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Sammendrag
Veksten i sysselsettingen og arbeidsstyrken bremset opp denne våren. Ifølge sesongjusterte 
tall fra Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) gikk både sysselsetting og arbeidsstyrken ned med 
4 000 personer fra april til juli, noe som bekrefter utflatingen. Yrkesdeltakelsen fortsetter 
 samtidig å øke, og var i første og andre kvartal høyere enn året før. 

Etter en oppgang gjennom sommeren, falt summen av helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere 
(bruttoledigheten) betydelig i august, og det var en ny, mindre nedgang i september, ifølge se
songjusterte tall. Samlet for perioden fra juli til september var nedgangen i bruttoledigheten på 
to prosent. Tilgangen på ledige stillinger per virkedag holdt seg uendret i den samme perioden, 
mens det var en liten nedgang i tilgangen på nye arbeidssøkere.

De fleste yrkesgruppene opplevde at bruttoledigheten gikk ned fra juli til september, justert  
for normale sesongvariasjoner. Nedgangen var størst for personer uten eller uoppgitt yrkes
bakgrunn, for bygge og anleggsarbeidere og meglere og konsulenter. Barne og ungdoms
arbeidere hadde den største økningen denne perioden. 

Bruttoledigheten falt også i de fleste fylkene fra juli til september. Ifølge sesongjusterte tall falt 
bruttoledigheten mest i NordTrøndelag, mens Sogn og Fjordene har hatt den største økningen 
denne perioden. Bruttoledigheten som andel av arbeidsstyrken var fortsatt lavest i Sogn og 
Fjordane, mens den var høyest i Østfold, Oslo og Telemark. 

Den økonomiske veksten i euroområdet avtok gjennom 2011 og denne trenden har forverret 
seg i år, med nullvekst i BNP i første kvartal og et fall i andre kvartal. Usikkerheten rundt statsfi
nansene til landene i SørEuropa fortsetter, og arbeidsledigheten er høy og økende. Vi venter et 
fall i euroområdets BNP i år, og at utviklingen vil bli svært svak også neste år før den bedrer seg 
noe i 2014. Den økonomiske veksten i USA avtok i andre kvartal, og innhentingen går saktere 
enn tidligere ventet. En lavere etterspørsel fra industrilandene vil dempe vekstmulighetene til 
de fremvoksende økonomiene. Vi venter at veksten i verdensøkonomien vil være lav i år og til 
neste år, for så å bedre seg noe i 2014.

Vi forventer at den solide veksten som har vært i Norge den siste tiden vil fortsette i årene fre
mover. I år og neste år vil sterk utvikling i innenlandsøkonomien, som følge av høy vekst i petro
leumsinvesteringer, privat konsum og boliginvesteringer, bidra til å holde veksten oppe til tross 
for svak utvikling i internasjonal økonomi. I 2014 venter vi at bedring i internasjonal økonomi 
gjennom økt eksport vil kompensere for svakere vekstimpulsene fra petroleumsinvesteringene.

Arbeidsledigheten ventes å holde seg ganske stabil i årene fremover, med en bruttoledighet 
på 83 000 i år og 85 000 de neste to årene. Den solide utviklingen i norsk økonomi ventes å 
gi fortsatt god sysselsettingsvekst. Vi venter at sysselsettingen på årsbasis i år og de neste 
to årene vil vokse med henholdsvis 2,1 prosent, 1,4 prosent og 1,5 prosent. Høy befolknings
vekst og økt yrkesdeltakelse vil bidra til fortsatt vekst i arbeidsstyrken. Vi venter at veksten i 
arbeidsstyrken på årsbasis i år og de neste to år blir på henholdsvis 1,9 prosent, 1,4 prosent og 
1,4 prosent. 

Utviklingen på arbeidSmarkedet
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Ser man på utviklingen etter næring, har sys-
selsettingsveksten fra første til andre kvartal 
2012 vært størst innenfor helse- og sosialtje-
nester med 9 000 flere sysselsatte, ifølge se-
songjusterte kvartalstall fra Nasjonalregnskapet 
(KNR). Det var også en betydelig vekst i antall 
sysselsatte i bygge- og anleggsvirksomhet og 
faglig, vitenskapelig, teknisk og forretningsmes-
sig tjenesteyting, begge med 3 000 flere, mens 
sysselsettingen i industrien holdt seg stabil. I 
alt økte sysselsettingen med 19 000 fra første til 
andre kvartal i år.

Det var i andre kvartal flere sysselsatte enn før 
finanskrisen i de fleste næringene, se figur 2. To 
viktige unntak var industri og varehandel, som 
til sammen utgjorde 23 prosent av den totale 
sysselsettingen. Sysselsettingen i industrien 
sluttet å falle i andre kvartal i fjor, og selv om 
den har vist en moderat vekst siden, var antal-
let sysselsatte fortsatt 8 prosent lavere enn i 
første kvartal 2008. Det er imidlertid bransjevise 
forskjeller innen industrien. Næringene som i 
stor grad leverer til oljeindustrien, som produk-

Stabil sysselsetting

Sysselsettingen begynte å øke våren 2010, og i fjor 
vår passerte antallet sysselsatte nivået før finan-
skrisen, ifølge tall fra Arbeidskraftsundersøkelsen 
(AKU).1 Denne våren bremset imidlertid sysselset-
tingsveksten opp, og  sesongjusterte AKU-tall viser 
at sysselsettingen gikk ned med 4 000 fra april til 
juli,2 se figur 1. Denne nedgangen er innenfor AKUs 
feilmargin, men innebærer enn klar oppbremsing i 
forhold til den foregående tremånedersperioden da 
sysselsettingen vokste med 18 000. Sammenliknet 
med juli i fjor er det i år 51 000 flere sysselsatte, noe 
som tilsvarer en årlig vekst på 2 prosent.

1 arbeidskraftundersøkelsen inkluderer bare sysselsatte som er 
registrert bosatt i norge. det kan derfor være et avvik mellom 
akU-tall og tall fra nasjonalregnskapet, siden sistnevnte også 
inkluderer sysselsatte på korttidsopphold som ikke er registrert 
bosatte.

2 sesongjusterte månedstall fra akU er tremåneders gjennomsnitt. 
det vil si at april er lik gjennomsnittet av månedene mars til mai, 
mens juli er gjennomsnittet av månedene juni til august.
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ånedersperioden var en økning på 11 000, ifølge 
sesongjusterte AKU-tall. I forhold til juli i fjor 
var økningen i arbeidsstyrken på 47 000, noe 
som tilsvarer en årlig vekst på 1,8 prosent. 

Figur 3 viser at arbeidsstyrken, som er sum-
men av antall sysselsatte og ledige, har vokst 
med om lag 60 000 fra andre kvartal i fjor til 
andre kvartal i år ifølge AKU. Veksten i sys-
selsettingen var i samme periode sterkere enn 
arbeidsstyrkeveksten, slik at arbeidsledigheten 
gikk ned. Det var en liten økning i antallet 
personer utenfor arbeidsstyrken. Utviklingen for 
den yngste aldersgruppen, 15–24 år, skiller seg 
ut fra utviklingen til de to eldre aldersgruppene. 
Sysselsettingen for den yngste gruppen vokste 
noe mindre enn arbeidsstyrken, slik at ledigheten 
økte litt for denne gruppen. Også i utviklingen i 
personer utenfor arbeidsstyrken skilte den yngste 
gruppen seg ut. For den yngste gruppen vokste 
arbeidsstyrken mer enn befolkningen, slik at 
antallet utenfor arbeidsstyrken gikk ned. For de 
andre aldersgruppene og befolkningen samlet 
økte antallet personer utenfor arbeidsstyrken.

sjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner 
har nå høyere sysselsetting enn før finanskrisen. 
Næringene som produserer tradisjonelle varer, 
som papir og papirvarer, tekstil- eller møbelin-
dustri, opplever en stadig nedgang i sysselsettin-
gen. Helse- og sosialtjenester er en av de nærin-
gene som har vist en kontinuerlig vekst i antall 
sysselsatte de siste tre årene, og utgjorde i andre 
kvartal i år 20,7 prosent av den samlede sys-
selsettingen. Den største prosentvise økningen 
i sysselsettingen i løpet av de siste tre årene har 
vært innen utvinning av olje og naturgass. Selv 
om næringen er raskt voksende, er den fortsatt 
forholdvis liten med hensyn til antall sysselsatte, 
med 2 prosent av den totale sysselsettingen i 
andre kvartal i år.

Stabil arbeidsstyrke

Etter en betydelig vekst i fjor høst og i årets 
første måneder, bremset økningen i antall per-
soner i arbeidsstyrken opp denne våren (figur 1). 
I juli var det 4 000 færre personer i arbeidsstyrk-
en enn i april, mens det i den foregående trem-
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samlet yrkesdeltakelse, siden disse gruppene har 
en lavere yrkesfrekvens enn gjennomsnittet. En 
jevn befolkningsvekst, hvor befolkningen i alle 
aldersgrupper øker med samme rate, vil isolert 
sett ikke medføre noen endring i samlet yrkes-
deltakelse, selv om arbeidsstyrken vokser. Figur 
4 viser de årlige endringene i yrkesdeltakelsen i 
perioden fra første kvartal 2007 til andre kvartal 
2012, dekomponert i konjunkturelle faktorer og 
demografiske endringer. Figuren viser at kon-
junkturelle faktorer har bidratt til årsøkning i 
yrkesdeltakelsen de siste fire kvartalene. Bidra-
get fra demografi holder seg stabilt negativt, 
fordi de eldste aldersgruppene utgjør en stadig 
større andel av befolkningen.

De mellom 25 og 54 år utgjør hoveddelen av 
befolkningen i yrkesaktiv alder, og 55 prosent 
av de mellom 15 og 74 år er i denne aldersgrup-
pen. Personer mellom 15 og 24 år og mellom 55 
og 74 år utgjør henholdsvis 18 og 27 prosent av 
befolkningen i yrkesaktiv alder. Andelen som 
tilhører den eldste eller den yngste aldersgrup-
pen har imidlertid økt de siste årene. Disse de-
mografiske endringene har bidratt til å redusere 
samlet yrkesdeltakelse de siste årene.

Yrkesdeltakelsen, som er arbeidsstyrken som 
andel av befolkningen mellom 15 og 74 år, fort-
satt i andre kvartal å øke på årsbasis. Utviklin-
gen i den samlede yrkesdeltakelsen påvirkes 
av konjunkturelle og demografiske faktorer. 
Endringene i yrkesfrekvensene over tid for de 
ulike aldersgruppene utgjør de konjunkturelle3 
faktorene. Historiske tall viser at yrkesdel-
takelsen for ulike aldersgrupper faller når etter-
spørselen etter arbeidskraft er lav og ledigheten 
økende. Størrelsen på denne responsen varierer 
mellom aldersgrupper, men er vanligvis størst 
for personer i 20-årene. Endringene i alders-
sammensetning i befolkningen over tid utgjør 
de demografiske4 faktorene. En større andel 
eldre eller yngre vil isolert sett medføre lavere 

3 konjunkturelle bidrag på endret yrkesdeltakelse er beregnet ved 
å kombinere befolkningstallene for et år med yrkesfrekvensene 
for året etter for 11 ulike aldersgrupper. dette gir den arbeids-
styrken for de ulike aldersgruppene som ville oppstått dersom 
yrkesfrekvensene var det eneste som ble endret fra et år til det 
neste. en summering av arbeidsstyrken for alle aldersgruppene 
gir samlet arbeidsstyrke, som kombinert med samlet befolkning 
i yrkesaktiv alder gir den samlede yrkesdeltakelsen slik den ville 
vært med kun endringene i yrkesfrekvensene.

4 demografisk bidrag er beregnet ved differansen mellom endring i 
samlet yrkesdeltakelse og endring i yrkesdeltakelsen som skyldes 
konjunkturelle faktorer.
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74 år henholdsvis 59, 87 og 50 prosent. For de unge 
er mange utenfor arbeidsstyrken på grunn av utdan-
nelse. Blant de eldste er det flere alders- og uføre-
pensjonister enn i aldersgruppen 25 til 54 år. Det er 
vekst i yrkesfrekvensen til de yngste og de eldste 
som står bak det positive konjunkturelle bidraget til 

Figur 5 går litt nærmere inn på utviklingen i de kon-
junkturelle faktorene siden 2007, og viser de årlige 
endringene i yrkesfrekvensene for tre ulike alders-
grupper. Yrkesfrekvensen er lavest for de yngste og 
de eldste. I andre kvartal i år var yrkesfrekvensene 
for aldersgruppene 15 til 24 år, 25 til 54 år og 55 til 
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fra juli til september var det en liten nedgang i 
tilgangen av nye arbeidssøkere (-2 %). Sammen-
liknet med september i fjor var tilgangen av nye 
arbeidssøkere per virkedag 5 prosent lavere. 

Blant de helt ledige har det også vært en nedgang 
i antallet nye arbeidssøkere. I gjennomsnitt for pe-
rioden juli til september var det 11 400 helt ledige 
som hadde søkt arbeid i mindre enn 4 uker. Dette 
er 6 prosent færre enn i samme periode i fjor. 

Stabil tilgang av ledige stillinger

Justert for sesongsvingninger har tilgangen av 
nye ledige stillinger7 per virkedag vært forholds-
vis stabil hittil i år, se figur 7. Etter en liten 
nedgang denne våren, har antallet stillings-
utlysninger per virkedag holdt seg uendret 
i tremånedersperioden fra juli til september. 

Sammenliknet med perioden juli til september i 
fjor, var tilgangen på ledige stillinger per virkedag 
i gjennomsnitt uendret i tilsvarende periode i år, 
se figur 8. Det var imidlertid lavere tilgang av nye 
 ledige stillinger for noen yrkesgrupper.8 Den rela-
tive nedgangen var størst for meglere og konsu-
lenter (-25 %), personer med ingen eller uoppgitt 
yrkeserfaring (-14 %) og ledere (-10 %). I denne 
perioden falt også etterspørselen etter bygge- og 
anleggsarbeidere, med 8 prosent færre stillings-
utlysninger enn i perioden juli til september året 
før. Når man ser på hvilke yrker som etterspørres, 
er det barne- og ungdomsarbeid (38 %),9 service-
yrker og annet arbeid (10 %) og helse-, pleie- og 
omsorgsyrker (6 %) som har hatt økt tilgang på 
ledige stillinger denne perioden. 

7 dette gjelder stillinger utlyst i media, registrert av arbeidsgiver på 
nav.no eller meldt til nav.

8 på grunn av innføring av ny yrkesinndeling siden januar 2012 er 
endringen fra i fjor kun et estimat. dette gjelder tall for helt ledige, 
ordinære tiltaks deltakere og ledige stillinger fordelt etter yrke.

9 den store økningen for barne- og ungdomsarbeid henger trolig 
sammen med innføringen av ny yrkesklassifisering. se også fot-
note 11.

årsveksten i samlet yrkesdeltakelsen i årets første 
halvår. Yrkesfrekvensene for de yngste og eldste var 
høyere i første halvår i år enn i tilsvarende periode i 
fjor, mens de var om lag uendret for de mellom 25 
og 54 år. Figuren viser at utviklingen i yrkesfrekven-
sene varierer betydelig mellom de ulike alders-
gruppene. For den yngste aldersgruppen svinger 
yrkesfrekvensene betydelig mer enn for de andre to 
aldersgruppene. Da den yngste gruppen utgjør den 
minste andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder, 
påvirkes samlet yrkesdeltakelse mindre av svingnin-
gene i denne gruppens yrkesfrekvenser.

lavere ledighet

Etter en stor nedgang i januar, har utviklingen i de 
sesongjusterte tallene for helt ledige og bruttole-
digheten5 vært svakere, med en oppgang gjennom 
sommeren. I august ble denne trenden reversert 
med en betydelig nedgang i begge størrelser, fulgt 
av en mindre nedgang i september, se figur 6.  
Samlet for perioden fra juli til september har brut-
toledigheten falt med 1 600 personer, mens antall 
helt ledige har falt med 1 400. I begge tilfeller 
tilsvarer det en nedgang på 2 prosent. Hittil i år 
har bruttoledigheten gått ned med 2 400 personer 
og antallet helt ledige med 2 100.

