trekk
Stønad til hjelpemiddel og motorkøyretøy kan ytast til dei 
som fyller vilkår i § 10–5 og 10–6 i folketrygdlova.

§ 10–5 Stønad til betring av funksjonsevna i arbeidslivet: 
Det kan ytast stønad etter § 10–7 til eit medlem som på 
grunn av sjukdom, skade eller lyte har fått evna til å utføre 
inntektsgjevande arbeid varig nedsett, eller har fått 
vesentlig innskrenka høve til å velje yrke eller arbeids-
plass.

§ 10–6 Stønad til betring av funksjonsevna i dagleglivet: 
Når eit medlem har fått evna til å fungere i dagleglivet 
varig og vesentlig innskrenka på grunn av sjukdom, skade 
eller lyte, kan det ytast stønad til ei rekke ulike ytingar 
etter § 10–7.

§ 10–7 Stønadsformer: Dette gjeld hjelpemidler og tenester 
generelt. Punkt h) gjeld stønad til motorkøyrety eller anna 
transportmiddel.

Det må her visast at brukaren har eit reelt og betydeleg 
behov for transport. Funksjonsvanskane må vere av ein 
slik art at bruk av buss og anna transport ikkje er mogeleg, 
eller medfører slike belastningar at det ikkje er rimeleg å 
forlange det. Funksjonsvanskane må medføre varige og 
betydelege vanskar med å reise til og frå arbeid- eller opp-
læringsstad, utføre funksjonen som heimearbeidande, 
hindre eller bryte eit isolert tilvere, eller avlaste familien 
i tilfelle der funksjonsvanskane medfører eit stort pleiebe-
hov og hindre innlegging i institusjon. Alternativ transport 
må vere vurdert.

Det kan ytast økonomisk tilskot til valfri ordinær bil (bil 
i gruppe 1) etter bestemte satsar. Desse er graderte og blir 
tildelte etter økonomisk behovsprøving. Maksimal stønads-
sats er i 2014 på 150 200 kroner for bil i arbeid og utdan-
ning og 120 160 kroner for andre bilar i gruppe 1. 
Inntektsgrunnlaget blir rekna ut frå brukaren si alminnelege 

inntekt, med tillegg for deler av ektefelles inntekt, og 
fråtrekk for forsørgingsplikt. Er grunnlaget mindre enn 3 G1 
får ein maksimal stønad. Denne blir redusert gradvis etter 
ei fastsett trinnvis avkorting. Er inntektsgrunnlaget meir 
enn 6 G får ein ingen stønad. Tilskotet blir avskrive i løpet 
av 11 år, og brukaren eig bilen sjølv etter dette.

For brukarar som har så lite gangfunksjon at dei er av hengig 
av heis eller rampe for å komme inn i og ut av bilen, kan 
det ytast stønad til større bil som kan byggast om etter 
behov, mellom anna for dei som er avhengig av å sitte i  
rullestol også inne i bilen (bil i gruppe 2). Barn og unge 
under 18 år, og dei som får bilstønad til arbeid og utdan-
ning, kan få stønad til bil i gruppe 2, også med ein sterkt 
redusert gangfunksjon. For desse bilane dekker NAV heile 
innkjøpskostnaden, med ein eventuell eigendel på inntil 
150 000 kroner. Eigendelen er behovsprøvd med dei same 
inntektsgrensene som for bil i gruppe 1 For bil i gruppe 2, 
i motsetnad til bil i gruppe 1, er det framleis ei gjelds-
ordning. Det blir oppretta eit rente- og avdragsfritt lån. Det 
inneber at NAV har eigedomsrett til bilen. Den skal leverast 
attende til NAV når det ikkje lenger er bruk for den, eller 
ved anskaffing av ny bil. Det blir halde gjeldsoppgjer når 
bilen ikkje lenger blir brukt.

Generelt kan det søkast om ny bilstønad etter 11 år. For 
bilstønad etter § 10–5 kan det søkast ny stønad etter åtte 
år, dersom bilen har gått over 150 000 km.

Stønad til nødvendig spesialutstyr og ombygging blir gitt 
utan behovsprøving. Det gjeld også reparasjon av spesial-
utstyr og kostnader til køyreopplæring.

1 G er grunnbeløpet i folketrygda. Frå 1. mai 2014 er det på 
88 370 kroner.
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bilstønad må reknast som eit attraktivt gode, og at 
ein del personar søker stønad utan at dei fyller dei 
vilkåra som reglane stiller. Forskjellen i avslags
prosent mellom gruppe 1 og 2 kan ha samanheng 
med at kriteria for å få stønad til gruppe 2 er strengare, 
men på same tid klarare enn for gruppe 1. Sakene 
som gjeld gruppe 2 vil oftast vere betre førebudde og 
grunngjevne. Det kan også til ein viss grad vere 
lettare å forhalde seg til dei kriteria som gjeld for 
stønad i gruppe 2.

Det er nedgang i talet på søknader i begge bilkategoriar 
det siste året. Mest markert er nedgangen for bil 
i gruppe 1, der nedgangen i talet på søknader er på 
11,3 prosent frå 2012 til 2013. Nedgang i talet på 
innvilgingar er i same perioden på 14,4 prosent. Når 
det gjeld gruppe 2 er søknadstilgangen meir stabil. 
Nedgangen var på 2,3 prosent frå 2012 til 2013.

Tabell 1 syner talet på innvilgingar for 2012 og 2013. 
I 2013 var det 746 personar som fekk innvilga bil 
i gruppe 1, medan 595 personar fekk innvilga bil 
i gruppe 2. I tillegg kjem nokre innvilgingar i kvar 
gruppe etter klager. Nedgangen i innvilgingar er på 
9,3 prosent. Nedgangen i gruppe 1 er størst, medan 

Figur 3. Saksmengde for stønad til bil i gruppe 2,  
etter utfall av søknad
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Figur 2. Saksmengde for stønad til bil i gruppe 1,  
etter utfall av søknad
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Endringar i bilstønaden dei siste åra

Perioden 1995 – 2003  Gjenanskaffingstid for bilstønad 
utvida frå 6 til 11 år.

2003  Ny bilstønadsordning, bl.a. med økonomisk tilskot 
til bil i gruppe 1 ( ordinær valfri bil) og bil i gruppe 2 
(større bil med spesielle tilpasningar).

2009  Oppretting av regionale bilsentra i NAV, og  
nedlegging av fylkesvise bilkontor.

2012   Utviding av stønadskriteria til å gjelde betydelege 
gangvanskar ved stønad til bil i gruppe 2 til barn og unge 
under 18 år.

2013   Utviding av stønadskriteria til å gjelde betydelege 
gangvanskar ved stønad til bil i gruppe 2 til dei som får 
stønad til bil til arbeid og utdanning, og reduksjon i  
tilskot til bil i gruppe i for bruk i dagleglivet. 

Flest får stønad til bil i dagleglivet

Om vi ser på talet på søknader som er innvilga eller 
avslått, ser vi at ein svært stor prosentdel av søknadene 
for bil i gruppe 1 er avslått. I 2013 var dette om lag 
61 prosent (sjå figur 2). Prosentdelen er betydeleg 
mindre i gruppe 2, om lag 32 prosent i 2013.  
Avslagsfrekvensen er ganske stabil over tid. Årsakene 
til høg prosent avslag på søknader om bil kan vere at 
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Figur 4. Talet på brukarar med innvilga bil i arbeidslivet 2012 og 2013, fordelt på bil i gruppe 1 og gruppe 2, etter 
aldersgrupper
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Tabell 1. Talet på brukarar med innvilga bilstønad per bilkategori

2012 2013 Endring i prosent

Bil gruppe 1 i arbeid 165 137 -17,0

Bil gruppe 2 i arbeid 75 65 -13,3

Bil gruppe 1 i dagleglivet 706 609 -13,7

Bil gruppe 2 i dagleglivet 533 530 -0,1

Total 1 479 1 341 -9,3

Kjelde: NAV

Oppretting av regionale bilsentre

Regionale bilsentra vart oppretta frå 1. 6. 2009, og lokali-
serte til Oslo, Stavanger,  Bergen, Trondheim og Tromsø.  
Målet var å samle kompetansen på bilområdet i større og 
meir robuste einingar, og å få ein meir einsdarta stønads-
praksis.  Dei fylkesvise bilkontora vart erstatta med nye 
bilsentra, som skulle ha ansvar for handsaming av alle 
bilsaker.

Omlegginga førte til eit midlertidig tap av kompetanse. 
Oppgåvene skulle flyttast, og dei nye sentra låg ofte  
geografisk langt unna der arbeidsplassane hadde vore.   
Mange tilsette med oppgåver på bilkontor valde å slutte 
med bilsaker og å gå over til nye oppgåver i NAV  Dei nye 
sentra kom difor i gang med ein stor del nye tilsette.  

Oppbygging og overføring av kompetanse  måtte priorite-
rast, framfor å oppretthalde ein stor produksjon.  I ein 
periode vart ventetidene på handsaming av saker   
betydeleg lengre. Først i 2011 kom talet på restansar  ned 
på det nivået som kunne reknast som normalt. 

Målsettingane med omorganiseringa  når det gjeld robuste 
fagmiljø og betre likebehandling kan langt på veg vere 
nådd.  Vi har  ikkje tilgjengeleg informasjon om brukarane 
sine erfaringar med dei nye sentra spesielt.  NAV si brukar-
undersøking for 2014 (NAV 2014) syner rett nok at hjelpe-
middelbrukarane generelt var i like stor grad nøgde med 
servicen frå NAV samla sett som i 2008.  På ein skala frå 1 
til 6 var scoren på 4,4 for begge åra.
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det i gruppe 2 berre er ein mindre nedgang. Sidan 
bilar i gruppe 2 er langt meir kostnadskrevande enn 
tilskot i gruppe 1, har nedgangen i utgifter vore 
mindre enn det talet på innvilgingar kunne tyde på.

Bilstønad etter § 10–5 som gjeld for arbeid og 
utdanning er sjeldan aktuelt for aldersgruppene under 

18 år og over 67 år. Det er nokre unntak, men vi har 
her berre teke med aldersgruppa 18 – 66 år. Det er 
nedgang i begge bilkategoriar og begge aldersgrupper 
i talet på innvilgingar (figur 4). Når det gjeld bil 
i dagleglivet (figur 5), er biletet meir differensiert. 
Samla nedgang er relativt stor. Det er likevel auke 
i talet som får innvilga bil i gruppe 1 i brukargruppa 

Figur 5. Talet på brukarar med innvilga bil i dagliglivet 2012 og 2013, fordelt på bil i gruppe 1 og gruppe 2, etter 
aldersgrupper
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Figur 6. Mottakarar av bil i gruppe 2 etter alder, på utlånstidspunkt
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67 år og over. Det er også auke i talet på barn og 
unge under 18 år som får bil i gruppe 2. Det siste vil 
ha samanheng med regelendringa frå 2012 der 
kriteria for stønad til bil i gruppe 2 vart utvida til det 
å ha ein viss, men sterkt redusert gangfunksjon.

Vi finn ein generell nedgang i talet på utleverte bilar 
per år, sjølv om dette varierer noko frå år til år (sjå 
figur 5). Talet var spesielt høgt i 2008. Dette året ser 
vi eit spesielt høgt tal på bilar utlånt i aldersgruppa 
under 18 år. Årsaka til dette er ikkje klarlagt. Det var 
ingen regelendringar på denne tida som skulle tilseie 
ein spesiell auke. Det var vidare ein markant ned
gang i talet på utlånte bilar i 2009 og 2010. Dette fell 
saman med omorganiseringa av bilforvaltninga 
i NAV. Høge utleveringstal i 2008 kan ha saman
heng med forventa omorganisering, og ønske om å få 
unna sakene i forkant.

Det er også til ein viss grad tilsvarande variasjonar 
i andre aldersgruppe, bortsett frå gruppa 67 år og 
over. Talet på utleveringar er her meir stabilt, og det 
er langt færre saker totalt. Det er ikkje høve til å yte 
bilstønad for funksjonsvanskar som oppstår i alderen 
over 70 år. Sakene i denne aldersgruppa er dermed 
for det meste gjenanskaffingar.

Åtte av ti er uføre, ein av fem er i arbeid
Vi har sett nærmare på alle i aldersgruppa 18 – 66 år 
som har fått innvilga bilstønad i 2013, med omsyn til 
arbeidsdeltaking og uføregrad (sjå tabell 2). Både 
arbeidsdeltaking og status kring uføregrad er regis
treringar ved utgangen av det året dei får bilstønad. 

Som venta finn vi høg deltaking i arbeid blant dei 
som har bil etter §10–5 (bil i arbeid eller utdanning), 
sidan dette er ein del av vilkåret for å få stønad etter 
den paragrafen. Vi reknar med at den resterande 
delen er i utdanning eller er sjølvstendig nærings
drivande. Nokre få har 100 prosent uførepensjon. 
Dette kan skuldast at uførestønaden er fastsatt 
i ettertid, eller det kan vere feilregistrering.