Ved utgangen av september var det registrert 
63 100 helt ledige hos NAV. Dette utgjør 2,4 
prosent av arbeidsstyrken. Sammenliknet med 
september i fjor var det 2 200 færre registrerte 
helt ledige, en nedgang på 3 prosent. Brutto-
ledigheten var på 78 000 personer, 3 prosent 
færre enn i september i fjor. 

lavere tilgang  
av nye arbeidssøkere
Tilgangen av ordinære arbeidssøkere6 per virkedag 
har endret seg lite så langt i år, når man justerer for 
normale sesongvariasjoner, se figur 7. I perioden 

5 bruttoledigheten er summen av antall helt ledige og ordinære 
tiltaksdeltakere.

6 ordinære arbeidssøkere inkluderer helt ledige, delvis ledige, 
ordinære tiltaksdeltakere og andre  arbeidssøkere.
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Figur 6. Utviklingen i antall registrerte helt ledige, bruttoledigheten og akU-ledighet. sesongjusterte tall
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den sesongjusterte bruttoledigheten størst innen 
barne- og ungdomsarbeid (3 %). Bruttoledigheten 
innen barne- og ungdomsarbeid har i tillegg økt i 
løpet av de siste ni månedene, og var i september 
12 prosent høyere enn i desember i fjor.11

Bruttoledigheten er definert som summen av 
antall helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere. 
I figur 10 vises det hvordan utviklingen i disse 
to størrelser har bidratt til endringen i den se-
songjusterte bruttoledigheten etter yrke fra juli til 
september. De fleste yrkesgruppene med nedgang 
i bruttoledigheten i denne perioden, har hatt en 
større nedgang i antall ledige enn i antall tiltaks-

11 innføringen av ny yrkesinndeling i navs statistikk i januar 2012 kan 
være en av årsakene til økningen i ledigheten innen barne- og ung-
domsarbeid. i fjor besto denne yrkesgruppen av de to undergrup-
pene barne- og ungdomsarbeidere og liknende, samt dagmammaer, 
praktikanter og liknende. i den nye yrkesklassifiseringen består 
denne gruppen av undergruppene barnehage- og fritidsassistenter 
mv., samt skoleassistenter. denne endringen kan ha medført at 
flere av de ledige nå ser «sitt» yrke i gruppen barne- og ungdomsar-
beidere, mens de tidligere ikke fant det. det kan i så fall forklare 
økningen i ledigheten blant barne- og ungdomsarbeidere det siste 
året, i tillegg til at det kan forklare en del av nedgangen i gruppen 
ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt, hvor flere av disse kanskje 
havnet tidligere da de ikke fant yrket sitt i andre kategorier.

lavere ledighet  
for de fleste yrkesgruppene

I perioden fra juli til september har bruttoledigheten 
gått ned for de fleste yrkesgruppene, når man jus-
terer for sesongvariasjoner. Som figur 9 viser, var 
den relative nedgangen i denne perioden størst blant 
personer med ingen eller uoppgitt yrkeserfaring  
(-8 %) og blant bygge- og anleggsarbeidere og 
meglere og konsulenter (-4 %). Felles for disse 
yrkesgruppene er at de også har opplevd et fall i 
bruttoledigheten i de to foregående tremånedersperi-
odene. Den samlede nedgangen fra januar til sep-
tember har vært størst blant personer med ingen eller 
uoppgitt yrkeserfaring (-14 %), meglere og konsu-
lenter (-13 %), og innen akademiske yrker (-11 %).10

Bruttoledigheten har imidlertid økt for noen yrker. 
Fra juli til september var den relative økningen i 

10 den samlede prosentvise endringen i bruttoledigheten for de ni 
månedene fra og med januar til og med desember beregnes ved å 
summere endringene i hver av de tre tremånedersperiodene som 
er vist på figur 9. for eksempel, blant meglere og konsulenter er 
endringen i bruttoledigheten fra og med januar til september på 
-13 %, som er summen av -9 % endring fra januar til mars, 0 % fra 
april til juni, og -4 % fra juli til september.
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Figur 9. prosentvis endring i bruttoledigheten etter yrke i løpet av tremånedersperioder. sesongjusterte tall.  
januar 2012 – september 2012

Figur 10. prosentvis endring i bruttoledigheten etter yrke, dekomponert i bidragene fra endringen i antall helt 
ledige og fra endringen i antall tiltaksdeltakere. sesongjusterte tall. juli 2012 – september 2012
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lag, hvor bruttoledigheten falt med 8 prosent. I 
Nord-Trøndelag har bruttoledigheten falt i de to 
foregående tremånedersperiodene i tillegg, med 
en samlet nedgang fra januar til september på 14 
prosent. I Rogaland og Hordaland var det også en 
betydelig nedgang i bruttoledigheten fra juni til 
september, med henholdsvis 7 og 6 prosent.  Brut-
toledigheten holdt seg uendret i flere fylker i denne 
perioden, og det var bare to fylker som hadde en op-
pgang: Vest-Agder med 2 prosent, og Sogn og Fjor-
dane med 10 prosent. Økningen i Sogn og Fjordane 
kom imidlertid etter en nedgang de to foregående 
periodene, slik at den samlede endringen i bruttole-
digheten fra januar til september er på én prosent. 

I figur 13 har vi også dekomponert endringen i 
bruttoledigheten etter fylke i bidragene fra en-
dringene i antall tiltaksdeltakere og helt ledige. 
Figuren viser at i de to fylkene hvor bruttole-
digheten økte mest fra juli til september, har det 

deltakere. For yrkesgruppene der bruttoledigheten 
har økt fra juli til september, var det en litt større 
økning i antall tiltaksdeltakere enn i antall ledige. 
For alle yrker samlet var det ingen endring i antall 
tiltaksdeltakere, og nedgangen  i bruttoledigheten 
tilsvarte nedgangen i antall helt ledige.

Antallet helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere 
var i september høyest innen butikk- og salgsar-
beid, industriarbeid og innen serviceyrker og an-
net arbeid, når vi justerer for normale sesongvari-
asjoner, se figur 11. Ledere og akademiske yrker 
var yrkesgruppene med færrest registrerte ledige 
og tiltaksdeltakere. 

lavere ledighet i de fleste fylkene

Bruttoledigheten falt i de fleste fylkene fra juli til 
september, justert for normale sesongsvingninger 
(figur 12). Nedgangen var størst i Nord-Trønde-
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Ulik utvikling i ledigheten  
blant innvandrere

Arbeidsinnvandring til Norge ble rekordhøy i 
fjor med 26 700 personer som oppga arbeid som 
innvandringsgrunn. Arbeidsinnvandrere utgjorde 
nesten halvparten av alle ikke-nordiske innvan-
drere i 2011.12 Over to tredjedeler av disse kom 
fra de nye EU-landene i Øst-Europa (EU10),13 
og blant dem var polakker og litauere de to 
største gruppene. 80 prosent av de polske og 
litauiske statsborgerne som innvandret til Norge 
i fjor gjorde det på grunn av arbeid.

Nettoinnvandringen gjenspeiler utviklingen i 
arbeidsinnvandringen. I fjor ble nettoinnvan-
dringen på 47 000 personer, den høyeste som 
har hittil blitt registret. Europeiske statsborgere 

12 nordiske statsborgere trenger ikke å registrere seg for å oppholde 
seg i norge, og derfor finnes det ikke  statistikk for nordiske stats-
borgere etter innvandrings grunn.

13 i 2004 ble de følgende ti østeuropeiske landene nye medlemmer 
i eU: polen, litauen, slovakia, latvia,  romania, estland, bulgaria, 
tsjekkia, Ungarn og  slovenia.

vært oppgangen i antall helt ledige som har ført 
til veksten i bruttoledigheten, mens antall tiltaks-
deltakere har økt marginalt eller gått noe ned. 
I de fylkene der bruttoledigheten falt i denne 
perioden har det vært et større fall i antallet helt 
ledige som har bidratt til nedgangen, bortsett fra 
Sør-Trøndelag, der det var en større nedgang i 
antall tiltaksdeltakere enn i antall helt ledige.

Bruttoledigheten som andel av arbeidsstyrken 
var i perioden juli til september i gjennomsnitt 
lavest i Sogn og Fjordane (2,0 %) og Rogaland 
(2,1 %), mens den var høyest i Østfold (4,2 %), 
Oslo (4,1 %) og Telemark (4,0 %), se figur 
15. Både Østfold og Telemark er fylker med 
tradi sjonell industri som er svært avhengig av 
 eksport. En lav utenlandsk etterspørsel som 
følge av situasjonen i Europa rammer derfor 
industrien i disse fylkene hardt. På Vestlandet  
er derimot mye av industrien rettet mot olje-
næringen, hvor etterspørselen er veldig høy.  
Det bidrar til at arbeidsmarkedet er svært  
stramt i disse fylkene.
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Figur 14. bruttoledighet etter fylke. sesongjusterte tall. september 2012
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Figur 15. registrert ledige og tiltaksdeltakere i prosent av arbeidsstyrken. gjennomsnitt for juli 2012–september 2012
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og anleggsnæringen, der ledigheten er høyere 
enn gjennomsnittet. Utviklingen i ledigheten i 
prosent av arbeidsstyrken fra andre kvartal 2011 
til andre kvartal 2012 er ulik blant personer fra 
de viktigste landene når det gjelder arbeidsin-
nvandring. Mens ledigheten økte og sto i ro for 
henholdsvis latviere og litauere, gikk den ned for 
svensker og polakker. For svensker har utviklin-
gen vært ganske lik utviklingen til befolkningen 
ekskludert innvandrere.

Figur 17 viser at utviklingen i ledigheten fra an-
dre kvartal 2011 til andre kvartal 2012 er ulik for 
innvandrere fra de ulike verdensregionene. Mens 
ledigheten økte for innvandrere fra Afrika og 
Sør- og Mellom-Amerika, falt den for de andre 
verdensregionene. Ledighetsprosenten er frem-
deles høyere for alle innvandrergruppene enn 
for befolkningen uten innvandrere. For innvan-
drere fra de nye EU-landene i Øst-Europa har 
ledighetsprosenten gått ned over 1 prosentpoeng 
fra andre kvartal 2011, og var i andre kvartal 

utgjorde nesten tre fjerdedeler av nettoinnvan-
dringen. Ser man på enkelte land, var de største 
gruppene med hensyn til nettoinnvandring i 
2011 polakker, litauere, svensker og latviere. 
Det var en stor relativ vekst i innvandringen fra 
land i Sør-Europa, som for eksempel Spania og 
Hellas, men nivåene var fortsatt lave. Så langt i 
år har nettoinnvandringen også vært høy. Samlet 
for første og andre kvartal var nettoinnvandrin-
gen på 22 900, bare 400 lavere enn i tilsvarende 
periode i fjor. Det er fortsatt polakker og litauere 
som hadde størst nettoinnvandring i årets første 
halvår. Spanske statsborgere var for første gang 
blant de største gruppene med hensyn til nettoin-
nvandring i første halvår i år, men antallet var 
fortsatt lavt.

Tall fra SSB14 viser at ledigheten er betydelig 
høyere for latviere, litauere og polakker enn for 
svensker, se figur 16. Dette kan ses i sammen-
heng med at hovedtyngden av polakker og bal-
tere har yrkesbakgrunn fra industri- og bygge- 

14 ssb har koblet navs tall over registrerte ledige med opplysninger 
over landbakgrunn. en person er definert som innvandrer når 
personen er født i utlandet og har utenlandske foreldre.

Kilde: ssb
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prosent færre enn i august 2011. Noe av årsaken 
til nedgangen er at en del arbeidsavklaringspen-
gemottakere som tidligere mottok tidsbegrenset 
uførestønad, har fått innvilget uførepensjon.

Det har vært en tilsvarende, men noe svakere 
nedgang i gruppen av personer registrert med 
nedsatt arbeidsevne totalt. I august 2012 var 
210 600 personer registrert med nedsatt ar-
beidsevne. Dette er 4 800 eller 2,2 prosent færre 
enn i august 2011.

Den økte overgangen fra arbeidsavklarings penger 
til uførepensjon blant tidligere mottakere av 
tidsbegrenset uførestønad, har bidratt til en større 
økning i antall uførepensjonister enn det som har 
vært tilfellet de siste årene. I juni 2012 mottok 
310 400 personer uførepensjon. Dette er 7 700 
eller 2,5 prosent flere enn i juni 2011. Andelen 
av befolkningen i alderen 18–67 år som mottar 
uførepensjon, økte dermed til 9,6 prosent i juni 
2012, etter å ha holdt seg stabil på 9,5 prosent de 
tre foregående årene. Uføreandelen for menn var 
imidlertid uendret fra juni 2011 til juni 2012 med 
8 prosent, mens uføreandel for kvinner økte fra 
11,0 til 11,3 prosent i denne perioden.

Utviklingen i internasjonal økonomi

Muligheten for en forverring av statsgjeldkrisen 
i Sør-Europa er fortsatt til stede. Gjennom som-
mermånedene har spesielt Italia og Spania måttet 
betale høye renter for både å ta opp nye lån 
og for å refinansiere eksisterende gjeld. Span-
ske myndigheter søkte 25. juni EUs krisefond, 
European Financial Stability Facility (EFSF), 
om støtte til rekapitalisering av banksektoren. 
Risikopåslaget långivere krever for å kjøpe 
10-årige statsobligasjoner toppet seg i Italia og 
Spania mot slutten av juli, men har kommet noe 
ned etter at finansministerne i eurosonen god-
kjente et lån på inntil 100 millioner euro til den 
spanske banksektoren 20. juli.

Hellas har så langt mottatt 148,6 milliarder euro 
i krisehjelp fra de andre medlemslandene i euro-
samarbeidet og Det internasjonale pengefondet 

2012 på 6,1 prosent. Dette må sees i sammen-
heng med den store nedgangen i ledigheten for 
polakker denne perioden.

nedgang i sykefraværet

Det totale sykefraværet var på 6,4 prosent i 
andre kvartal i år, noe som tilsvarer en nedgang 
på 2,8 prosent i forhold til første kvartal. Det 
viser sesongjusterte tall som nylig ble publisert 
for første gang, og som er utarbeidet av NAV og 
SSB i fellesskap. Det legemeldte sykefraværet 
ble redusert med 2,3 prosent. Nedgangen var noe 
større for menn enn for kvinner.

De sesongjusterte tallene er justert for både van-
lig sesongvariasjon og influensarelatert fravær, 
og beskriver derfor den underliggende utviklin-
gen rensket for influensavariasjoner. De viser at 
det nå har vært en sammenhengende reduksjon 
i sykefraværet i seks kvartaler på rad. Sammen-
ligner vi med andre kvartal 2001 da IA-avtalen 
ble undertegnet, har det totale sykefraværet 
gått ned med 11,6 prosent, mens det legemeldte 
fraværet har gått ned med 15,6 prosent. Ned-
gangen er altså fortsatt mindre enn IA-målet på 
20 prosent, og forskjellen på kvinner og menn 
er stor – henholdsvis en reduksjon i det totale 
fraværet på 7,3 og 17,4 prosent.

Økt bruk av gradert sykmelding er et sentralt 
tiltak i IA-arbeidet. Andelen av de legemeldte 
sykefraværstilfellene som på noe tidspunkt 
har vært graderte fortsetter å øke, og forklarer 
dermed noe av nedgangen i sykefraværet. I 
andre kvartal 2012 var andelen på 25,9 prosent, 
mot 24,0 prosent i andre kvartal 2011. Avviklin-
gen av ordningen med aktiv sykmelding 1. juli 
2011 medvirket trolig til at omfanget av gra-
dering har økt, siden mange av dem som ellers 
ville hatt aktiv sykmelding kan ha fått gradert 
sykmelding i stedet.

Antall mottakere av arbeidsavklaringspenger har 
vist en nedadgående trend siden andre halvår i 
fjor. I august 2012 var det 167 900 mottakere av 
arbeidsavklaringspenger, som er 6 300 eller 3,6 
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2012, og falt med 0,2 prosent i andre kvartal 
2012. Sesongjusterte tall fra Eurostat viser at 
nedgangen i eurosonens BNP i andre kvartal 
skyldes redusert privat forbruk og reduksjon i 
bruttoinvesteringene.

Storbritannia har hatt negativ økonomisk vekst 
de tre siste kvartalene, det samme har Italia og 
Spania. Tyskland hadde også negativ vekst i 
fjerde kvartal 2011, men har hatt positiv vekst de 
to påfølgende kvartalene. I Sverige var veksten 
negativ i fjerde kvartal 2011, men ble igjen posi-
tiv i første og andre kvartal.