Mange av brukarane har redusert arbeidstid. Gjennom
snittleg arbeidstid per veke er for alle gruppene av 
brukarar ein del under normalarbeidstid. Mest 
redusert er arbeidstida naturleg nok for dei som har 
stønad til bil i dagleglivet. For desse er det ei ganske 
låg grad av deltaking i arbeidslivet, og tilsvarande 
høg prosentdel med full uføretrygd. I denne gruppa 
er det svært få som har redusert uføregrad, slik at 
kombinasjon av uføregrad og arbeid ser ut til å vere 
sjeldan. Det er berre 5–6 prosent av dei som får bil til 
bruk i dagleglivet som er i arbeid, og det synest som 
ein del av desse kan ha nokre få timars arbeid ved 
sidan av 100 prosent uføretrygd. Når gjennomsnittleg 
arbeidstid for brukarar med bil i gruppe 2 i dagleg
livet er så høg som 23 timar i veka, må likevel ein 
del av desse ha tilnærma full arbeidstid.

Kombinasjon av uføretrygd og arbeid er derimot 
vanleg blant de som får bil til arbeid og utdanning. 
Ein tredjedel av desse har ein uføregrad som er 
mindre enn 100 prosent. Vi reknar med at desse 
i hovudsak har redusert arbeidstid. Vi vil også rekne 
med at bilordninga medverkar til at dei er i arbeid og 
ikkje har full uføretrygd. Slik sett har bilordninga 
framleis med seg litt av attføringstenkinga.

Tabell 2. Personar som har fått innvilga bilstønad i 2013, etter deltaking i arbeidslivet, uføregrad og type 
bilstønad. 18 – 66 år 

Tal 
brukarar

Prosentdel som er 
i arbeid

Gjennomsnittleg tal 
arbeidstimar per veke

Prosentdel med 
full uføretrygd

Prosentdel med 
redusert uføretrygd

Bil gruppe 1 arbeid 136 77,2 25 5,9 33,1

Bil gruppe 2 arbeid 61 80,3 28 4,9 32,8

Bil gruppe 1 daglegliv 475 6,1 14 86,1 1,9

Bil gruppe 2 daglegliv 324 5,9 23 86,7 1,5

Total 996 20,3 24 70,4 7,9

Kjelde: NAV
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ser vi igjen ei målretting av ressursane til fordel for 
den gruppa som blir vurdert som å ha mest behov for 
stønad, akkurat som ved reforma i 2003.

Prosessen kring utviding av kriteria for å få stønad til 
bil i gruppe 2 kan sjåast på som ei form for vidare
føring av endringane i 2003. Verdien av stønaden til 
bil i gruppe 1 blir redusert, og frigjorte midlar blir 
brukte til at ein del fleire kan få stønad til bil i gruppe 2.

Det er likevel viktige forskjellar. I reforma frå 2003 
vart verdien av tilskotet til bil redusert, og i staden 
fekk brukarane ein valfridom til fritt å velje den bilen 
dei ønska. Valfridomen gjorde at reforma vart 
positivt vurdert av brukarane trass redusert tilskot. 
For brukarar av bil i gruppe 1 vil det i den pågåande 
reforma ikkje ligge slike positive faktorar. Sidan det 
er dei fleste med stønad til bil som får tilskot til bil 
i gruppe 1, vil verdireduksjon ramme relativt breitt. 
Ved sterk reduksjon eller bortfall av tilskot til bil 
i gruppe 1, vil også valfridomen innanfor ordninga 
falle bort. I sum ser vi at bilstønaden går i retning av 
at betydeleg færre brukarar får stønad til bil, men at 
dei som får det vil få ein betre stønad.
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Omfordeling og nye reglar
Vi kan sjå ei gradvis endring av bilstønaden over tid. 
I eit omfordelingsperspektiv er det interessant å 
trekke liner frå den nye bilstønadsordninga i 2003. 
I denne ordninga vart stønad til bil i gruppe 1 gjort 
om til eit økonomisk tilskot, samtidig som denne 
gruppa vart prioritert ned når det gjaldt ressursbruk 
til oppfølging. Tanken med dette var å kanalisere 
meir av dei samla ressursane over til dei brukarane 
som trong mest bistand. I denne prosessen såg vi ein 
tydeleg omfordelingseffekt, både for brukarane og 
for NAV, som kunne frigjere ressursar frå arbeid 
med gruppe 1 over mot gruppe 2.

Kravet til gangfunksjon for å få stønad til bil i gruppe 
2 er i ferd med å bli endra, frå det generelle kravet 
i dag om at brukaren ikkje kan komme seg inn i og ut 
av bilen utan bruk av heis eller rampe, til eit krav om 
at brukaren kan ha ei viss, men sterkt redusert 
gangfunksjon. Denne endringa har blitt innført 
gradvis over tid. Det har starta med barn og unge 
under 18 år frå og med 2012. Frå 2013 vart det 
gjeldande for brukarar med bilstønad for arbeid og 
utdanning. Det er framleis uvisst om dei nye kriteria 
blir gjort gjeldande generelt allereie frå 2015. Vi ser 
likevel at tendensen går i denne retninga, sjølv om 
det eventuelt skulle ta noko meir tid. Venteleg vil då 
ein del fleire enn i dag få tilgang til bil i gruppe 2.

Samstundes har den økonomiske stønaden til bil 
i gruppe 1 blitt redusert. Satsane, som vanlegvis har 
blitt indeksregulerte, har dei to siste åra blitt kutta. Eit 
aukande tal bilstønader i gruppe 2 blir då finansierte av 
nedskjering i tilskotet til bil i gruppe 1. Argumenta
sjonen til støtte for ei slik omfordeling kan vere at ein 
ordinær bil no er så vanleg blant folk at bilkjøp ikkje 
vil vere ei ekstra utgift på grunn av funksjonsvanskane.