Den svake økonomiske veksten gjorde at sys-
selsettingen i eurosonen falt i andre halvår i 
fjor, og starten av dette året. Fra første til andre 
kvartal i år holdt sysselsettingen seg stabil i 
eurosonen, men den var 0,6 prosent lavere enn i 
andre kvartal i fjor. Sysselsettingen har falt mest 
i Hellas, Spania og Portugal, mens Østerrike, 
Tyskland og de baltiske landene har hatt størst 
vekst i sysselsettingen.

I august var arbeidsledigheten 11,4 prosent i eu-
rosonen. Antallet ledige personer var dermed på 
sitt høyeste noensinne, med 18,2 millioner men-
nesker uten jobb. Også her er det store forskjel-
ler mellom landene. Østerrike og Luxembourg 
hadde den laveste ledigheten i august, mens 
Hellas og Spania hadde den høyeste. I eurosonen 
samlet, var ledighetsraten for personer under 
25 år på 22,8 prosent i august, men todelingen 
mellom landene i nord og sør fortsetter. Over 
50 prosent av unge under 25 år var ledige i både 
Hellas og Spania, og over 30 prosent i samme 
aldersgruppe var ledige i Portugal og Italia.

Industriproduksjonen i eurosonen falt gjennom 
høsten 2011, og denne trenden har fortsatt i år. 
Industriproduksjonen økte i midlertidig med 0,6 
prosent fra juni til juli. Ordretilgangen i euro-
sonens industriproduksjon økte i mars etter fall i 
både februar og januar, men falt igjen i april.

Det siste estimatet for BNP i USA viser en vekst 
på 1,3 prosent fra første til andre kvartal i år, 

(IMF). Innsparingene i Hellas ser ut til å være for 
lave til å nå kutt-målet i offentlige utgifter på 11,5 
milliarder euro gjennom 2013–2014 som er spesi-
fisert i avtalen med Den europeiske kommisjonen, 
Den europeiske sentralbanken (ESB) og IMF. 
Regjeringen i Spania ser heller ikke ut til å nå det 
avtalte målet om å redusere budsjettunderskud-
det til 6,3 prosent av landets BNP i 2012 og til 
4,5 prosent av BNP i 2013. Dette bidrar til videre 
usikkerhet i de globale finansmarkedene.

I tillegg har den realøkonomiske utviklingen i 
eurosonen vært svak, slik at innhentingen har gått 
saktere enn ventet. Finansmarkedene ser derfor ut 
til å respondere positivt på ESBs foreslåtte tiltak 
for å redusere landenes lånekostnader gjennom å 
kjøpe ubegrensede mengder europeisk statsgjeld 
i annenhåndsmarkedet. Rentene på italienske 
og spanske statsobligasjoner har falt ytterligere 
siden tiltaket ble offentliggjort 6. september, men 
betingelsene til landenes finanspolitiske utvikling 
for gjennomførelsen av støttekjøpene skaper 
usikkerhet om den videre effekten av tiltaket. 
Den tyske forfatningsdomstolen har vedtatt at det 
permanente krisefondet i EU, European Stabil-
ity Mechanism (ESM), ikke er grunnlovsstridig. 
Dette er avgjørende for oppstarten av fondet, som 
skal overta EFSF rolle som et fond der stater i eu-
rosonen skal kunne søke om hjelp dersom landet 
ikke klarer å håndtere sine låneforpliktelser.

Den europeiske kommisjonen har foreslått å 
etablere en bankunion fra 1. januar 2013 i euro-
sonen. Et felles rammeverk for håndtering av 
bank problemer i eurosonen er foreslått å overføres 
til ESB, slik at eurosonens banker får en felles 
tilsynsmekanisme, et felles krisefond i tilfelle 
solvensproblemer og en felles bankinnskudds-
forsikring. Dette vil kunne fjerne usikkerheten den 
nære tilknytningen mellom nasjonalstatene i euro-
sonen og banksektoren skaper, hvor myndighetene 
har måttet gå inn å redde bankene med offentlige 
midler. Bank unionen må vedtas i hvert enkelt land 
før den kan tre i kraft.

Den økonomiske veksten i eurosonen var uen-
dret fra fjerde kvartal 2011 til første kvartal 
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nær null til midten av 2015, og sentralbanken vil 
dermed fortsette sin ekspansive pengepolitikk i 
om lag tre år til. Den planlagte reverseringen av 
de midlertidige skattelettene gitt under tidligere 
president George W. Bush og automatiske of-
fentlige utgiftskutt i det føderale budsjettet som 
vil utløses ved årsskiftet, skaper usikkerhet om 
effekten av sentralbankens tiltak. Budsjettkut-
tene er et resultat av avtalen som hevet grensen 
på størrelsen til den offentlige gjelden, vedtatt av 
den amerikanske kongressen august 2011 under 
forutsetning av store kostnadskutt som skal gjen-
nomføres i 2013. Avtalen om kuttene ble laget 
for å legge press på partene om å bli enige. USA 
står potensielt ovenfor en betydelig kontraksjon 
i finanspolitikken i 2013, og kongressens bud-
sjettkontor har advart om at dette kan føre til at 
den amerikanske økonomien krymper med 1–2 
prosent i 2013. På grunn av det amerikanske 
presidentvalget 6. november 2012 knyttes det 
usikkerhet til om politikken vil bli gjennomført, 
eller om landes offentlig gjeld skal økes ytter-
ligere for å stimulere økonomien.

OECDs ledende økonomiske indikatorer gir et 
anslag på konjunkturutviklingen de neste seks 
månedene og er sammensatt av flere viktige 
økonomiske variabler. Indikatoren peker på 
fortsatt svak vekst i eurosonen, mens i Japan 
og USA peker indikatoren på en moderat vekst 
de neste seks månedene. I OECDs prognose fra 
september 2012, vises det at det er de fremvok-
sende økonomiene utenfor OECD-samarbeidet 
som bidrar mest til den globale økonomiske 
veksten, og at det har vært slik en siden før 
finanskrisen. I flere av disse landene har imidler-
tid veksten avtatt det siste året, og den ledende 
indikatoren peker nå på en videre oppbremsing i 
Kina, India og Russland, mens en bedring indik-
eres i Brasil.

I IMFs prognose fra juli, anslås den globale 
økonomiske veksten til 3,5 prosent i 2012 og 
til 3,9 prosent i 2013. Dette er en nedjustering 
på henholdsvis 0,1 prosent og 0,2 prosent fra 
forrige prognose i april. Vekstraten vil avhenge 
av finansiell stabilitet i den søreuropeiske bank-

målt i årlig rate. Dette er en nedjustering fra de 
tidligere BNP-estimatene, og tyder på en større 
oppbremsing enn antatt tidligere i år. Veksten i 
BNP skyldes økning i det private forbruket og i 
bruttoinvesteringene. Til tross for at vekstraten 
til boliginvesteringene er halvert i andre kvartal 
i forhold til første kvartal, er veksten fortsatt 
sterk. Boliginvesteringene økte med 8,5 prosent 
i forhold til første kvartal. Offentlig forbruk og 
offentlige investeringer falt for syvende kvartal 
på rad, og bidrar til redusert BNP-vekst. 

Sesongjusterte tall viser at sysselsettingsveksten 
har vært fallende de siste tre månedene, og at 
sysselsettingsraten var på 58,3 prosent i august. 
Dette var en reduksjon på 0,1 prosentpoeng i 
forhold til juli. Arbeidsledigheten i USA har 
holdt seg mellom 8,1 og 8,3 prosent gjennom 
året, og sesongjusterte tall viste at ledigheten var 
på 8,1 prosent i august. Antallet arbeidsledige 
personer gikk ned i august, men samtidig var 
det en reduksjon i antallet personer som deltar i 
arbeidsstyrken. Yrkesdeltagelsen falt fra 63,7 i 
juli til 63,5 i august.

USAs ledende økonomiske indikator15 falt med 
0,1 prosent fra juli til august, og dette er tredje 
nedgang i løpet av de siste seks månedene. 
Reduksjonen skyldes primært en nedgang i 
amerikanske innkjøpssjefers forventningsindeks, 
ISM-indeksen, og at amerikanske forbrukere har 
et mer pessimistisk syn på forretningsforholdene 
til amerikanske bedrifter. Utviklingen i denne 
indikatoren tyder på uendret vekstrate i USA 
de neste månedene, noe som innebærer fortsatt 
vekst under det historiske snittet.

På grunn av den svake økonomiske utviklingen i 
USA, annonserte den amerikanske sentralbanken 
en ny stimuluspakke hvor banken skal kjøpe 
boliglånsbaserte obligasjoner for 40 milliarder 
dollar hver måned, helt til arbeidsmarkedet viser 
tydelig bedring. Rentebanen skal ligge med rente 

15 både indikatoren for forbrukertillit og den ledende økonomiske 
indikatoren for Usa er utarbeidet av the Conference board.
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enn for ett år siden. Eksport av tjenester, som har 
vokst med 7 prosent det siste året, er nå blitt om 
lag like stor som eksport av tradisjonelle varer. 
Vi venter at fortsatt svak utvikling internasjo-
nalt, lavere etterspørsel fra eksportmarkedene 
og svak konkurranseevne, som følge av sterkere 
krone og høy innenlandsk lønnsvekst, vil gi lav 
eksportvekst i år og de neste to årene. Importen 
gikk ned med 0,1 prosent og var 5,6 prosent 
høyere enn i fjor. Årsveksten i import var noe 
høyere enn det historiske gjennomsnittet. Vi 
venter at importen kommer til å vokse med om 
lag historiske vekstrater fremover.

Veksten i husholdningenes konsum har vært 
sterk i første og andre kvartal i år. Sesongjusterte 
tall fra nasjonalregnskapet viser at konsumet 
økte med 1,1 prosent begge kvartalene. Spesielt 
konsum av matvarer og elektrisitet bidro til den 
samlede konsumveksten i andre kvartal. Kon-
sumnivået i andre kvartal var 2,7 prosent høyere 
enn for ett år siden. Til tross for sterk konsum-
vekst i årets to første kvartaler, var spareraten 
i andre kvartal uendret fra første kvartal på 9,3 
prosent. Den høye sparingen skyldes god vekst i 
husholdningenes disponible inntekt, som i andre 
kvartal var 6,2 prosent høyere enn i fjor. Lønns-
vekst stod for det største bidraget til veksten 
i disponibel inntekt i andre kvartal. Utviklin-
gen i husholdningenes formuesinntekter og 
næringsinntekter, samt utbetalinger av pensjoner 
og stønader fra offentlig forvaltning, var svak i 
andre kvartal. Selv om SSBs varekonsumindeks  
viser at varekonsumet falt i juni og juli, for-
venter vi at den høye sparingen som har vært  
de siste årene sammen med videre inntektsvekst 
og lave realrenter gir grunn til fortsatt god  
konsumvekst fremover.

Offentlig konsum økte med 1 prosent i andre 
kvartal og var 1,8 prosent høyere enn for ett år 
siden. Offentlige investeringer vokste med 1,8 
prosent og var 8,8 prosent høyere enn samme tid 
i fjor. Den høye årsveksten skyldes en stor ned-
gang i fjorårets andre kvartal. Vi legger til grunn 
om lag samme utvikling i offentlige utgifter som i 
Revidert Nasjonalbudsjett 2012 (RNB 12). I RNB 

sektoren og av at USA ikke gjennomfører de 
vedtatte reduksjonene i det føderale budsjet-
tunderskuddet. I tillegg vil veksten avhenge 
av at de politiske tiltakene i de fremvoksende 
økonomiene lykkes med å fremme innenlandsk 
etterspørsel. Veksten i fremvoksende økonomier 
og utviklingsøkonomier anslås til henholdsvis 
5,6 prosent i 2012 og 5,9 prosent i 2013.

NAV venter en svakere utvikling i den globale 
økonomien ut året og videre inn i neste år, før 
en moderat bedring ventes i 2014. Vi venter et 
fall i BNP i eurosonen i år, og at utviklingen vil 
bli svært svak også neste år før den bedrer seg 
noe i 2014. I USA venter vi en svak utvikling i 
BNP i år, men at utviklingen vil bedre seg noe 
i neste år og en ytterligere bedring i 2014. Den 
svake veksten i Europa og USA vil føre til lavere 
etterspørsel etter norske eksportvarer, da disse 
landene er våre viktigste handelspartnere.

Utviklingen i norge

Sesongjusterte tall fra kvartalsvis nasjonal-
regnskap viser at den solide veksten i Norge 
fortsetter. Fra første til andre kvartal i år vokste 
BNP i Fastlands-Norge med 1,0 prosent. BNP 
i Fastlands-Norge var 3,7 prosent høyere enn i 
andre kvartal i fjor. Dette er godt over anslått 
trendvekst. I andre kvartal i år var det vekst i 
både husholdningenes konsum, investeringer, 
offentlig konsum og nettoeksport, og nivåene 
er høyere enn for ett år siden. Vi venter at den 
solide veksten skal fortsette i år og de neste to 
årene. God utvikling i privat konsum, bolig-
investeringer og oljeinvesteringer vil mer enn 
kompensere for svak eksportutvikling grunnet 
internasjonal nedgangskonjunktur.

Eksporten i alt økte med 1,3 prosent i andre 
kvartal og var 4,2 prosent høyere enn for ett 
år siden. Eksport av råolje og naturgass økte i 
andre kvartal med 1,7 prosent. Sammenlignet 
med andre kvartal i fjor var eksporten av råolje 
og naturgass 10,7 prosent høyere. Eksporten av 
tradisjonelle varer gikk opp med 0,6 prosent i 
andre kvartal, men var fortsatt 0,6 prosent lavere 
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nadene, sterk vekst i ordretilgang og -reserver, 
høy befolkningsvekst og høye boligpriser in-
dikerer fortsatt høy igangsetting av boliger også 
fremover. Boliginvesteringene har erfaringsmes-
sig vist seg å følge igangsettingen av bolig med 
et visst tidsetterslep. Den sterke utviklingen 
i igangsettingen av boliger indikerer solid vekst 
i boliginvestereringene i årene fremover.

Næringsinvesteringene vokste med 1,9 prosent 
i andre kvartal, og var 5,4 prosent høyere enn 
året før. Økte investeringer i produksjon av 
kjemiske varer og bergverksdrift bidro til at 
investeringene i industri og bergverk økte med 
13,6 prosent. SSBs ordrestatistikk for industrien 
viser en todeling i ordrebasert industri, mel-
lom oljerelaterte næringer på den ene siden og 
eksportrettet industri på den andre siden. Både 
ordretilgang og ordrereserve økte i andre kvar-
tal for hjemmeindustrien, mens de var om lag 
uendret for eksportrettet industri. Ordretilgangen 
er betydelig høyere enn for ett år siden for hjem-
meindustrien, mens den er betydelig lavere for 
eksportindustrien. SSBs konjunkturbarometer 
viser også en todeling i industrien. Nedgangen i 
nye ordre fra eksportmarkedet bremset opp i an-
dre kvartal. Industrien samlet forventer produks-
jonsvekst i tredje kvartal i år. Det er mer positive 
forventninger til utviklingen for hjemmemarkeds-
produsenter, mens forventningene har blitt 
mindre positive for eksportmarkedsprodusenter. 
Ifølge SSBs investeringstelling for industri, 
bergverksdrift og kraftforsyning, vil betydelige 
investeringer innenfor kraftforsyning bidra til at 
investeringene blir merkbart høyere i 2012 enn 
2011. For 2013 anslås det en stabil utvikling for 
disse næringene samlet. Det ventes at industri-
investeringene vil falle i 2013, men at fortsatt 
vekst i kraftforsyning vil veie opp for industriin-
vesteringsnedgangen. Normalt er investeringer 
medsykliske og svinger mer enn produksjonen. 
Dette har ikke vært tilfelle i Norge de siste 
årene, og må ses i sammenheng med at det inter-
nasjonalt har vært en konjunkturnedgang mens 
Norge har hatt en konjunkturoppgang. Konkur-
ranseutsatt industri har slitt med svak etterspør-
sel. Forventninger om fortsatt svak internasjonal 

12 anslås konsumet i offentlig forvaltning å vokse 
med 1,9 prosent i 2012, mens offentlige invester-
inger samme år anslås å minke med 1,4 prosent.

Petroleumsinvesteringene har økt nesten hvert 
kvartal siden slutten av 2010. I andre kvartal 
i år økte de ifølge sesongjusterte tall med 3,4 
prosent, og var 17 prosent høyere enn for ett 
år siden. SSBs investeringstelling for olje- og 
gassvirksomheten indikerer rekordnivå for 
petroleumsinvesteringene i 2012 og at de vil bli 
enda høyere i 2013. Det er usikkert hvor mye 
av investeringsøkningen som vil komme fra 
prisendringer og fra volumendringer. Vi legger 
til grunn at mesteparten av anslagene til invest-
eringstellingene vil komme som følge av volum-
vekst. Høye oljeinvesteringer er med på å holde 
etterspørselen til leverandørindustrien i Norge 
oppe.

Investeringene i Fastlands-Norge utenom of-
fentlig forvaltning økte med 2,8 prosent i andre 
kvartal og var 5,5 prosent høyere enn for ett år 
siden. For første gang siden midten av 2010 var 
det i fjorårets siste kvartal ikke vekst i boligin-
vesteringene. Boliginvesteringene holdt seg da 
uendret, mens det var en nedgang i årets første 
kvartal. I andre kvartal vokste boliginvesterin-
gene igjen. Veksten var på 4,1 prosent fra første 
kvartal, og boliginvesteringene var dermed 
5,7 prosent høyere enn for ett år siden. SSBs 
byggearealstatistikk viser at den svake utviklin-
gen i igangsettingstillatelser for boliger har 
snudd. For tremånedersperioden mai-juli har det 
ikke blitt gitt så mange igangsettingstillatelser 
for boliger siden 2004. Byggekostnader for bo-
steder økte med 0,4 prosent fra juli til august, og 
kostnadsnivået i august var 3,3 prosent høyere 
enn for ett år siden. Samtidig vokser fortsatt bo-
ligprisene betydelig. Ifølge SSBs boligprisindeks 
økte boligprisene med 3,2 prosent fra første til 
andre kvartal i år. Sammenlignet med i fjor var 
boligprisene i andre kvartal 6,7 prosent høyere. 
Ordrestatistikk for bygge- og anleggsvirksom-
heten viser at veksten i både ordretilgang og or-
drereserve fortsatte i andre kvartal, og at nivåene 
er rekordhøye. Moderat vekst i byggekost-
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økte inflasjonen og bedringen i konkurranseutsatte 
bedrifters marginer bidrar til at renten vil bli satt 
opp gradvis i løpet av de neste to årene.

arbeidsmarkedet
God utvikling i innenlandsøkonomien gjør at  
vi venter at sysselsettingsveksten i Norge fort-
setter i årene fremover. Sterk befolkningsvekst 
kombinert med økt yrkesdeltakelse, vil bidra til 
solid arbeidsstyrkevekst. Dermed vil arbeids-
ledigheten holde seg ganske stabil i årene 
 fremover.

Sammenlignet med juli i fjor var den sesongjusterte 
sysselsettingen ifølge AKU 51 000 høyere i år. Fra 
desember i fjor til juli i år har sysselsettingen økt 
med 23 000, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig 
månedsøkning på i overkant av 3 000. Vi forventer 
at sysselsettingsveksten vil fortsette i månedene 
fremover i et noe høyere tempo enn hittil i år. Vår 
prognose innebærer at årsveksten i sysselsettingen 
i 2012 blir 2,1 prosent. For 2013 venter vi at sys-
selsettingsveksten gjennom året vil dempes noe og 
at årsveksten blir på 1,4 prosent. Bedring i inter-
nasjonal økonomi vil bidra til at sysselsettingen vil 
vokse noe mer utover 2014. Årsveksten i sysselset-
ting i 2014 anslår vi til 1,5 prosent. 

Sesongjustert arbeidsstyrke fra AKU var i juli 
47 000 høyere enn for ett år siden. Hittil i år har 
arbeidsstyrken vokst med 16 000, som tilsvarer en 
gjennomsnittlig månedlig vekst på i overkant av 
2 000. Vi forventer at veksten i arbeidsstyrken vil 
ta seg opp fremover og at årsveksten i 2012 blir 
1,9 prosent. Fortsatt svak økonomisk utvikling 
i Europa vil bidra til å holde arbeidsinnvandrin-
gen til Norge oppe i 2013. Dette gir en positiv 
impuls til arbeidsstyrkeveksten. Vi forventer at 
arbeidsstyrken i 2013 vil være 1,4 prosent høyere 
enn i 2012. For 2014 venter vi at arbeidsstyrken 
vil vokse med samme takt som i 2013. 

Med en utvikling i arbeidsstyrke og sysselsetting 
som vi har anslått, vil AKU-arbeidsledigheten 
øke noe ut dette året. I gjennomsnitt anslår vi at 
den vil bli på 83 000 i år, og at den vil fortsette 
å øke noe neste år til et gjennomsnitt på 85 000. 

konjunkturutvikling gjør at vi legger til grunn at 
veksten i næringsinvesteringene blir lavere enn 
produksjonsveksten også i årene fremover.

12-månedersveksten i konsumprisindeksen justert 
for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) 
var 1,2 prosent i august. Mye grunnet nedgang i 
elektrisitetsprisene var 12-månedersveksten i KPI 
i juli bare 0,5 prosent. Dette er betydelig lavere 
enn Norges Banks inflasjonsmål på 2,5 prosent. 
Vi forventer at prisveksten vil fortsette å være lav 
i år. Dårlige tider internasjonalt bidrar til at inter-
nasjonale renter vil holdes lave for ikke å forverre 
den økonomiske situasjonen. Den europeiske 
sentralbanken (ESB) satte i juni ned styringsrenten 
til rekordlave 0,75 prosent. Den norske renten er 
også lav, men høyere enn ESBs rente. Etter rente-
nedsettelsene på 0,25 prosentpoeng i desember i 
fjor og mars i år, har styringsrenta til Norges Bank 
vært 1,5 prosent. Differansen mellom Norge og 
eurosonen gjelder også for pengemarkedsrentene, 
som er bankenes innlånnsrenter i markedet og 
avgjørende for bankenes utlånsrenter. En renteøkn-
ing i Norge vil isolert sett kunne bidra til en styrk-
ing av kronekursen, gjennom at etterspørselen etter 
norske kroner øker grunnet høyere renteavkastning 
i norske banker i forhold til utenlandske banker. 
En styrket krone vil forverre konkurranseevnen 
til konkurranseutsatt industri ved at deres varer 
blir dyrere i utlandet. Lav inflasjon og hensyn til 
konkurranseutsatt industri bidrar dermed til at 
Norges Bank vil holde renten lav ut året og godt 
ut i neste år. Etter hvert som utviklingen i verdens-
økonomien bedrer seg, ventes det at økte inter-
nasjonale priser vil slå ut i høyere inflasjon i Norge. 
En del av prisøkningen på internasjonale produkter 
vil medføre ekstra innenlandsk lønnsvekst som 
videre slår ut i høyere innenlandsk inflasjon. 
Samtidig venter vi at produktivitetsveksten, som 
virker dempende på inflasjonen ved å gi lavere 
kostnader per produserte enhet (enhetskostnader), 
vil bli lav fremover. Produktivitetsveksten i Norge 
har vært svak i år, og synker normalt ved høyere 
kapasitetsutnyttelse. Grunnet lav arbeidsledighet, 
som isolert bidrar til høyere kapasitetsutnyttelse, 
forventer vi at produktivitetsveksten kommer til å 
forbli lav de kommende årene. Vi forventer at den 
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årene. Beregningsteknisk forutsetter vi at antal-
let personer på ordinære arbeidsmarkedstiltak 
blir som i RNB 2012, det vil si 17 000 personer,  
i hele prognoseperioden, slik at antallet helt 
 ledige for årene 2012, 2013 og 2014 blir 
 henholdsvis 66 000, 68 000 og 68 000.

For 2014, hvor vi antar at sysselsettingsveksten 
vil bli noe høyere enn i 2013 grunnet en bedre 
utvikling internasjonalt, vil ledigheten gå noe 
ned gjennom året. Årsgjennomsnittet for 2014 
blir likevel uendret på 85 000.

Vi antar at utviklingen i bruttoledigheten følger 
utviklingen i AKU-ledigheten over tid. Dette 
innebærer at bruttoledigheten i 2012 blir 83 000, 
mens den for 2013 og 2014 blir 85 000 begge 

2011 2012 2013 2014

arbeidsstyrke (akU) 1,0 % 1,9 % 1,4 % 1,4 %

sysselsatte (akU) 1,4 % 2,1 % 1,4 % 1,5 %

akU arbeidsledige -8,5 % -3,9 % 3,3 % -0,5 %

registrerte helt arbeidsledige (nav) -7,0 % -5,4 % 4,1 % -0,6 %

tabell 2. årlig endring i arbeidsstyrke, sysselsatte og arbeidsledige

Kilde: nav

2006 2007 2008 2009 2010 2011

befolkning 15-74 år 3 397 000 3 445 000 3 505 000 3 559 000 3 618 000 3 680 000

arbeidsstyrken 2 446 000 2 507 000 2 591 000 2 590 000 2 602 000 2 629 000

sysselsatte 2 362 000 2 443 000 2 524 000 2 508 000 2 508 000 2 543 000

yrkesdeltakelsen 72,0 % 72,8 % 73,9 % 72,8 % 71,9 % 71,4 %

arbeidsledige ifølge akU 84 000 63 000 67 000 82 000 94 000 86 000

registrert bruttoledighet 73 062 56 183 53 380 85 168 90 762 85 031

registrerte helt arbeidsledige 62 923 46 062 42 521 69 267 74 643 69 395

tilgang ledige stillinger 332 304 399 525 358 136 260 301 236 186 247 122

tabell 3. befolkning i yrkesaktiv alder, arbeidsstyrke, sysselsatte, arbeidsledighet og ledige stillinger

Kilde: nav og ssb

tabell 1. navs prognose for gjennomsnittlig antall arbeidsledige i 2012, 2013 og 2014. faktiske tall for 2011

Kilde: nav

2011 2012 2013 2014

bruttolediget 85 000 83 000 85 000 85 000

registerte helt arbeidsledige 69 395 66 000 68 000 68 000

bruttoledighet i prosent av arbeidsstyrken 3,3 % 3,2 % 3,2 % 3,1 %

registrerte arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken 2,7 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %

arbeidsledige, akU i prosent av arbeidsstyrken 3,3 % 3,1 % 3,1 % 3,1 %
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et særnorsk fenomen, men har vært sett i de fleste 
land i OECD-området (OECD 2011). Hva årsak-
ene er og hvilke tiltak som kan settes i verk for å 
motvirke økningen er viktige spørsmål.

Folkehelseinstituttet har ikke funnet tegn til 
økt forekomst av psykisk sykdom i den norske 
befolkningen. «Alt i alt foreligger det ikke sterke 

Innledning
Økt forbruk av trygdeytelser på grunn av psykiske 
lidelser vekker bekymring. I 2010 var nesten hver 
tredje uførepensjonist registrert med en psykisk 
lidelse som medisinsk årsak.1 Økningen er ikke 

1 Statistikk fra www.nav.no.

Sammendrag
Fra 2000 til 2011 økte det legemeldte sykefraværet som er knyttet til psykiske lidelser med 20 
prosent. Det var også omfattende endringer i hvilke psykiske lidelser som var angitt som medisinsk 
grunn til fraværet. Lettere psykiske lidelser økte med hele 145 prosent, og særlig situasjonsbetinget 
psykisk ubalanse og uspesifiserte psykiske symptomer og plager ble mye vanligere. Samtidig var 
det en betydelig reduksjon i depressive tilstander som fraværsårsak. Angsttilstander var derimot 
relativt uforandret, mens det var en nedgang i sykefravær på grunn av alkohol- og stoffmisbruk.

Det er lite som tyder på at økningen skyldes endringer i befolkningens psykiske helse. Ned-
gangen i depresjon som sykdomsårsak skyldes heller at legene er blitt mer restriktive med å 
bruke depresjonsdiagnoser, samt at graderte sykmeldinger brukes oftere enn før ved angst og 
depresjon, noe som også er tilfelle for andre psykiske lidelser. Økningen for lettere psykiske 
lidelser skyldes antagelig en kombinasjon av at legene har endret diagnosepraksis og en reell 
vekst i sykmelding med disse lidelsene, som i all hovedsak består av de to diagnosene situa-
sjonsbetinget psykisk ubalanse og uspesifiserte psykiske symptomer og plager.

Alvorlige psykiske lidelser, slik som psykoser, demens og utviklingshemming svarte kun for en 
svært liten del av sykefraværet og hadde en reduksjon i perioden 2000–2011.

Kvinner og aldersgruppen fra 30 til 49 år hadde høyest sykefravær knyttet til psykiske lidelser. 
 Aldersgruppene under 50 år stod for hele økningen i perioden, og økningen var noe større for  kvinner 
enn menn. Kommunal forvaltning hadde det høyeste sykefraværet knyttet til psykiske lidelser, men 
det ble en viss utjevning mellom sektorene i løpet av perioden. Nivået på sykefraværet ved psykiske 
lidelser varierte mellom fylkene, og også økningen i perioden varierte fra 0 til 50 prosent.

Økningen i sykefraværet på grunn av psykiske lidelser kan i sin helhet forklares med at flere 
 arbeidstakere ble sykmeldt med psykiske diagnoser. Økt bruk av gradering samt en svak  reduksjon i 
gjennomsnittlig varighet bidro til å dempe økningen i sykefraværet knyttet til psykiske lidelser.

Sykefravær med dIagnoSe Innen pSykISke 
lIdelSer 2000 – 2011
Av Søren Brage, Jon Petter Nossen, Inger Cathrine Kann og Ola Thune
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diagnoser og hvordan fordelingen har endret seg 
over tid i grupper av befolkningen.

Vi har tatt utgangspunkt i følgende problem-
stillinger: Skyldes økningen i sykefraværet 
knyttet til psykiske lidelser en økning i diag-
noser som angst og depresjon eller andre alvor-
lige psykiske lidelser? Er økningen fordelt likt 
etter kjønn, alder og andre kjennetegn, eller er 
det utviklingstrekk som tyder på at spesielle 
grupper er utsatt? Skyldes økningen at flere 
personer er blitt sykmeldt, eller at varigheten av 
sykefraværene har økt? Eller kan det hende at 
gradert sykmelding er blitt mindre vanlig ved 
psykiske lidelser?

Sykefraværet knyttet  
til psykiske lidelser har økt
Fra annet kvartal 2000 økte det samlede 
legemeldte sykefraværet frem til annet kvartal 
2003 (figur 1). Etter en kraftig nedgang i 2004–
2005 økte det igjen frem mot 2009, for deretter 
å ha en markant nedgang i 2010. Samlet over 
perioden er det legemeldte sykefraværet redusert 
fra 6,3 prosent i 2000 til 5,7 prosent i 2011.

holdepunkter for verken økning eller reduksjon 
i forekomst av psykiske lidelser i befolkningen 
de siste tiårene.» (Folkehelseinstituttet 2009) 
Den samme konklusjon er trukket når det gjelder 
Europa som helhet (OECD 2011). Økningen må 
derfor ha andre forklaringer.

Vi har tidligere sett på utviklingen i psykiske 
lidelser som årsak til uførepensjon og andre 
helserelaterte trygdeytelser blant unge personer 
(Brage og Thune 2008 og 2009; Brage og Brag-
stad 2011). Blant de unge har det siden år 2000 
vært en betydelig økning i alvorlige psykiske 
lidelser som årsak til uførepensjonering og i 
angst og depresjon som årsak til midlertidige, 
helserelaterte ytelser. Vi ønsker i denne artik-
kelen å se om diagnosene ved sykefravær har 
endret seg på lignende måte. NAVs statistikk 
har vist at psykiske lidelser forårsaker en stadig 
økende andel av det legemeldte sykefraværet. 
Er det de alvorlige lidelsene som øker, og er det 
spesielt de unge som rammes?