Forslaget til statsbudsjett for 2015 inneheld forslag 
om utviding av kriterie for stønad til bil i gruppe 2 
for alle brukargrupper, og i tillegg å fjerne stønad for 
bil i gruppe 1 i dagleglivet. I omfordelingsperspektivet 



84

//  Arbeid og velferd  //  3  // 2014
//   Delvis ledige arbeidssøkere i perioden 2001–2014

DELVIS LEDIGE ARBEIDSSØKERE I PERIODEN 
2001–2014
Av Leonid Andreev 

Sammendrag
Ved utgangen av september 2014 var 27 500 personer registrert som delvis ledige hos NAV, 
noe som utgjør én prosent av arbeidsstyrken. Dette er en kategori av arbeidssøkere som har  
arbeid, men jobber mindre enn de ønsker, og sammen med SSBs «undersysselsatte» er dette 
ett av de to målene som gjenspeiler utviklingen i ufrivillig deltid. Denne artikkelen retter søke
lyset mot utviklingen av delvis ledige arbeidssøkere siden 2001.

I arbeidsmarkedslitteraturen ser mange på en reduksjon i arbeidstiden som en tilpasnings
mekanisme, hvor arbeidstiden blir justert som følge av den økonomiske situasjonen. Vi har 
funnet at antallet helt og delvis ledige reagerer ulikt på konjunktursvingningene, slik at det blir 
relativt mange delvis ledige i lavkonjunkturperioder og omvendt. I snitt har likevel antall delvis 
ledige gått ned i forhold til helt ledige de siste ni årene, noe som kan sees i sammenheng med 
ulike tiltak mot ufrivillig deltid iverksatt i perioden innenfor de bransjene hvor deltidsstillinger  
er mest utbredt. Slike bransjer er ofte knyttet til enkelte yrkesgrupper, som også er over
representert blant delvis ledige.

Disse yrkene er kvinnedominerte, noe som gjør at i motsetning til helt ledige er det flest  
kvinner blant delvis ledige. Den økonomiske konjunkturen spiller også stor rolle for utviklingen 
av kjønnssammensetning, og en høyere ledighet fører generelt til høyere andel menn blant  
delvis ledige. Kjønnsgapet mellom kvinner og menn er likevel blitt mindre de siste årene, noe 
som igjen kan forklares med arbeidet mot ufrivillig deltid.

Delvis ledige er i gjennomsnitt eldre enn helt ledige, og det er relativt mange av dem i de  
tynnest befolkede fylkene. Omtrent halvparten av de delvis ledige er dagpengemottakere,  
men konjunkturen påvirker andelen sterkt, slik at andelen dagpengemottakere beveger seg  
i samme retning som ledigheten. Innskjerpingen av dagpengeregelverket i 2003 har likevel 
redusert andel dagpengemottakere blant delvis ledige i forhold til helt ledige.
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går vi gjennom utviklingen i antall registrerte delvis 
ledige i perioden 2001–2014, og analyserer forskjeller 
og fellestrekk med utviklingen i antall helt ledige.

Innledning
Delvis ledige er arbeidssøkere som jobber deltid men 
ønsker lengre arbeidstid. Antall registrerte delvis ledige 
i NAV er dermed et mål på omfanget av ufrivillig 
deltidsarbeid i Norge (se faktaboks). I denne artikkelen 

To mål på ufrivillig deltidsarbeid
Det finnes to statistikker over hvor mange som jobber 
ufrivillig deltid: delvis ledige fra NAVs registre og under
sysselsatte fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftunder
søkelse.

Delvis ledige ifølge NAVs statistikk er arbeidssøkere 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. Man anses 
som arbeidssøker hvis man har meldt seg eller fornyet 
meldingen i løpet av de to siste ukene. Alle som har en 
oppgitt arbeidstid som er større enn null, men mindre enn 
normal arbeidstid (som regel 37 timer), blir registrert som 
delvis ledige.

I Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) 
defineres undersysselsatte som deltidssysselsatte som 
har forsøkt å få lengre arbeidstid for eksempel ved å kon
takte NAV, annonsere selv eller spørre nåværende arbeids
giver. Denne definisjonen er i prinsippet svært lik delvis 
ledige i NAVs statistikk, men som vi ser av figur 1, er antall 
undersysselsatte ifølge AKU mer enn dobbelt så høyt som 
antall registrerte delvis ledige. Avviket skyldes først og 
fremst ulike metoder for datainnsamling. SSBs arbeids

kraftundersøkelse (AKU) er basert på intervjuundersøkelser  
av et representativt utvalg av befolkningen mellom 15–74 
år for å kartlegge deres tilknytning til arbeidsmarkedet. De 
publiserte tallene er estimert med statistiske metoder og 
har en viss feilmargin. NAVs statistikk er registerbasert. 
Kilden til NAVs registre er meldekortet som arbeidssøkere 
må sende til NAV hver 14. dag. Ikke alle som jobber ufrivil
lig deltid har noe insentiv til å registrere seg som arbeids
søker hos NAV. En grunn er at ikke alle har rett til dag
penger. Omtrent halvparten av de registrerte delvis ledige 
mottar dagpenger, og de mister denne ytelsen om de  
jobber mer enn 50 prosent av deres vanlige arbeidstid.1 
Dette innebærer at de ikke har økonomisk insentiv til å 
fortsette å melde seg som arbeidssøker dersom deres 
arbeidstid overstiger grensen på 50 prosent. En annen 
grunn er ulempen ved å sende meldekort regelmessig.

1 Ifølge folketrygdloven § 43 andre ledd må vanlig arbeidstid 
være redusert med minst 50 prosent for at en person skal få 
rett til dagpenger. Som vanlig arbeidstid regnes den 
arbeids tiden vedkommende hadde før ledigheten eller før 
arbeidstiden ble redusert. Vanlig arbeidstid kan likevel ikke 
overstige lovbestemt arbeidstid for yrket eller næringen. 

Figur 1. Delvis ledige arbeidssøkere ifølge NAV og undersysselsatte ifølge AKU
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strukturelle endringer i arbeidsmarkedet og endringer 
i trygderegelverket. Figur 2 viser hvordan utviklingen 
i registrerte helt og delvis ledige har fulgt konjunktur-
utviklingen i perioden 2001–2013. I 2001–2003 var 
norsk økonomi i en konjunkturnedgang med lav og 
fallende vekst i bruttonasjonalproduktet (BNP) for 
Fastlands-Norge, og både antall helt og delvis ledige 
økte i den perioden. Fra 2004 til 2007 hadde Norge en 
konjunkturoppgang, som bidro til at antall helt og 
delvis ledige gikk kraftig ned. Finanskrisen i 2008 
rammet også Norge og i 2009 var fastlandsøkonomien 
i resesjon, noe som igjen førte til økt ledighet. Fast-
landsøkonomien kom ut av resesjonen i 2010, og har 
de siste årene vokst med en gjennomsnittlig årlig rate 
på 2,7 prosent. I 2013 viste økonomien tegn til 
nedbremsing. Både antall helt og delvis ledige har de 
siste tre årene vært relativt lavt og stabilt.