Ved hjelp av NAVs registre kjenner vi diagnosen 
satt av lege på hver enkelt sykmelding. Slike 
detaljerte diagnoseopplysninger for sykefraværet 
finnes i liten grad i andre land. Vi kan dermed 
både se på fordelingen av sykefraværet på ulike 

Datagrunnlag
Data til artikkelen er basert på NAVs sykefraværs registre. 
Vi har benyttet to ulike datasett. Det ene inne holder 
aggregerte kvartalstall for legemeldt sykefravær som 
tapte dagsverk i prosent av avtalte dagsverk. Vi tok 
utgangspunkt i annet kvartal hvert år i perioden 2000–
2011, med fordelinger etter diagnose, kjønn, alder, sektor 
og fylke. På grunn av endret næringsgruppering i perioden 
har vi ikke kunnet benytte tall etter næring.

Vi valgte å måle det legemeldte sykefraværet med diagnose 
innen psykiske lidelser som antall tapte dagsverk knyttet til 
psykisk lidelse i prosent av antall avtalte (mulige) dagsverk. 
Tallene utrykker dermed sykefraværsprosenten på samme 
måte som i den offisielle statistikken, men begrenset til 
psykiske diagnoser. Med denne målemetoden unngår vi at 
endringer i omfanget av sykefravær med andre diagnoser 
påvirker vårt mål på det psykiske sykefraværet.

For å se på hvordan utviklingen i sykefraværet ved psykiske 
lidelser har blitt påvirket av antall sykefraværstilfeller, 
gjennomsnittlig varighet per tilfelle og omfanget av gradert 
sykmelding, brukte vi også et annet datasett hentet fra 
NAVs sykmeldingsregister. De enkelte sykmeldingene 
ble kjedet sammen til sammenhengende fraværstilfeller 
(jf. beskrivelse i Brage mfl. 2011), og klassifisert ut fra 
hvilket kvartal de startet i. Utvalget ble begrenset til 
sykefraværstilfeller som startet i 2. kvartal hvert år. 
Gjennomsnittlig varighet i antall dager per tilfelle, ble 
beregnet som differansen mellom sluttdato og startdato for 
sykefraværstilfellet. Andelen fulltidssykmeldte tilfeller ble 
beregnet som antall sykefraværstilfeller hvor det ikke var 
brukt gradert sykmelding, dividert med antall tilfeller i alt.
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og 2009 som sykefraværet generelt. Sykefravær 
på grunn av muskel- og skjelettlidelser viste 
en klart synkende tendens gjennom perioden. 
Denne nedgangen har vært satt i sammenheng 
med endret behandling i retning av mer aktivitet 
og tidligere retur til arbeid.

I den samme perioden økte det legemeldte syke-
fraværet knyttet til psykiske lidelser fra 0,9 til 
1,1 prosent, på tross av den generelle nedgangen. 
Psykiske lidelser var i 2011 den medisinske år-
saken til 20 prosent av alt legemeldt sykefravær. 
Alle hovedgruppene av diagnoser unntatt luft-
veislidelser hadde de samme toppunktene i 2003 

Om diagnoser
Vi benyttet den diagnosen som var registrert 
på siste sykmelding i hvert sykefraværstilfelle. 
Sykmeldingsdiagnosene settes av sykmeldende 
behandler, i de fleste tilfeller fastleger, som bruker 
klassifiseringssystemet ICPC-2 (ICPC-1 før 2004–2005). 
En del sykmeldinger skrives av spesialister, som 
bruker klassifikasjonssystemet ICD-10 (fra 1998). På 
sykmeldingsblanketten må det angis hvilket system som 
brukes. Diagnoser kodet i ICPC-1, ICD-9 eller ICD-10 ble 
omkodet til ICPC-2 ved hjelp av et konverteringsprogram 
som rutinemessig brukes til omkoding av diagnoser i 
registeret.

I ICPC-2 er psykiske lidelser samlet i kapittel P og inndelt 
i sykdomsdiagnoser (P70-P99) og symptomer og plager 
(P01-P29). For våre analyser har vi brukt både enkeltkoder 
og de tre diagnosegruppene som brukes ved publisering 
av NAVs offisielle statistikk: Lettere psykiske lidelser (ICPC-
2 kode P02, P04, P06-P10, P20, P25, P27-P29, P75, P78, 
P79, P82 og P99), angst og depresjon (P01, P03, P74, 
P76 og P77) samt andre psykiske lidelser (P05, P11-P13, 
P15-P19, P22-P24, P70-P73, P80, P81, P85, P86 og P98).

Med lettere psykiske lidelser menes i denne 
sammenhengen tilstander som ofte (men ikke alltid) 
har et forbigående preg, og der prognosen for å bli fullt 
arbeidsfør ofte er god. De fleste psykiske symptomer 
og plager er dermed lagt til gruppen lettere psykiske 
lidelser. De to viktigste unntakene er P01 Følelse angst/
nervøs/anspent som anses naturlig å høre sammen med 
P74 Angstlidelse, og P03 Depresjonsfølelse som anses å 
høre sammen med P76 Depressiv lidelse. Gruppen «andre 
psykiske lidelser» er en svært sammensatt gruppe som 
omfatter så vel alvorlige, som mer uvanlige og mindre 
alvorlige lidelser.

I noen få tilfeller var diagnosekapitlet ugyldig, disse ble 
klassifisert som «Ukjent diagnose» og ble dermed ikke 
regnet som psykiske diagnoser. Noen tilfeller som var 
kodet med diagnosekapitlet for psykiske lidelser, men 

hvor diagnosekoden var ugyldig, ble klassifisert under 
andre psykiske lidelser.

Ved innføring av ICPC-2 ble det gitt kriterier for koding av 
mange diagnoser. Dette var ikke tilfelle når ICPC-1 var i 
bruk, og en kan derfor anta at riktigheten av diagnosene 
ble noe bedre, men det er fortsatt usikkert i hvilken 
utstrekning legene bruker kriteriene i praksis. Det har vært 
antatt at riktigheten er høy ved koding av psykiske lidelser 
som gruppe, men at usikkerheten er større når det gjelder 
enkeltdiagnoser (Hensing mfl. 2006). Sagt på annen måte: 
Hvis diagnosen depresjon er brukt, så er det rimelig sikkert 
at personen har en psykisk lidelse, men mer usikkert om 
dette er den riktige diagnosen.

Ved diagnosesetting skal legene bruke så presise diagnoser 
som mulig, men ikke mer presise enn det er grunnlag for. 
Allikevel brukes det ofte upresise symptomdiagnoser, 
og det er blitt vist at allmennlegene i liten grad endrer 
sykmeldingsdiagnose i løpet av et sykefraværstilfelle (Brage 
mfl. 1998). Dette kan delvis skyldes at tidligere diagnoser 
blir hentet frem når legen skriver ut en forlengelse av 
sykmeldingen. Dette kan også medvirke til en lav gyldighet 
av sykmeldingsdiagnosene.

I juli 2011 publiserte Helsedirektoratet, i samarbeid med 
NAV og Legeforeningen, en faglig veileder for sykmeldere 
(Helsedirektoratet 2011). Det er første gangen en slik 
veileder er tatt i bruk blant allmennlegene, og den skal 
oppfattes som retningsgivende. Veilederen gir mest 
generelle råd om arbeidet med sykmeldte, og forholdsvis 
få råd om hvordan diagnoser skal settes, men i avsnittet 
om sorgreaksjoner sier den: «Det er viktig å være bevisst 
på at en sykdomsdiagnose kan få konsekvenser for 
pasienten ved tegning av forsikring og at diagnosekoder 
legger grunnlag for helsestatistikk og helseplanlegging. 
Diagnosekode P02 Psykisk ubalanse situasjonsbetinget 
regnes gjerne for å være den minst belastende diagnosen 
og fungerer i større grad som en sekkediagnose enn for 
eksempel P03 Depresjonsfølelse.»
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lettere psykiske lidelser den største undergrup-
pen av psykiske lidelser. Andre psykiske lidelser 
var i hele perioden sjeldent årsak til sykefravær, 
og viste nesten ingen endring.

Sterk økning i lettere psykiske lidelser
Ser vi nærmere på psykiske lidelser, ser vi at det 
i perioden 2000–2011 var en sterk økning i syke-
fraværet på grunn av lettere psykiske lidelser 
(figur 2). Samtidig var det en tydelig nedgang i 
fravær grunnet angst og depresjon, og i 2011 ble 
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figur 1. Legemeldt sykefravær i alt og etter diagnosehovedgruppe. Tapte dagsverk i prosent av avtalte dagsverk. 
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figur 2. Legemeldt sykefravær med diagnose innen psykiske lidelser, etter undergruppe. Tapte dagsverk i prosent 
av avtalte dagsverk. 2. kvartal
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Tabell 1. Legemeldte tapte dagsverk med diagnose innen psykiske lidelser. De 15 hyppigste sykmeldings-
diagnosene. Antall og andel tapte dagsverk. 2. kvartal 2011

diagnose med ICpC-2 kode 
antall tapte 

dagsverk

andel ( %) av tapte 
dagsverk med 

psykiske lidelser

P76 Depressiv lidelse 382 510 32,1

P02 Psykisk ubalanse situasjonsbetinget 279 500 23,4

P29 Psykiske symptomer/plager IKA 204 501 17,1

P03 Depresjonsfølelse 82 603 6,9

P74 Angstlidelse 59 325 5,0

P06 Søvnforstyrrelse 35 259 3,0

P01 Følelse angst/nervøs/anspent 22 738 1,9

P78 Nevrasteni 21 329 1,8

P73 Affektiv lidelse 20 402 1,7

P99 Psykisk lidelse IKA 11 933 1,0

P82 Posttraumatisk stresslidelse 11 259 0,9

P79 Fobi/obsessiv-kompulsiv lidelse 9 186 0,8

P15 Kronisk alkoholmisbruk 8 224 0,7

P25 Livsfaseproblem voksen 7 378 0,6

P20 Hukommelsesforstyrrelse 6 757 0,6

P81 Hyperkinetisk forstyrrelse 5 753 0,5

Kilde: NAV
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figur 3. Legemeldt sykefravær med diagnose innen lettere psykiske lidelser, etter diagnosekode (ICPC-2).  
De fem hyppigste diagnosekodene. Tapte dagsverk i prosent av avtalte dagsverk. 2. kvartal
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Også søvnforstyrrelse og posttraumatisk 
stresslidelse økte i perioden, men fra et lavt nivå 
i 2000.

redusert bruk av depresjonsdiagnoser
I ICPC-2 kan depresjon enten angis som en 
sykdom (depressiv lidelse) eller som et symptom/
plage (depresjonsfølelse). Sykefravær knyttet til 
begge disse diagnosene ble klart redusert i pe-
rioden vi ser på (figur 4). Andelen av alle tapte 
dagsverk knyttet til psykiske lidelser som de to 
diagnosene samlet stod for, sank fra 63 prosent 
i 2000 til 39 prosent i 2011. Det var klart størst 
nedgang i bruken av symptomdiagnosen, som ble 
halvert i løpet av perioden.

Angsttilstander kan på samme måte angis en-
ten som en diagnose (angstlidelse) eller som et 
symptom/plage (følelse angst/nervøs/anspent). Til 
forskjell fra depresjonsdiagnosene har nivået for 
begge disse holdt seg relativt stabilt de siste 10 
årene.

depressiv lidelse mest vanlig
Innenfor psykiske lidelser er det et lite antall diag-
noser som benyttes. I 2011 var depressiv lidelse, 
situasjonsbetinget psykisk ubalanse og uspesifi-
serte psykiske symptomer og plager («psykiske 
symptomer/plager ikke klassifisert annet sted») 
de tre vanligste. Bruken av dem dekket 73 prosent 
av alle tapte dagsverk knyttet til psykiske lidelser 
(tabell 1). Se kriterier for diagnoser i faktaboks.

Symptombaserte diagnoser har økt  
kraftig innen lettere psykiske lidelser
Lettere psykiske lidelser var en økende årsak til 
sykefravær gjennom perioden vi ser på. I denne 
undergruppen er to enkeltdiagnoser helt domi-
nerende: Situasjonsbetinget psykisk ubalanse 
og uspesifiserte psykiske symptomer og plager 
(figur 3). Allerede i 2000 var situasjonsbetinget 
psykisk ubalanse hyppig forekommende, og 
den er blitt stadig vanligere siden. Uspesifi
serte psykiske symptomer og plager var derimot 
ikke særlig vanlig før 2005, men har økt kraftig 
siden. I 2011 svarte de to diagnosekodene for 
over 40 prosent av alle tapte dagsverk på grunn 
av psykiske lidelser.

kriterier for noen diagnoser i ICpC-2

Depressiv lidelse
Grunnleggende forstyrrelse i affekt og stemningsleie mot depresjon. Stemningsleie, energi og 
aktivitetsnivå er samtidig senket, sammen med nedsatt evne til å glede seg, føle interesse og 
konsentrere seg. Søvn og matlyst er vanligvis forstyrret, og selvfølelse og selvtillit er svekket.

Depresjonsfølelse
Følelser som pasienten formidler som en emosjonell eller psykologisk opplevelse og som ikke 
tilskrives forekomsten av en mental lidelse. Det er en gradvis overgang fra uønskede – men 
normale – følelser til følelser som er så vanskelige at pasienten søker profesjonell hjelp.

Angstlidelse

Klinisk betydningsfull angst som ikke er begrenset til særskilte miljøbestemte situasjoner. Den 
manifesterer seg som panikklidelse eller som en lidelse hvor generalisert og vedvarende angst, 
som ikke er begrenset til spesielle situasjoner, inntrer med forskjellige ledsagende fysiske 
symptomer.

Situasjonsbetinget 
psykisk ubalanse

En reaksjon på en belastende livshendelse eller en vesentlig forandring i tilværelsen som krever 
en større tilpasning, enten som et forventet svar på hendelsen eller som et uhensiktsmessig svar 
som forstyrrer daglig mestring og som resulterer i nedsatt sosial funksjon med tilfriskning i løpet 
av begrenset tid.

Affektiv lidelse

En grunnleggende forstyrrelse i affekt og stemningsleie, som skifter mellom å være hevet 
og senket (med eller uten ledsagende angst). I maniske tilstander er stemningsleie, energi 
og aktivitet samtidig hevet. Bipolare lidelser kjennetegnes av to eller flere episoder der 
stemningsleiet skifter fra hevet til senket.

Psykiske symptomer/
plager ikke klassifisert 
annet sted

Denne kategorien har ikke kriterier. Det er en «restgruppe» av symptomer eller plager som er 
uklare og ikke kan settes i sammenheng med definerte psykiske lidelser.

Kilde: Helsedirektoratet (www.kith.no).
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 imidlertid holdt seg på et lavt nivå i hele 
 perioden. I 2011 stod depressiv lidelse for  
0,36 prosent av avtalte dagsverk, mens affektiv 
lidelse bare stod for 0,02 prosent.

Diagnosen hyperkinetisk forstyrrelse (i hovedsak 
ADHD) ble introdusert som egen kode i ICPC-2, 
og er blitt gradvis vanligere som diagnose ved 
sykefravær. Både alkohol- og stoffmisbruk viste 
derimot en synkende tendens.

Stabilt sykefravær  
innen andre psykiske lidelser
Som nevnt var andre psykiske diagnoser mer 
sjeldent brukt ved sykefravær (figur 5). Den 
mest brukte diagnosen i denne gruppen er af-
fektive lidelser (se faktaboks). Denne tilstanden 
kan være interessant å se nærmere på fordi det 
er mulig at legene i noen grad bruker diagnosen 
affektiv lidelse der de tidligere har brukt en av 
depresjonsdiagnosene. Affektiv lidelse har 
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figur 5. Legemeldt sykefravær med diagnose innen andre psykiske lidelser, etter diagnosekode (ICPC-2).  
De fem hyppigste diagnosekodene. Tapte dagsverk i prosent av avtalte dagsverk. 2. kvartal
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figur 4. Legemeldt sykefravær med diagnose innen angst og depresjon, etter diagnosekode (ICPC-2).  
Tapte dagsverk i prosent av avtalte dagsverk. 2. kvartal
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Utviklingen i ulike grupper
Sykefraværet knyttet til psykiske lidelser økte 
mer for kvinner enn menn. Aldersgruppene un-
der 50 år forklarte hele økningen.

lettere psykiske lidelser økte  
i alle aldre, mest blant kvinner
Det var en markant økning i sykefraværet med 
diagnose innen lettere psykiske lidelser for  
både kvinner og menn og i alle aldersgrupper  
(figur 6a og 6b).

Kvinner hadde i hele perioden et høyere syke-
fravær på grunn av lettere psykiske lidelser enn 

alvorlige psykiske lidelser lite brukt
For å se om alvorlighetsgraden av de psykiske 
lidelsene ved sykefravær har økt, har vi også 
undersøkt en undergruppe med alvorlige psykiske 
lidelser som inngår i «andre psykiske lidelser». 
Dette gjelder blant annet psykose, demens og 
psykisk utviklingshemming. Forekomsten av disse 
som sykmeldingsårsak er lav. I hele perioden stod 
de alvorlige psykiske lidelsene for under 3 prosent 
av alt sykefravær knyttet til psykiske lidelser. 
En mulig forklaring på at de alvorlige psykiske 
lidelsene er sjeldne som sykmeldingsårsak, er at 
personer med disse lidelsene i stor grad mottar 
uførepensjon (Brage og Thune 2008).
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figur 6a og 6b. Legemeldt sykefravær med diagnose innen lettere psykiske lidelser, etter kjønn og alder.  
Tapte dagsverk i prosent av avtalte dagsverk. 2. kvartal
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lidelser. Det var en klar reduksjon i perioden 
både for kvinner og menn (figur 7a og 7b). For 
kvinner var det legemeldte sykefraværet knyttet 
til angst og depresjon på 1,0 prosent i 2000, og 
var dermed tre ganger så hyppig som lettere 
psykiske lidelser. I 2011 var kvinnenes fravær 
på grunn av angst og depresjon redusert til 0,7 
prosent.

For både kvinner og menn var nedgangen størst i 
aldersgruppene over 40 år, og i 2011 var syke-
fraværet knyttet til angst og depresjon høyere i 
alderen 30–49 år enn blant de over 50 år. Ut-
viklingen var svært lik for kvinner og menn, 

menn, og økningen var også sterkest blant kvin-
ner, fra 0,3 prosent i 2000 til 0,8 prosent i 2011.

Felles for begge kjønn er at sykefraværet på 
grunn av lettere psykiske lidelser var høyest i al-
dersgruppene 30–39 og 40–49 år, og disse hadde 
også stor økning i perioden. Sykefravær på grunn 
av lettere psykiske lidelser gjelder altså først og 
fremst personer i de mest yrkesaktive aldrene.

Størst nedgang i angst og depresjon  
for aldersgruppene over 40 år
Utviklingen i sykefraværet på grunn av angst 
og depresjon var motsatt av lettere psykiske 

Kilde: NAV

figur 7a og 7b. Legemeldt sykefravær med diagnose innen angst og depresjon, etter kjønn og alder.  
Tapte dagsverk i prosent av avtalte dagsverk. 2. kvartal
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Hva ligger bak økningen?

lettere psykiske lidelser varer  
kortere, men graderes sjeldnere
Den påviste økningen i sykefraværet med 
psykiske diagnoser kan skyldes både at det ble 
flere sykefraværstilfeller med disse diagnosene, 
lengre varighet av tilfellene og redusert bruk av 
gradert sykmelding. For å undersøke hva som 
bidro mest til økningen, har vi tatt utgangspunkt 
i alle sykefraværstilfeller som startet i annet 
kvartal hvert år og fulgt varigheten av disse 
fram til siste sykmeldingsdato. Vi fikk dermed 
et mål på gjennomsnittlig varighet som omfat-
ter hele varigheten fra første til siste sykmel-
dingsdag. For å fange opp endringer i bruken 
av gradert sykmelding beregnet vi andelen av 
sykefraværstilfellene som ikke på noe tidspunkt 
hadde gradert sykmelding (andelen fulltids-
sykmeldte).

Angst og depresjon stod for drøyt halvparten av 
de legemeldte sykefraværstilfellene knyttet til 
psykiske lidelser i 2000, mens lettere psykiske 
lidelser utgjorde over halvparten i 2011 (tabell 2). 
Sykefraværstilfeller knyttet til psykiske lidelser 
hadde lengre gjennomsnittsvarighet enn ved 
andre diagnoser. Av undergruppene hadde angst- 
og depresjonstilfeller og andre psykiske lidel-
ser lengre gjennomsnittlig varighet enn lettere 
psykiske lidelser.

men nivået var i hele perioden omtrent dobbelt 
så høyt for kvinner som for menn.

mest psykiske lidelser  
i kommunal forvaltning
I 2000 var det legemeldte sykefraværet knyttet 
til psykiske lidelser høyest i kommunal for-
valtning og lavest i privat og offentlig nærings-
virksomhet og statlig forvaltning. I perioden 
2000–2011 skjedde en viss utjevning ved at de 
to sektorene med lavest fravær både hadde den 
største økningen i lettere psykiske lidelser, og 
den minste nedgangen i angst og depresjon.

Betydelige forskjeller mellom fylkene
Sykefraværet knyttet til psykiske lidelser var 
høyest i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder, og 
lavest i tre fylker på Vestlandet: Sogn og Fjor-
dane, Hordaland og Møre og Romsdal. Forskjel-
lene var betydelige. Mens sykefraværet knyttet til 
psykiske lidelser var 0,8 prosent i Sogn og Fjor-
dane i andre kvartal 2011, var det 1,4 prosent i 
Telemark. Disse forskjellene fant vi også for både 
lettere psykiske lidelser og angst og depresjon.

Selv om de forskjeller mellom fylkene som 
fantes i annet kvartal 2000 for en stor del var 
til stede også i år 2011, var det en del ulikheter 
mellom fylkene i utviklingen gjennom perioden. 
I tre fylker (Vest-Agder, Oslo og Sogn og Fjor-
dane) var det ingen økning for psykiske lidelser 
samlet, mens Finnmark og Oppland hadde en 
økning på 40–50 prosent.

Tabell 2. Legemeldte sykefraværstilfeller som startet 2. kvartal 2000 og 2011. Indikatorer på hyppighet, varighet 
og bruk av gradering

diagnose
antall tilfeller per 1000 

arbeidstakere
gjennomsnittlig 

varighet
andel fulltids-

sykmeldte

2000 2011 2000 2011 2000 2011

Alle diagnoser 144 127 37 37 90 % 83 %

Psykiske lidelser i alt 14,1 16,4 58 56 84 % 74 %

Lettere psykiske lidelser 4,6 9,7 40 46 87 % 76 %

Angst og depresjon 8,9 6,1 66 69 83 % 70 %

Andre psykiske lidelser 0,6 0,6 75 73 88 % 79 %

Kilde: NAV
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tidssykmelding. Den første kolonnen i tabell 3 
viser prosentvis endring i det legemeldte syke-
fraværet fra annet kvartal 2000 til annet kvartal 
2011. Disse tallene svarer til det som ble vist i 
første del av artikkelen. De tre siste kolonnene 
viser prosentvis endring i de tre komponentene2.

I den første kolonnen i tabell 3 kan vi se at 
legemeldt sykefravær totalt sett ble redusert med 
9 prosent fra annet kvartal 2000 til annet kvartal 

2 Denne dekomponeringen er omtrentlig, siden vi her ser på hele 
fraværsperioden for sykefraværstilfellene som startet i 2. kvartal 
hvert år, og ikke kun på fraværsdager innen 2. kvartal. Ettersom 
mange av tilfellene som starter i 2. kvartal varer i flere kvartaler, 
og sykefraværet var stigende gjennom 2000 og synkende gjen-
nom 2011, viser dekomponeringen en større samlet nedgang 
i sykefraværet fra 2000 til 2011 enn det som framgår av den 
ordinære kvartalsstatistikken.

Sykefraværstilfeller knyttet til psykiske lidelser 
var i betydelig mindre grad fulltidssykmeldte 
enn ved andre diagnoser. Av undergruppene var 
tilfeller som skyldes angst og depresjon oftere 
gradert enn lettere psykiske lidelser. Gradering 
ble altså brukt relativt hyppig ved psykiske lidel-
ser. Det er motsatt av hva man ser ved uføre-
pensjon. Der er andelen som arbeider i tillegg 
til pensjonen, lavere for personer med psykisk 
lidelse enn for andre (Bråthen 2011).

flere sykefraværstilfeller,  
men økt bruk av gradering
Vi forsøkte deretter å bryte ned den prosentvise 
økningen i sykefraværet knyttet til psykiske 
lidelser i de samme tre komponentene: Antall 
tilfeller (justert for sysselsettingsutviklingen), 
gjennomsnittlig varighet og andelen med full-

Tabell 3. Legemeldt sykefravær i 2. kvartal, og indikatorer på hyppighet, varighet og bruk av gradering.  
Prosentvise endringer 2. kvartal 2000 – 2. kvartal 2011

diagnose

prosentvis endring

Tapte 
dagsverk 
i prosent 

av avtalte 
dagsverk

Tilfeller påbegynt i kvartalet

antall 
tilfeller per 

arbeidstaker
gjennomsnittlig 

varighet
andel fulltids- 

sykmeldt

Alle diagnoser -9 -12 1 -8

Psykiske lidelser i alt 20 16 -4 -13

Lettere psykiske lidelser i alt 145 109 15 -13

Situasjonsbetinget psykisk ubalanse 111 82 17 -10

Psykiske symptomer/plager IKA 602 493 16 -20

Søvnforstyrrelse 143 114 21 -12

Nevrasteni -18 -32 5 -10

Angst og depresjon i alt -21 -31 3 -15

Depressiv lidelse -16 -26 0 -15

Depresjonsfølelse -50 -56 10 -14

Angstlidelse 24 30 -16 -13

Følelse angst/nervøs/anspent -22 -30 6 -16

Andre psykiske lidelser i alt 1 -3 -3 -10

Affektiv lidelse 25 18 8 -17

Kronisk alkoholmisbruk -24 -9 -20 -4

Stoffmisbruk -16 -12 32 -6

Kilde: NAV
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endret har høyere gjennomsnittlig varighet enn 
for lettere psykiske lidelser ellers, men lavere enn 
angst og depresjon ellers, vil det kunne forklare  
at undergruppene har fått økt varighet, mens 
varigheten er redusert for psykiske lidelser samlet.

Hva kan forklare endringene?

Økningen i sykefraværet på grunn av psykiske 
lidelser var forholdsvis moderat i 2000–2011, og 
mye lavere enn den fordoblingen som skjedde i 
årene 1994–2000 (Hensing 2006). Dette må ses 
i sammenheng med den generelle utviklingen i 
sykefraværet, som også økte kraftig mot slutten 
av 1990-årene, men som har vært mer stabilt det 
siste tiåret. Endringene fra år til år i sykefraværet 
knyttet til psykiske lidelser følger i stor grad de 
generelle endringene i sykefraværet.

De psykiske lidelsenes andel av sykefraværet 
har økt jevnt de siste 15–20 årene, mens ande-
len for muskel- og skjelettlidelser har gått ned. 
Det er mulig at lavere krav til fysisk yteevne i 
arbeidslivet og større krav til sosial funksjon, 
samhandling og fleksibilitet, har medvirket til 
denne endringen i sykmeldingsdiagnoser. Større 
åpenhet rundt psykisk sykdom kan være en an-
nen forklaring.

Den mest oppsiktsvekkende endringen siden år 
2000 er den sterke økningen i sykefravær  knyttet 
til lettere psykiske lidelser. Denne økningen 
kan delvis skyldes endringer i diagnose praksis: 
en del personer som tidligere ble sykmeldt for 
depresjon, har i de senere årene i stedet fått en 
diagnose innen lettere psykiske lidelser. Men 
disse diagnosene økte mer i perioden enn reduk-
sjonen for angst- og depresjonsdiagnoser skulle 
tilsi. Det ser vi ved at det ble 5,1 flere syke-
fraværstilfeller med lettere psykiske lidelser per 
1000 arbeidstakere, mens nedgangen for angst 
og depresjon var på 2,8 (tabell 2). Det har derfor 
utvilsomt vært en reell økning i omfanget av 
sykefravær med lettere psykiske lidelser. Det 
kan se ut til at terskelen for sykmelding ved mer 
forbigående og mindre alvorlige psykiske plager 
har blitt senket.

2011, mens fraværet som skyldes psykiske lidel-
ser derimot økte med 20 prosent. Av undergrup-
pene innen psykiske lidelser økte sykefraværet 
knyttet til lettere psykiske lidelser med hele 145 
prosent i 11-årsperioden, mens fravær på grunn 
av angst og depresjon gikk ned med 21 prosent. 
Andre psykiske lidelser var omtrent uendret.

De tre siste kolonnene viser prosentvis endring for 
de tre komponentene. Datagrunnlaget her er ikke 
nøyaktig det samme som i første kolonne, siden vi 
her ser på hele forløpet for de tilfellene som startet 
i annet kvartal 2000 og 2011 (jf. fotnote 2). Vi ser  
at den sterke økningen i sykefravær med diagnose 
innen lettere psykiske lidelser i all hovedsak 
skyldes økning i antall sykefraværstilfeller, som  
ble doblet i perioden vi ser på, selv om det også  
var en viss økning i den gjennomsnittlige varig-
heten. I motsatt retning virket økt bruk av gradert 
sykmelding.

Når det gjelder nedgangen i sykefravær på grunn 
av angst og depresjon, skyldtes den både ned-
gang i antall tilfeller og i andelen som var full-
tidssykmeldt. Den gjennomsnittlige varigheten 
av tilfellene med angst og depresjon økte svakt, 
og virket dermed i motsatt retning. Vi finner stort 
sett det samme mønsteret når vi ser på enkelt- 
diagnosene depressiv lidelse og depresjonsfølelse.

For sykefravær knyttet til psykiske lidelser sett 
under ett, skyldtes økningen fra 2000 til 2011 helt 
og holdent en økning i antall tilfeller. Derimot  
ble det både økt bruk av gradering og redusert 
gjennomsnittlig varighet, som begge virket i 
motsatt retning. Det kan virke paradoksalt at den 
gjennomsnittlige varigheten gikk ned i perioden, 
når den økte både for lettere psykiske lidelser og 
angst og depresjon. Det er imidlertid mye som 
tyder på at det har vært en endring i legenes 
diagnosesetting i perioden, ved at en del personer 
som i 2011 er gitt en av de symptombaserte 
diagnosene under lettere psykiske lidelser, 
tidligere ville vært registrert med enten depresjons-
følelse eller depressiv lidelse, altså under angst og 
depresjon (se diskusjon i neste avsnitt). Dersom 
sykefraværstilfellene hvor diagnosepraksis er 
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For ti år siden brukte legene i større utstrekning 
diagnosene depressiv lidelse og depresjons-
følelse ved tilfeldig psykisk uhelse, kriser og 
kortvarig psykisk belastning, mens de nå oftere 
bruker uspesifiserte psykiske symptomer og 
plager eller situasjonsbetinget psykisk ubalanse. 
Den tidligere svært høye bruken av de to depres-
jonsdiagnosene, som samlet utgjorde 63 prosent 
av alt sykefravær på grunn av psykiske lidelser i 
andre kvartal 2000, taler for at disse diagnosene 
også ble brukt ved lettere lidelser. Det har i 
de siste årene vært rettet oppmerksomhet mot 
hvilke psykiske diagnoser som brukes av fast-
legene, og hvilke konsekvenser en ukritisk bruk 
av diagnoser kan ha (se faktaboks). Det er derfor 
sannsynlig at nedgangen i bruk av depresjons-
diagnoser heller skyldes en justering av tidligere 
bruk av diagnoser, enn at depressive tilstander er 
blitt sjeldnere i befolkningen.

Nedgangen i depressive tilstander kan ikke 
forklares av at legene bruker diagnosen affektiv 
lidelse i større utstrekning enn tidligere. Affektiv 
lidelse er fortsatt en relativt sjelden sykmeldings-
årsak, og har heller ikke vist noen betydelig 
økning i 2000–2011.

At økningen i sykefraværet på grunn av psykiske 
lidelser er konsentrert om de lettere psykiske 
lidelsene, samt at det ikke har vært noen økning 
i alvorlige psykiske lidelser, taler for at alvor-
lighetsgraden av de psykiske plagene ved syke-
fravær i gjennomsnitt ikke har økt. Dette er et 
motsatt funn av det som ble observert ved uføre-
pensjon blant de unge, der det var en påtagelig 
økning også i alvorlige lidelser (Brage og Thune 
2008).