Selv om utviklingsmønstret for delvis ledige i grove 
trekk følger utviklingen i antall helt ledige, varierer 
forholdstallet mellom antall delvis ledige og helt 
ledige med konjunkturene. Det faller i perioder med 
økende ledighet og øker når ledigheten er fallende 
(figur 3). I tillegg viser forholdstallet mellom antall 
delvis ledige og helt ledige arbeidssøkere i perioden 
2001–2014 en nedadgående trend, og det har gått fra 

I første del av artikkelen undersøker vi hvordan 
konjunkturene påvirker utviklingen i antall delvis 
ledige. Vi undersøker også om kjønns- og yrkessammen-
setting av delvis ledige varierer med konjunkturene. 
Ved visse vilkår er delvis arbeidsledige kvalifisert til 
ledighetstrygd (dagpenger), og vi ser nærmere på 
andelen dagpengemottakere i perioden  2001–2014.

I andre del av artikkelen beskrives status for delvis 
ledige de siste tolv månedene. Deltids stillinger er mer 
utbredt i noen næringer enn andre, som for eksempel 
i helse- og omsorgssektoren, eller i varehandel. Vi 
undersøker om arbeidssøkere med yrkeserfaring fra 
disse næringene er overrepresentert blant delvis 
ledige. Disse yrkene er ofte kvinnedominerte, og vi 
undersøker om det gjenspeiles i kjønnssammen-
setningen av delvis ledige. Næringsstrukturen i ulike 
regioner ser ut til å påvirke både nivået på arbeids-
ledigheten, men også relativt antall helt og delvis 
ledige.

Utviklingen i antall delvis ledige 
i perioden 2001–2014
Utviklingen i antall delvis ledige påvirkes av makro-
økonomiske forhold og demografiske faktorer, samt 

Figur 2. Helt og delvis ledige i prosent av arbeidsstyrken. Årlig prosentvis vekst i BNP for FastlandsNorge
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Figur 3. Helt og delvis ledige i prosent av arbeidsstyrken (venstre akse). Forholdstallet mellom delvis ledige og helt 
ledige, 12måneders glidende gjennomsnitt (høyre akse). Januar 2001 – september 2014
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over 50 prosent til under 40 prosent i løpet av disse 
årene. Nedgangen har vært spesielt tydelig i for-
holdstallet mellom delvis og helt ledige kvinner, 
som har gått ned fra 75 prosent i 2001 til 50 prosent 
i 2014.

Flere faktorer kan ha bidratt til denne trenden med 
relativt færre delvis ledige. De siste årene har det blitt 
gjort en innsats for å redusere omfanget av ufrivillig 
deltid. I Stortingsmelding 29 (2010–2011) «Felles 
ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv» ble det 

Figur 4. Antall delvis ledige (høyre akse) og andel delvis ledige som mottar dagpenger (venstre akse). 
12måneders glidende gjennomsnitt. Desember 2001 – september 2014
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blant annet foreslått å bevilge 75 millioner kroner over 
en treårsperiode til tiltak som kan bidra til dette. Det er 
blitt gjennomført en rekke prosjekter og prøvd ut ulike 
tiltak i flere regioner og næringer1. Innskjerping av 
dagpengeregelverket i 2003 kan også være en 
 forklaring. Fra første januar 2003 ble minimumskravet 
til reduksjon i arbeidstiden for å ha rett til dagpenger 
endret fra 40 til 50 prosent (se faktaboks). Deltids-
sysselsatte med mellom 40 og 50 prosent reduksjon 
i arbeidstiden fikk dermed svakere økonomisk insentiv 
til å registrere seg som arbeidssøker. I perioden frem 
til 2003 var andelen av dagpengemottakere større 
blant delvis ledige enn blant helt ledige, men fra 2003 
ble andelene nesten like.

Andelen dagpengemottakere varierer sammen med 
konjunkturene. Figur 4 viser at både antall delvis 
ledige og andelen som mottok dagpenger var relativt 
høy frem til slutten av 2004. Andelen dagpenge-

1 Se for eksempel utviklingsprogrammet «Sammen om en bedre 
kommune», som fra 2011 gir støtte til lokale prosjekter i blant 
annet heltid/deltid. Se også Laume (2013) Sluttrapport Ufrivillig 
deltid i varehandel. Det er gjennomført en rekke prosjekter og 
utprøvinger i fellesprogrammet til NAV og VOX  
(https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/ 
Forsoks+og+utviklingsprosjekter/Ufrivillig+deltid).

Rett til dagpenger som delvis ledig
Ifølge folketrygdloven § 4–3 annet ledd må vanlig 
arbeidstid for en arbeidssøker være redusert med minst 
50 prosent for at vedkommende skal ha rett til dag
penger. Som vanlig arbeidstid regnes den arbeidstiden 
vedkommende hadde før ledigheten eller før arbeids
tiden ble redusert. Vanlig arbeidstid kan likevel ikke 
overstige lovbestemt arbeidstid for yrket eller  
næringen.

Kravet til reduksjon i arbeidstid ble hevet fra 40 til 
50 prosent fra 1. januar 2003. Sammen med visse krav 
til minsteinntekten i det siste avsluttede kalenderåret 
(eller i løpet av de siste tre avsluttede kalenderårene) 
er 50 prosent reduksjon av arbeidstid og tap av 
arbeidsinntekt to hovedkrav for å kunne motta dag
penger.

Delvis arbeidsledige som har rett til dagpenger mottar 
graderte dagpenger, som tilsvarer den reduksjonen 
vedkommende har hatt i arbeidstiden

Ifølge folketrygdloven § 4–13 ytes det graderte dag
penger til personer som er delvis arbeidsledige og som 
får redusert arbeidsinntekt fordi arbeidstiden pr. uke er 
blitt redusert eller fordi vedkommende ikke har fått full 
sysselsetting. Graderte dagpenger ytes bare når vanlig 
arbeidstid i meldeperioden er redusert med minst 
50 prosent i forhold til medlemmets vanlige arbeidstid.