Angst og depresjon brukes ikke like ofte som 
før som sykmeldingsårsak, men det betyr ikke 
nødvendigvis at disse tilstandene har fått mindre 
betydning som årsak til ytelser fra NAV. De er 
fortsatt en viktig årsak til sykefravær, og ved 
midlertidige ytelser og uførepensjon har disse 
tilstandene vist en økning i de siste årene.

Økningen i sykefraværet med lettere psykiske 
lidelser er selvfølgelig ikke positiv, men kanskje 
mindre bekymringsfull enn man først skulle tro. 
Disse lidelsene har antagelig bedre prognose for 
fremtidig arbeidsevne og er enklere å behandle 
enn depressive tilstander. Behovet for senere 
arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon er 
dermed også sannsynligvis mindre. Det kan 
imidlertid ikke utelukkes at en del personer med 
lettere psykiske lidelser senere utvikler mer 
alvorlige lidelser som angst og depresjon.

Nedgangen i depresjon som sykmeldingsårsak 
var også et påtagelig trekk i 2000–2011. Flere 
forklaringer på denne utviklingen kan tenkes. 
Det er mulig at behandlingen av depressive 
tilstander er blitt bedre og at arbeidsevnen blir 
holdt vedlike i større utstrekning enn tidligere. En 
slik utvikling burde både gi kortere varighet av 
tilfellene og økt bruk av graderte sykmeldinger. 
Noen forkortning av varigheten fant vi ikke, men 
derimot var det tydelig at gradert sykmelding etter 
hvert brukes forholdsvis hyppig ved depresjon. 
Sykmeldingsreformen i 2004 med bl.a. større 
vekt på gradert sykmelding kan også ha spilt en 
rolle. I en undersøkelse av gradert sykmelding i 
2009 fant vi at forekomsten av gradering i løpet 
av et sykefraværstilfelle var nesten dobbelt så stor 
blant  personer sykmeldt på grunn av angst eller 
depresjon sammenlignet med alle sykmeldte  
– henholdsvis 29 og 15 prosent av tilfellene 
(Brage mfl. 2011). Den foreliggende studien  
viser omtrent det samme for 2011.

Endringer i behandling og oppfølging av de 
sykmeldte kan ikke forventes å påvirke antal-
let sykefraværstilfeller. Den mest sannsynlige 
forklaringen på nedgangen i antall sykmeldte med 
depresjon er endret diagnosepraksis blant legene. 
Slik vi tolker figur 2–4 skjedde det et skift i diag-
nosesettingen fra ca. 2004–2005, som kan henge 
sammen med innføringen av ICPC-2 og mer 
konkrete retningslinjer for diagnosesettingen.
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Innledning
Ved utgangen av 2012 vil i overkant av 21 
prosent av Norges befolkning være over 60 år. 
Om tretti år vil samme aldersgruppe utgjøre 27 
prosent, og forventet levealder for en 60-åring 
vil ha økt med 3,5 år1. Dette fører til at forholdet 
mellom yrkesaktive og yrkespassive fortsetter å 
endre seg, ved at det blir færre sysselsatte til å 
forsørge hver pensjonist (Haga og Lien 2012). 
For å møte disse utfordringene ønsker myn-
dighetene å få flere til å stå lenger i arbeid. Dette 
er en viktig motivasjon for den nye pensjons-
reformen, som trådte i kraft 1. januar 2011. De 

1  Fremskrevet forventet levealder, middels nasjonal vekst.  
Kilde: SSB

Sammendrag
Valget mellom å gå av med pensjon eller fortsette i arbeid påvirkes av en rekke faktorer. Denne 
analysen viser at helsetilstanden, tidspunktet for ektefellens pensjonsbeslutning og om man 
er ansatt i en bedrift med avtalefestet pensjon, er de tre som har hatt størst effekt på denne 
avgjørelsen. Dette er hovedkonklusjonen fra en analyse basert på data fra 2001 til 2011, som be-
regner sannsynligheten for at arbeidstakere i alderen 61 til 69 år fortsatt står i jobb ett år senere.

Resultatene viser at helsa har vært mest avgjørende samlet sett, og at den effekten helsetil-
standen har på jobbsannsynligheten var sterkest blant de yngste seniorene. Analysen bekrefter 
flere funn fra tidligere studier, blant annet at mange ektefeller samkjører tidspunktet for å gå 
ut av arbeidslivet. For en mannlig referanseperson med et gitt sett av kjennetegn, ble sannsyn-
ligheten for å fortsette i arbeid redusert med 10 prosentpoeng hvis kona gikk ut av arbeidslivet 
det aktuelle året. Ektefellens pensjoneringsvalg påvirket mer, desto eldre man var.

Den beregnede jobbsannsynligheten var lavest i statlig og kommunal sektor. Muligheten for 
lønnskompensasjon gjennom avtalefestet pensjon reduserte imidlertid jobbsannsynligheten 
kraftig for seniorer som var ansatt i privat sektor. Denne artikkelen gir også noen tidlige indi-
kasjoner på effektene av pensjonsreformen. Personer som var omfattet av det nye regelver-
ket, hadde en signifikant høyere jobbsannsynlighet sammenlignet med de som ikke var det. 
 Effekten ble beregnet til å gi mellom 1 og 5 prosentpoeng høyere sannsynlighet for å fortsette 
i arbeid for ulike grupper seniorer.

SenIorer I arbeIdSlIvet – hva påvIrker 
beSlutnIngen om å fortSette I jobb?
Av Magne Bråthen og Frøydis Bakken

nye reglene for alderspensjon er innrettet slik at 
de skal gi økonomiske insentiver for å fortsette å 
jobbe.

De fleste av oss vil imidlertid legge flere faktorer 
enn bare de rent økonomiske til grunn når vi skal 
ta avgjørelsen om å fortsette å jobbe eller gå av 
med pensjon. Disse faktorene for eksempel kan 
være knyttet til egen helse, familieforhold og 
hvordan man har det på arbeidsplassen (se Midt-
sundstad 2009). Med dette som utgangspunkt, 
ser vi i denne artikkelen nærmere på hva som 
kjennetegner de arbeidstakerne mellom 61 og 
69 år som har fortsatt å jobbe ett år til, i peri-
oden fra 2001 til 2011. Resultatene benytter vi 
for å identifisere hvilke forklaringsfaktorer som 
i størst grad har påvirket seniorenes beslutning 
om å forbli i arbeidslivet de siste ti årene.
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tid veksten stoppet noe opp. Alt i alt kan man slå 
fast at flere seniorer er i jobb nå enn for ti år siden.

Det kan være flere årsaker til den observerte endrin-
gen i yrkesdeltakelse. For eksempel har utdannings-
nivået i befolkningen økt. I perioden 2001–2010 
økte andelen over 60 år med høyere utdanning fra 
12 til 19 prosent. Utdanning har vist å ha en sterk 
effekt på yrkesdeltakelse og pensjoneringstidspunkt. 
Personer med høy utdanning står jevnt over lenger i 
arbeid enn de med lavere utdanning (Bråthen (2007) 
og St.meld. nr. 5 (2006–2007)).

Samtidig har økningen i seniorenes yrkesdel-
takelse falt sammen med et stramt arbeids-
marked med stor etterspørsel etter arbeidskraft. 
Dette gjør det noe vanskeligere å skille om den 
økte yrkesdeltakelsen blant seniorer er en del av 
en langsiktig trend hvor folk velger å stå lenger 
i arbeid eller om det er en konjunktureffekt. 
Uansett viser Norsk seniorpolitisk barometer, en 
årlig spørreundersøkelse blant 1000 yrkesaktive 
i alle aldre, at holdningen til pensjonsalderen 
har endret seg de siste årene. Flere oppgir at de 
ønsker å arbeide utover den alderen de får rett til 

Ulike aldersgrupper kan ha ulike motiver for å 
forlate arbeidslivet. For å undersøke om de under 
67 år la vekt på andre forhold enn de som hadde 
oppnådd denne alderen, har vi splittet seniorene i to 
aldersgrupper. I tillegg har vi sett om det har vært 
noen endring i hvor stor grad de enkelte forklarings-
faktorene har påvirket yrkesdeltakelsen i perioden.

Seniorenes tilknytning til arbeidslivet har endret 
seg siden 2001. Derfor gir vi først en oversikt 
over sysselsettingsutviklingen i de eldste alders-
gruppene frem til 2011.

Sysselsettingen blant seniorer  
økte mellom 2001 og 2011
På grunn av et brudd i sysselsettingsstatistikken 
fra Statistisk sentralbyrå, har vi ikke sammen-
lignbare tall for hele perioden fra 2001 til 2011. 
Man får allikevel et godt bilde av utviklingen ved 
å splitte perioden i to. Tallene viser at andelen 
over 55 år som svarte at de var sysselsatt i Ar-
beidstakerundersøkelsen økte fra 45 til 49 prosent 
fra 2001 til 20062. Fra 2006 til 2008 økte andelen 
med 2 prosentpoeng. I de siste to årene har imidler-

2  Alder beregnet ved utgangen av de aktuelle årene.
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figur 1. Sysselsatte i alderen 55–74 år i prosent av befolkningen
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kvalifisert arbeidskraft. I en slik situasjon vil mange 
eldre føle at de ikke har noen plass i arbeidslivet.

De to forklaringsmodellene ovenfor legger til 
grunn at yrkesaktive selv tar pensjonsvalg på bak-
grunn av belønninger, eller at belastninger fører til 
at man presses ut. I praksis er imidlertid slike valg 
sjelden basert på kun individuelle forhold, men 
også gjort sammen med andre, og med visse so-
siale føringer. Avveininger som er relatert til fami-
lieforhold vil for eksempel kunne ha stor betydn-
ing. Derfor benyttes ofte et tredje perspektiv for 
å forklare pensjonsbeslutningen, nemlig «jump»-
faktorer. Disse kan også omfatte ulike familieforp-
liktelser overfor partner, barn og barnebarn.

Hvis en benytter alle disse tre modellene som 
referanseramme, er det åpenbart at det ikke finnes 
et universalt virkemiddel som kan benyttes for å 
endre tilbaketrekkingsmønsteret fra arbeidslivet. 
Hvis for eksempel årsaken til pensjonsbeslutnin-
gene i stor grad er å finne i push-faktorer som 
hvert individ selv ikke er herre over, vil endringer 
i økonomiske insentiver som følge av pensjons-
reformer kun ha begrensede ringvirkninger på 
selve pensjoneringsbeslutningen.

Som en analytisk tilnærming gir tredelingen 
i «push»-, «pull»- og «jump»- tre distinkte 
forklaringsmodeller for hvorfor personer velger 
å gå ut av arbeidslivet. I praksis kan det imidler-
tid være vanskelig å trekke klare grenser mel-
lom de tre modellene, siden de ikke er gjensidig 
utelukkende. Det er med andre ord ikke faste 
grupperinger. Tredelingen gir allikevel et analyt-
isk rammeverk, som er til hjelp for å strukturere 
de empiriske funnene vi gjør.

Med dette som utgangspunkt ønsker vi i denne 
artikkelen å finne ut hva som har påvirket 
sannsynligheten for at personer i alderen 61 til 
69 år fortsatt står i arbeidslivet ett år senere, ved 
hjelp av data for perioden 2001 – 2011. Dette 
gjør vi både for å kartlegge hvilke drivkrefter 
som gjør at seniorene fortsetter å jobbe, og for å 
måle i hvilken grad hver enkelt forklaringsfaktor 
spiller inn.

pensjon. For hele den yrkesaktive befolkningen 
har denne andelen økt fra 35 prosent i 2003 til 
54 prosent i 2011 (seniorpolitikk.no (2011)).

faktorer som påvirker  
pensjonsbeslutningen  
– «pull», «push» og «jump»

Selv om sysselsettingen blant seniorene øker, 
anses fortsatt aldringen i befolkningen og en 
voksende forsørgebyrde som en stor utfordring 
for velferdsstaten. Dette er en utfordring som ikke 
bare har bekymret Norge i lang tid, men også 
andre europeiske land (se f.eks. OECD (2005)). 
For å møte utviklingen fortsetter myndighetene å 
jobbe for at seniorer skal stå lenger i arbeidslivet 
enn de gjør i dag. Politiske grep for å nå dette 
målet, er i stor grad tatt med utgangspunkt i hvil-
ke faktorer som påvirker pensjonsbeslutningen.

For å forklare hvorfor seniorer enten velger å for-
bli i eller å forlate arbeidslivet, baserer vi denne 
artikkelen på tre ulike kategorier av årsaker; 
«pull»- (trekke), «push»- (skyve), og «jump»- 
(hoppe) faktorer. Dette er en tredeling som er mye 
benyttet i studier av avgang fra arbeidslivet.

«Pull»-faktorer benyttes som betegnelse på forklar-
inger som tar utgangspunkt i at yrkesaktive per-
soner selv vurderer fordeler og ulemper knyttet til 
arbeid og fritid. Etter klassisk økonomisk teori, tas 
beslutningen ut fra en rasjonell avveining mellom 
størrelsen på inntekt og verdien av fritid. Midt-
sundstad (2009) peker på at ut fra et slikt perspek-
tiv er det viktig å studere faktorer som virker inn  
på verdsettingen av arbeid og fritid. Dette kan for 
eksempel være tilgang til ulike pensjonerings-
ordninger som avtalefestet pensjon (AFP).

«Push»-faktorene relaterer seg til årsaker som 
fører til at personer presses ut av arbeidslivet. Dette 
kan skje som følge av at arbeidsoppgaver og ar-
beidsmiljø har bidratt til svekket helse. Også struk-
turelle endringer på arbeidsmarkedet, i form av ny 
teknologi eller organisatoriske omveltninger, kan 
føre til at seniorer anses som mindre produktiv og 
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Modellen tar utgangspunkt i ti grupper av 
personer i alderen 61 til og med 69 år, som var 
registrert som bosatt i Norge og med aktivt 
arbeidstakerforhold i Arbeidstakerregisteret 
ved utgangen av henholdsvis 2001, 2002 og 
så videre, til og med 2010. Tabell 1 angir hvor 
mange personer som inngår hvert enkelt år. For 
disse beregnes sannsynligheten for at personene 
fortsatt er i arbeid ett år senere. Ved å benytte 
logistisk regresjon kan vi beregne i hvor stor 
grad de ulike forklaringsvariablene har påvirket 
det observerte utfallet.

Resultatene fra regresjonsmodeller av typen 
som benyttes i denne analysen vil avhenge av 
hvordan de ulike variablene er definert, og hvil-
ke variable som inkluderes. De forklaringsfak-
torene som er tatt med er et resultat av en rekke 

datagrunnlag og analysemodell

I analysen av hvilke faktorer som har påvirket 
seniorenes beslutning om å forbli i arbeidslivet, 
vil vi forsøke å kombinere de tre perspektivene 
beskrevet i forrige avsnitt ved å trekke inn en 
rekke forklaringsfaktorer for hvert enkelt indi-
vid. Vi har benyttet opplysninger fra flere admin-
istrative kilder. Data om arbeidsforhold, kjen-
netegn ved arbeidsgiver og sykefravær er hentet 
fra NAVs Arbeidstaker-/ Arbeidsgiverregister 
(AA-registeret) og sykefraværsregisteret. De-
mografiske kjennetegn som kjønn, alder, bosted, 
landbakgrunn og informasjon om familieforhold 
kommer fra Folkeregisteret. Opplysninger om 
inntekt er hentet fra skattemyndighetenes lign-
ingsregister. De ulike variablene og registrene er 
nærmere beskrevet i en egen tekstboks.