Figur 5. Andel delvis ledige menn (venstre akse). Delvis ledige i prosent av arbeidsstyrken (høyre akse). 
12måneders glidende gjennomsnitt. Desember 2001 – september 2014
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mottakere begynte å falle kraftig frem til 2007 etter 
hvert som konjunkturene bedret seg og ledigheten 
gikk ned, og etter en stabil periode vokste andelen 
igjen i 2009. At andelen delvis ledige som mottar 
dagpenger følger i hovedtrekk utviklingen i antall 
delvis ledige kan sees i sammenheng med at når 
ledigheten er økende, kommer de fleste nye arbeids-
ledige direkte fra arbeidslivet og har opparbeidede 
rettigheter til dagpenger. Utviklingen for delvis 
ledige og helt ledige er lik og har felles drivkrefter: 
den makroøkonomiske utviklingen samt  innskjerpingen 
i regelverket fra januar 2013.

I perioden 2001–2014 har det vært flere kvinner enn 
menn registrert som delvis ledige. Kjønns sammen-
setningen av delvis ledige står derfor i kontrast til helt 
ledige, hvor det er et klart flertall av menn. Andelen 
delvis ledige kvinner og menn varierer imidlertid med 
konjunkturene (se figur 5). I 2008, da ledigheten var 
lav, lå andelen delvis ledige menn på cirka 35 prosent, 
men da ledigheten økte betraktelig i 2009 steg denne 
andelen til litt over 50 prosent. At andel delvis ledige 
menn er generelt høyere i perioder med høyere 
ledighet kan sees i sammenheng med kjønnsdeling på 
arbeids markedet. Menn jobber oftere i konjunktur-
utsatte næringer, derfor vokser antallet delvis ledige 
menn raskere i perioder med økende ledighet. Dette 
vises også i den relative betydningen av delvis ledig-

het for de ulike yrkesgruppene, som varierer med 
konjunkturene. Figur 6 viser at andelen delvis ledige 
med bakgrunn fra industriarbeid og bygg og anlegg 
stiger ved konjunkturnedgang, mens det motsatte er 
tilfellet for helse-, pleie- og omsorgsarbeidere eller 
butikkmedarbeidere.

Delvis ledige de siste tolv månedene
I september 2014 var det registrert 27 500 delvis 
ledige og 79 000 helt ledige. I gjennomsnitt for 
perioden oktober 2013-september 2014 var det 
registrert 27 000 delvis ledige, som tilsvarer 
1,0  prosent av arbeidsstyrken. Antallet registrerte 
helt ledige var 74 000, noe som utgjør 2,8 prosent av 
arbeidsstyrken. I denne perioden var 57 prosent av 
alle delvis ledige kvinner, og det var flere kvinner enn 
menn i alle aldersgrupper bortsett fra de over 60 år. 
Andelen helt ledige kvinner var betydelig lavere, på 
43 prosent i gjennomsnitt for denne perioden.

Større andel delvis ledige blant de over 40 år
Alderssammensetningen blant delvis ledige 
i  perioden oktober 2013 – september 2014 var noe 
annerledes enn blant helt ledige. Sammenlignet med 
helt ledige er det flere delvis ledige over 40 år og 
færre under 30 år (tabell 1). Det var få arbeidssøkere 
under 20 år blant både delvis ledige og helt ledige.

Figur 6. Andel delvis ledige etter yrkesbakgrunn. Utvalgte yrkesgrupper. 12måneders glidende gjennomsnitt. 
Desember 2001 – september 2014
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Disse andelene er påvirket både av forhold på arbeids-
markedet og den relative størrelsen av de ulike alders-
gruppene i arbeidsstyrken. Som andel av arbeidsstyrken 
var det flest delvis ledige i aldersgruppene 25–29 og 
30–39 år, mens det var flest helt ledige i aldersgruppene 
25–29 og 20–24 år (figur 7). Både for helt og delvis 
ledige er andelen lavest blant de under 20 år.

Flest delvis ledige med bakgrunn fra butikk- og 
salgsarbeid
I gjennomsnitt for perioden oktober 2013 – september 
2014 var det flest delvis arbeidsledige med bakgrunn fra 

butikk- og salgsarbeid, serviceyrker og annet arbeid, 
samt helse-, pleie- og omsorgs arbeid (figur 8). Målt 
som prosent av arbeids styrken var det flest delvis ledige 
med bakgrunn fra barne- og ungdomsarbeid (2 %), fulgt 
av reiseliv og transport (1,4 %) og serviceyrker og annet 
arbeid (1,3 %). Meglere og konsulenter, akademiske 
yrker, samt ingeniør- og ikt-fag (alle med 0,3 %)hadde 
færrest delvis ledige i prosent av arbeidsstyrken.

Det har blitt vist at ufrivillig deltid er mer utbredt 
i enkelte yrkesgrupper enn i andre (Svalund 2011). 
Dette gjelder for eksempel innen helse, pleie og 

Figur 7. Helt ledige og delvis ledige i prosent av arbeidsstyrken etter alder. Gjennomsnitt for  
oktober  2013 – september 2014
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Tabell 1. Delvis ledige og helt ledige etter kjønn og alder. Gjennomsnitt for oktober 2013 – september 
2014. Prosent

Delvis ledige Helt ledige

Alder i alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner

19 år og under 1% 0% 1% 3% 2% 1%

20–24 år 10% 4% 6% 14% 8% 6%

25–29 år 13% 5% 8% 16% 9% 8%

30–39 år 27% 11% 16% 28% 15% 13%

40–49 år 25% 11% 14% 20% 12% 9%

50–59 år 17% 8% 9% 13% 8% 5%

60 år og over 6% 3% 3% 5% 3% 2%
 

Kilde: NAV
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omsorg, hvor omfanget av deltid er størst i kommune-
sektoren (Moland 2013). Slike forskjeller vil antage-
lig gjenspeiles i et høyt forholdstall mellom delvis 
ledige og helt ledige i disse yrkesgruppene. I gjennom-
snitt for de siste tolv månedene er dette forholdstallet 
høyest innen helse, pleie og omsorg, med 50 prosent. 
Yrkesgruppene undervisning og barne- og ungdoms-
arbeid har nest høyest forholdstall med 35 prosent. 
Ingeniør- og ikt- fag er yrkesgruppen med det laveste 
forholdstallet (21 %).

Færrest delvis ledige i de mest befolkede 
fylkene
Figur 9 viser at målt som prosent av arbeidsstyrken 
var det i perioden oktober 2013 – september 2014 
i gjennomsnitt flest delvis ledige i Finnmark (1,9 %), 
Telemark (1,5 %) og Nordland (1,4 %). Det var 
færrest delvis ledige i Rogaland (0,6 %), Akershus 
(0,7 %), Hordaland (0,8 %) og Oslo (0,9 %). Oslo 
skiller seg ut ved å ha både en lav andel delvis ledige 
og en høy andel helt ledige (3,6 %).

At det er relativt færre delvis ledige i de mest 
 befolkede fylkene, som Oslo, Akershus eller  
Rogaland, kan sees i lys av at arbeidsmarkedet i disse 

fylkene er relativt variert, noe som gjør det lettere 
å unngå ufrivillig deltidsarbeid. Den geografiske 
avstanden mellom ulike arbeidsplasser i disse 
fylkene er mange steder kort, slik at flere også har 
mulighet for å kombinere flere deltidsstillinger. 
Enkelte yrkesgrupper og demografiske grupper har 
større sannsynlighet  enn andre for å være delvis 
ledige. Hvis det er forholdsvis mange i et fylke som 
har yrkesbakgrunn fra for eksempel helse, pleie og 
omsorg, er det mer sannsynlig at det er forholdsvis 
flere delvis ledige i dette fylket. Handal (2009) har 
vist at sentraliseringsgraden, yrkessammensetningen 
og andel kvinner med lav utdannelse i ulike fylker 
påvirker hvor mange delvis ledige arbeidssøkere det 
er i forhold til helt ledige.

Lavere andel dagpengemottakere blant delvis 
ledige
I gjennomsnitt for de siste tolv månedene mottok 
under halvparten av både de helt og delvis ledige 
arbeidssøkerne dagpenger. Andelen var noe lavere 
for delvis ledige (44 %) enn for helt ledige (46 %).

Andelen dagpengemottakere blant helt og delvis 
 ledige varierer med alder. Andelen dagpenge-

Figur 8. Delvis ledige og helt ledige i prosent av arbeidsstyrken (venstre akse) og antall delvis ledige (høyre akse), 
etter yrkesbakgrunn. Gjennomsnitt for september 2013 – august 2014
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mottakere er lavest for de to yngste aldersgruppene 
i begge tilfeller, men øker kraftig fra 16–19 år til 
20–24 år (figur 10). Deretter er andelen svakt økende 
med alder. For både helt og delvis ledige er andelen 
som mottar dagpenger størst for de over 60 år. 
Andelen dagpengemottakere er lavere blant delvis 
ledige enn blant helt ledige for aldersgruppene 25 år 
og over, mens for de under 25 år er andelen dag-
pengemottakere høyere blant delvis ledige, og dette 
gjelder for både menn og kvinner.

Delvis ledige: mellom jobb og ledighet
Denne artikkelen har rettet søkelyset mot delvis 
ledige arbeidssøkere, de som er deltids sysselsatte 
men jobber mindre enn de ønsker. Vi har sett på 
utviklingen i antall delvis ledige i forhold til antall 
helt ledige siden 2001, og funnet at de siste 9 årene 
har dette forholdstallet avtatt. Siden deltidsstillinger 
er mer utbredt i noen yrker og næringer enn andre, 
er arbeidssøkere med tilsvarende yrkesbakgrunn 
over representert blant delvis ledige. De fleste av 
disse yrkene er kvinnedominerte, noe som gjør at det 
er flest kvinner blant delvis ledige, selv om denne 
kjønnsforskjellen har blitt mindre de siste årene. 

Delvis ledige har en eldre aldersprofil enn helt 
ledige, noe som kan tyde på at de har en sterkere 
tilknytning til arbeidsmarkedet enn helt ledige. 
Arbeidsmarkedssituasjonen i ulike regioner påvirker 
ikke bare arbeidsledigheten, men også relativt antall 
helt og delvis ledige. Vi finner at delvis ledighet er 
minst utbredt i de tettest befolkede fylkene. Omtrent 
halvparten av de delvis ledige er dagpengemottakere, 
mens halvparten ikke mottar noen ytelser fra NAV. 
Utviklingen i perioden 2001–2014 viser at andelen 
delvis ledige som mottar dagpenger stiger når 
ledigheten øker, og omvendt. Vi har også sett at 
konjunkturene i tillegg påvirker kjønns- og yrkes-
sammensetting blant delvis ledige.

Deltids-sysselsetting får mye oppmerksomhet 
i  litteraturen (Fevang m.fl. 2004, Kjeldstad 2009) om 
hvordan arbeidsmarkedet fungerer. Det kan være at 
en reduksjon i arbeidstiden, i stedet for oppsigelse, 
virker som en tilpasningsmekanisme for arbeids-
markedet i en konjunkturnedgang. Man kan også 
argumentere for at det er bedre for arbeid stakere 
i en konjunkturnedgang å få arbeidstiden redusert 
midlertidig enn å miste jobben. Når konjunktur-

Figur 9. Helt ledige og delvis ledige i prosent av arbeidsstyrken etter fylke. Gjennomsnitt for  
oktober 2013 – september 2014
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forholdene bedrer seg kommer arbeids takerne raskere 
tilbake til full stilling. Noen av de delvis ledige hadde 
ikke full jobb før de meldte seg til NAV. For disse 
kan en deltidsstilling være en  overgang til en fulltids-
stilling. For begge grupper argumenteres det for at 
noe tilknytning til arbeids livet kan være nyttig for å 
forebygge langtidsledighet.

Referanser
Fevang, Elisabeth, Knut Røed, Oddbjørn Raaum og 
Tao Zhang (2004), Undersysselsatte i Norge: Hvem, 
hvorfor og hvor lenge? Rapport 7. Oslo: Stiftelsen 
Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forsking.

Handal, Jørn (2009) «Flest delvis ledige i utkant-
strøk», Arbeid og Velferd 1/2009, 21–24.

Figur 10. Andel helt ledige og delvis ledige som mottok dagpenger, etter alder. Gjennomsnitt for  
oktober 2013 – september 2014
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BEGREPER OG DEFINISJONER

Arbeidsavklaringspenger
Arbeidsavklaringspenger er en midlertidig ytelse 
som skal sikre inntekten til personer som har nedsatt 
arbeidsevnen med minst halvparten på grunn av 
sykdom, skade eller lyte. Personen må samtidig få 
aktiv behandling, og/ eller delta på et arbeidsrettet 
tiltak, eller være under oppfølging av NAV etter at 
behandling og tiltak er forsøkt. 

Arbeidsavklaringspenger gis til de som fortsatt har 
nedsatt arbeidsevne etter å ha brukt opp sykepengene, 
men kan også gis til personer som ikke har syke
pengerett.

Ytelsen gjelder for alle i alderen 1867 år som har 
vært medlemmer av folketrygden i minst tre år, eller 
minst ett år i særskilte tilfeller. Ytelsen kan gis så 
lenge det er påkrevd for at medlemmet skal kunne 
gjennomføre fastsatt aktivitet, men ikke lenger enn 
fire år. Arbeidsavklaringspengene utgjør 66 prosent 
av inntektsgrunnlaget. Minsteytelse er 2 G, mens 
maks ytelse er 66 prosent av 6 G. 

Arbeidsevnevurdering 
En skriftlig vurdering av den enkeltes evne til å møte 
de krav som stilles i utførelsen av et arbeid eller 
deltakelse i dagliglivet. Alle brukere som etter en 
innledende behovsvurdering har behov for mer 
omfattende vurdering av sitt bistandsbehov, har rett 
til å få gjennomført en arbeidsevnevurdering. Vurde
ringen skal blant annet beskrive brukers muligheter 
til å komme i arbeid, hva slags arbeid som er målet, 
behov for bistand for å komme i arbeid, og om – og 
eventuelt hvor mye – arbeidsevnen er nedsatt.

Arbeidsevnevurderingen brukes både som en platt
form for individuelt tilpasset og hensiktsmessig 
oppfølging, og som et ledd i saksbehandling knyttet 
til ytelser som krever at en slik vurdering er gjort. 
Det siste gjelder arbeidsavklaringspenger, uføre
pensjon og kvalifiseringspenger, samt deltakelse  
i enkelte tiltak.

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 
Arbeidskraftsundersøkelsen er en utvalgsunder
søkelse 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 sysselsatte 
og arbeidsledige. Det tilsvarer alle som tilbyr sin 
arbeidskraft på arbeidsmarkedet. Personer utenfor 
arbeidsstyrken er personer som verken var sysselsatte 
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 arbeidsstyr
ken  brukes i utgangspunktet arbeidsstyrketall fra 
året før. De første månedene i året vil arbeidsstyrke 
fra to år tidligere benyttes. Bytte av arbeidsstyrke 
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.
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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 innebærer 
at arbeidstakeren er midlertidig helt eller delvis løst fra 
sin arbeidsplikt på grunn av innskrenkning i driften eller 
arbeidsstans bestemt av arbeidsgiver (eventuelt i sam
arbeid med arbeidstakerne/arbeidstakerorganisasjonene).

Arbeidssøkere på tiltak: Omfatter alle arbeidssøke
re som på opptellingstidspunktet deltar på arbeidsret
tede 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/
studier, men som har skolegang/studier som hoved
aktivitet regnes i denne kategorien. Det samme gjør 
egenetablerere med dagpenger som er under etable
ring 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.
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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 NAVkontorene  
b) registrert av arbeidsgiver på nav.no 
c)  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 
nasjonalregnskap (KNR)
Nasjonalregnskapet er en detaljert regnskapsmessig 
oversikt over hele Norges økonomi.

Nedsatt arbeidsevne
Personer med nedsatt arbeidsevne er de som på 
grunn av fysisk, psykisk eller sosial funksjonshem
ming har vanskeligheter med å få eller beholde
arbeid, og som er under medisinsk rehabilitering, 
vurderes av NAV med sikte på yrkesmessig attføring 
eller som under arbeidsrettet attføring, eller får annen 
oppfølging fra NAV. 

Begrepet nedsatt arbeidsevne erstattet begrepet 
yrkeshemmet fra og med januar 2009. I praksis 
klassifiseres personer til å ha nedsatt arbeidsevne 
enten ved at de har rett på arbeidsavklaring (tidligere 
Attføring) eller at NAV og personen i felleskap 
gjennom en arbeidsevnevurdering har kommet til at 
bistandsbehovet er betydelig. 

Personer med nedsatt arbeidsevne deles inn  
i følgende grupper:

Venter på oppfølgingsvedtak: alle med nedsatt 
arbeidsevne som ikke deltar på et arbeidsrettet tiltak 
og som ikke har fått et oppfølgingsvedtak 

Behov for arbeidsrettet tiltak: alle med nedsatt 
arbeidsevne som i følge oppfølgingsvedtaket er 
aktuelle for arbeidsrettede tiltak men som ikke deltar 
på noe arbeidsrettet tiltak. 

På arbeidsrettet tiltak: alle med nedsatt arbeids
evne som deltar på arbeidsrettede tiltak. 

Ikke behov for arbeidsrettet tiltak: alle med 
nedsatt arbeidsevne som ikke deltar på et arbeids
rettet tiltak og som i følge oppfølgingsvedtaket ikke 
er aktuelle for arbeidsrettede tiltak.

Sesongjustering
Sesongjustering er å bruke statistiske metoder for  
å fjerne systematiske sesongvariasjoner fra en måned
lig eller kvartalsvis tidsserie, slik at tidsserien i størst 
mulig grad uttrykker den reelle utviklingen over tid. 
NAV foretar sesongjustering av arbeids markeds
statistikken, og sykefraværsstatistikken sesongjusteres 
av SSB. Eksempelvis øker arbeids ledigheten normalt 
om sommeren og etter årsskiftet. Dette har sammen
heng med at mange studenter avslutter utdanningen og 
melder seg som arbeids søkere etter at semestrene er 
avsluttet. I tillegg påvirkes sysselsettingen av bedriftenes 
kontrakts perioder. 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 sykmeldingsregister, 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 Aaregisteret gir informasjon om 
arbeidsforholdet arbeidstakeren er sykmeldt fra, blant 
annet arbeidstid, næring og sektortilhørighet. Sykefra
værsstatistikken omfatter ikke selvstendig næringsdri
vende eller vernepliktige, og ikke fravær som skyldes 
barns sykdom eller omsorgs og foreldrepermisjoner.
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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 
varigheten. Avbrudd er perioder hvor personen ikke 
er arbeidssøker, for eksempel som følge av arbeid. 

Varighet som helt ledig
Varigheten som helt ledig regnes fra det tidspunktet 
en person første gang melder seg som helt arbeidsle
dig eller når personen melder seg som helt arbeidsle
dig etter avbrudd av minst to ukers varighet. Av
brudd 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. 

Yrkesfrekvens
Yrkesfrekvensen vil si hvor stor prosentandel av 
befolkningen som er med i arbeidsstyrken. Yrkes
frekvens kan måles for hele befolkningen i yrkesaktiv 
alder, for ulike aldergrupper eller grupper av befolknin
gen. Yrkesfrekvens tilsvarer begrepet yrkesaktivitet.

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 1574 år.

Sysselsetting (Nasjonalregnskapet)
Totalt antall sysselsatte personer er summen av 
lønnstakere og selvstendig næringsdrivende i alderen 
1574 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.
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