Datagrunnlag
arbeidstaker- arbeidsgiverregisteret (aa–registeret): 
AA-registeret er knyttet til administreringen av 
sykelønnsordningen for lønnstakere. Arbeidsforhold med 
minst fire timers gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke skal 
registreres. Det er videre et kriterium at arbeidsforholdet 
skal vare i mer enn seks dager. Personer med midlertidig 
fravær på mer enn 14 dager skal med unntak av for ferie, 
arbeidstidsordning og sykefravær, meldes ut av registeret. 
Kvaliteten på opplysningene i AA – registeret kan påvirkes 
av forsinkelser i meldingsgangen fra arbeidsgiver til 
registeret. Dette vil i noen tilfeller føre til at jobber som er 
avsluttet og skulle vært utmeldt, fortsatt står registrert 
som aktive arbeidstakerforhold en tid etterpå. I 2005 ble 
rutinene for administrering av AA – registeret omorganisert, 
ved å legge forvaltningen av registeret til en landsdekkende 
NAV – enhet på Hamar. Denne omorganiseringen påvirket 
meldingsgangen i noen grad, og kan ha ført til at 
kvaliteten på opplysningene som benyttes for dette året 
er blitt forringet. Forsinkelser når det gjelder utmelding 
av arbeidsforhold kan for eksempel gi seg utslag i at vi 
overvurderer i hvor mange i populasjonen fra 2004, som 
står i arbeid det påfølgende året.

folkeregisteret: Registeret inneholder informasjon om 
alle som bor eller har vært bosatt i Norge, og administreres 
av Skatteetaten. Herfra hentes demografiske opplysninger 
om bosted, landbakgrunn, og familieforhold.

ligningsregisteret: Registeret eies av Skattedirektoratet 
og benyttes av NAV i forvaltingen av ulike trygdeytelser. 
Herfra hentes årlige opplysninger om pensjonsgivende 
inntekt.

navs register over utbetalte sykepenger: Registeret 
inneholder alt sykefravær utover arbeidsgiverperioden, det vil i 
hovedsak si fravær med varighet på over 16 dager.

navs bedriftsundersøkelse: Selve bedriftsundersøkelsen 
måler hvilke forventninger bedriftene har til 
sysselsettingsutviklingen det kommende året, om 
bedriftene har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de 
siste tre månedene og om dette skyldes for få kvalifiserte 
søkere på stillingene. På bakgrunn av svarene som blir 
oppgitt, estimeres en mangel på arbeidskraft. For å fange 
opp endringer i etterspørselen etter arbeidskraft i de ulike 
næringene, benyttes de estimerte tallene over mangelen 
på arbeidskraft og antall sysselsatte i næringen. Forholdet 
mellom disse to størrelsene utgjør NAVs stramhetsindikator.

utdanningsregisteret: NAV har ikke tilgang til 
utdanningsopplysninger på individnivå. For å kontrollere 
for effekten av forskjeller i utdanningsnivået blant 
gruppen seniorer, er det koblet på opplysninger om 
andelen personer med utdanning utover videregående 
i de aktuelle alderskohortene, fordelt på fylke og 
kjønn. Opplysningene om fullført utdanning er hentet 
fra registeret over befolkningens utdanning, som 
administreres av Statistisk sentralbyrå.
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tabell 1. Personer i alderen 61 – 69 år som er registrert med ett eller flere aktive arbeidstakerforhold i 
Arbeidstakerregisteret ved utgangen av året, etter alder og kjønn. Antall

år 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Antall arbeidstakere 85 575 90 371 94 924 101 959 114 758 124 520 140 384 151 577 160 101 165 576

61–65 år

Kvinner 34 116 36 012 38 213 41 125 46 082 49 649 55 885 59 695 62 182 63 456

Menn 36 543 37 747 39 620 42 694 48 509 53 586 61 561 66 499 68 879 68 774

66–69 år

Kvinner 7 001 8 081 8 269 8 752 9 553 9 778 10 461 11 545 13 007 14 749

Menn 7 915 8 531 8 822 9 388 10 614 11 507 12 477 13 838 16 033 18 597

Kilde: NAV

Logistisk regresjonsmodell
For å kontrollere for hvilke faktorer som kan tenkes 
påvirke pensjonsbeslutningen, har vi benyttet logistisk 
regresjon. Dette er en hensiktsmessig analyseteknikk når 
utfallet er en binær variabel, som for eksempel jobb/ikke 
jobb. For en nærmere innføring av denne type modeller, se 
Amemiya (1981).

populasjonen: Alle personer i alderen 61 – 69, som 
er bosatt i Norge, og som er registrert med et aktivt 
arbeidstakerforhold ved utgangen av år t. t=2001 – 2010. 
Det er også en betingelse at personen er registrert med 
pensjonsgivende inntekt det aktuelle året.

resultatvariabel (avhengig variabel): Angir om personen 
er registrert med et aktivt arbeidsforhold i AA – registeret 
ved utgangen av år t+1.

forklaringsvariable (uavhengige variable):

Demografiske variable: Alder ved utgangen av året, kjønn, 
landbakgrunn, bosatt i en sentral kommune, barnebarn under 
12 år, en eller begge foreldre i live ved utgangen av år t.

Bedriftsrelaterte variable: Ansatt i en bedrift med flere en 30 
ansatte, institusjonell sektor, rettighet til AFP i privat sektor.

Helse: Personer registrert med utbetalte sykepenger i mer 
enn tolv måneder i løpet av siste fem år.

Arbeidsmarkedet: Etterspørselen etter arbeidskraft 
i næringen personen er ansatt i, angitt ved 
stramhetsindikator fra bedriftsundersøkelsen.

Pensjonsreform: Angir om personen omfattes av 
overgangsordninger til pensjonsreformen, eller selve 
pensjonsreformen. Følgende grupper er inkludert:

 ● Personer registrert som arbeidstakere ved utgangen 
av 2007, 2008, og 2009, og som fylte 67 år det 
påfølgende året.

 ● Personer registrert som arbeidstakere ved utgangen 
av 2008, og 2009, og som fylte 68 år det påfølgende 
året.

 ● Personer registrert som arbeidstakere ved utgangen 
av 2010.

Utdanning og inntekt: Personer med inntekt i den øverste 
inntektskvartilen, og som er bosatt i et fylke hvor andelen 
personer over 60 år registrert med utdanning utover 
videregående skole er høyere enn gjennomsnittet.

regresjonskoeffisienter: Koeffisientestimatene gir endring 
i logoddsraten av en enhets økning i tilhørende variabel.

beregning av jobbsannsynligheter: Med 
utgangspunkt i logodds-koeffisientene er det beregnet 
tilstandssannsynligheter, her jobbsannsynligheter, ved å 
sette verdier på de forskjellige bakgrunnsvariablene. Dette 
betyr at vi definerer en referanseperson med et gitt sett 
karakteristika (se tekst).



43

//  Arbeid og velferd  //  3  // 2012
//   Seniorer i arbeidslivet – Hva påvirker beslutningen om å fortsette i jobb?

tabell 2. Forskjeller i sannsynligheten for fortsatt å være 
i jobb etter ett år ved endring av et gitt kjennetegn ved 
referansepersonen. 2001–2010. Prosentpoeng

forskjell  
i jobbsannsynlighet 

Kvinne 0

Ikke født i Norge +1

Bosatt i sentral kommune +1

Barnebarn under 12 år 0

Foreldre i live 0

Ektefelle trer ut av arbeidslivet -10

Ansatt i en bedrift med flere enn 
30 ansatte

-4

Ansatt i en AFP-bedrift i privat 
sektor

-9

Ansatt i offentlig sektor -3

Høy utdanning og inntekt +5

Mer enn 20 % sykefravær siste 
5 år

-11

Pensjonsreform +1

Kilde: NAV

analyser, hvor vi har beregnet forklaringskraften 
til modellen. De variablene som vi trekker frem 
her, er de som etter flere ulike tilnærminger gjør 
modellen mest forklaringskraftig.

For å beskrive hvordan forklaringsfaktorene 
påvirker jobbsannsynligheten for de ulike 
kohortene av seniorer, definerer vi en referan-
seperson med et gitt sett av kjennetegn. Denne 
referansepersonen er en mann på 64 år, født i 
Norge, bosatt i en ikke-sentral kommune. Han 
har ingen barnebarn under 12 år, og har ikke 
foreldre i live. Personen er ansatt i en bedrift i 
privat sektor med mindre enn 30 ansatte. Denne 
bedriften har ikke avtalefestet pensjon (AFP). 
Etterspørselen etter arbeidskraft i næringen per-
sonen jobber, er den samme som gjennomsnittet 
for alle næringer i perioden. En eventuell ekte-
felle som også er i arbeid, forblir i arbeidslivet 
ut det aktuelle året. Personen har et sykefravær 
som utgjør mindre enn 1/5-del av de siste fem 
årene. Personen omfattes ikke av de regelendrin-
gene som ligger i den nye pensjonsreformen. 
For denne referansepersonen er sannsynligheten 
for at han også står i jobb ved utgangen av det 
påfølgende året beregnet til 85 prosent.

I tabell 2 angis det hvordan denne jobbsannsyn-
ligheten endres hvis en av de ovennevnte egenskap-
ene endres. Tabellen kan leses på følgende måte. Det 
er ingen signifikant forskjell3 i jobbsannsynligheten 
mellom kvinner og menn. Personer som er født i 
utlandet har ett prosentpoeng høyere sannsynlighet 
for fortsatt å være i jobb ett år senere. Det samme 
har de som er bosatt i en sentral kommune. Det å 
ha barnebarn under 12 år, eller at en eller begge 
foreldrene er i live, påvirker ikke jobbsannsyn-
ligheten. Hvis en person har akkurat de samme 
egenskapene som referansepersonen, men har en 
ektefelle som forlater arbeidslivet i det aktuelle året, 
reduseres imidlertid sannsynligheten for fortsatt å 
stå i arbeidslivet ved utgangen av neste år med 10 

3  Endringer som ikke er statistisk signifikante på 5 prosentnivå, 
angis i tabell 2 til tabell 4 med verdien 0.

prosentpoeng. Det å være ansatt i en stor bedrift 
(over 30 ansatte), i en bedrift i privat sektor som har 
AFP, eller en bedrift i statlig eller kommunal sektor, 
reduserer jobbsannsynligheten med henholdsvis fire, 
ni og tre prosentpoeng. Høy inntekt kombinert med 
høy utdanning øker sannsynligheten. Det samme 
gjør insitamentene i pensjonsreformen, om enn i noe 
mindre grad. Høyt sykefravær siste fem år reduserer 
den beregnede sannsynligheten for å stå i jobb ett år 
senere med 11 prosentpoeng.

Når vi ser på hele populasjonen under ett, er det 
altså tre faktorer som påvirker avgjørelsen om å 
forbli i arbeidslivet i særlig stor grad; helse, det at 
ektefellen slutter å jobbe, og muligheten til å gå 
av med AFP. I de neste avsnittene ser vi nærmere 
på disse og andre forklaringer, i hvilken grad de 
varierer i ulike alderskohorter, og om mønsteret 
har endret seg i løpet av de siste ti årene.
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pet av de siste fem årene er klassifisert i denne kat-
egorien. Om lag 13 prosent av de mellom 61 og 69 
oppfyller kriteriet. Dette samsvarer til en viss grad 
med andelen som selv oppgir de har dårlig helse i 
Levekårsundersøkelsen til SSB. I 2002, 2005 og 
2008 oppgir rundt 8 prosent av de mellom 45 og 66 
år, og fra 11 til 13 prosent av de over 66 personer, 
at de har dårlig eller meget dårlig helse. Selv om 
disse tallene ikke er direkte sammenlignbare, kan 
det argumenteres for at helsemålet dermed gir en 
hensiktsmessig gruppering av populasjonen.

Som forventet minskes denne helseeffekten med 
alder. For de som har nådd pensjonsalderen på-
virker ektefelles valg og forhold ved arbeidsplas-
sen i vel så stor grad som helsetilstanden.

Resultatene for hvert enkelt år viser at helse-
effekten var størst hos populasjonene i 2001 til 
2003, det vil si de som i denne modellen kan 
ha tatt en pensjonsbeslutning i 2002 til 2004. 

helsa avgjørende for  
seniorenes pensjonsbeslutning
Innledningsvis beskrev vi tre ulike grupper av 
forklaringsfaktorer som påvirket pensjonsbeslutnin-
gen. «Push-faktorene», også kalt utstøtingsmodel-
len (Midtsundstad 2007), tar utgangspunkt i de 
faktorene som hver enkelt arbeidstaker ikke selv har 
kontroll over. Disse faktorene knyttes gjerne opp  
mot forhold på arbeidsplassen. Dette kan være 
 fysiske press som følge av at arbeidsoppgavene 
krever tunge løft, og det fysiske arbeidsmiljøet er 
krevende. I tillegg kan avstand mellom kravet til de 
ansatte og det man har kapasitet til å utføre, føre til 
psykisk stress. For eksempel kan eldre arbeidstakere 
føle at de ikke klarer å følge opp omstillinger som 
følge av teknologiske og organisatoriske endringer, 
noe som igjen gjør at den kompetansen de  
besitter blir gammel. Alt dette kan gi seg helse-
messige utslag, som igjen fører til økt sykefravær.

«Dårlig helse» er i vår modell målt ved om man 
har mottatt sykepenger i til sammen mer enn ett 
av de siste fem årene. For referansepersonen med 
de gitte egenskapene beskrevet ovenfor, reduseres 
sannsynligheten for å stå i arbeid ett år senere med 
11 prosentpoeng hvis denne gis «dårlig helse». Det 
at helsemessige forhold påvirker om seniorer fort-
setter i arbeidslivet, er dokumentert i flere under-
søkelser, se for eksempel Larsen (2004) og Dwyer 
og Mithcell (1999). I den sistnevnte analysen finner 
de også at helsemessige årsaker påvirker tidligpen-
sjonering mer enn økonomiske insitamenter.

I denne analysen har vi utført egne beregninger 
for aldersgruppen 61–65, det vil si de som poten-
sielt tar beslutningen om å gå ut av arbeidslivet 
når de er mellom 62 og 66 år. For denne gruppen 
bekrefter resultatene forholdet mellom helse og de 
økonomiske insitamentene, nemlig at helsa er den 
faktoren som i størst grad påvirker jobbsannsyn-
ligheten og dermed fører til tidligpensjonering.

Et slikt resultat vil kunne påvirkes av hvordan 
man definerer «dårlig helse». Her har vi altså 
knyttet dette til sykefraværet. De som har mottatt 
sykepenger i mer enn tilsammen 12 måneder i lø-

tabell 3. Forskjeller i sannsynligheten for fortsatt 
å være i jobb etter ett år ved endring av et gitt 
kjennetegn ved referansepersonen, fordelt på alder. 
2001–2010. Prosentpoeng

forskjell  
i jobbsannsynlighet

61–65 år 66–69 år

Kvinne +1 -1

Ikke født i Norge +1 0

Bosatt i sentral kommune +1 0

Barnebarn under 12 år 0 +1

Foreldre i live 0 0

Ektefelle trer ut av arbeidslivet -9 -14

Ansatt i en bedrift  
med flere enn 30 ansatte

-4 -5

Ansatt i en AFP-bedrift  
i privat sektor

-8 -10

Ansatt i offentlig sektor -2 -10

Høy utdanning og inntekt +5 +4

Mer enn 20 % sykefravær  
siste 5 år

-11 -6

Pensjonsreform +2 +3

Kilde: NAV
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gangsordninger, for å finne indikasjoner på om 
jobbsannsynligheten er blitt påvirket av refor-
men. Først vil vi imidlertid ta for oss avtalefestet 
pensjon, og se i hvilken grad tilgangen til en slik 
tidligpensjonsordning påvirker yrkesdeltakelsen.

Mulighetene for AFP  
minsker sannsynligheten for  
å forbli i arbeidslivet
Ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) ble 
introdusert på slutten av 1980- tallet. Denne 
skulle gjøre det mulig for seniorer som var slitne 
etter et langt yrkesliv, å trappe helt eller delvis 
ned før vanlig pensjonsalder. Alle offentlige 
virksomheter har AFP-avtale, mens det i privat 
sektor er om lag halvparten av arbeidstakerne 
som arbeider i AFP-virksomheter når de passerer 
62 år. I privat sektor har antall mottakere av AFP 
økt fra 15 400 i 2001 til 29 200 ved utgangen av 
2010. Tidligere analyser har vist at mulighetene 
for å gå av med AFP har økt tidligpensjonering 
(Hernæs m. fl. 2002). Resultatene fra bereg-

Dette var en tid preget av en generell nedgang 
i yrkesdeltakelsen og vekst i arbeidsledigheten, 
en utvikling som hadde startet rundt 1998. I 
tillegg viste den sentrale sykefraværsstatistikken 
som ble introdusert i 2001, en økning i fraværet. 
Rundt årsskiftet 2003/2004 kom det klare sig-
naler om at situasjonen på arbeidsmarkedet var i 
ferd med å snu, ved at den registrerte ledigheten 
begynte å falle. Helsevariabelen hadde altså 
størst effekt i denne nedgangskonjunkturen.

Økonomiske insitamenter påvirker 
avgangen fra arbeidslivet  
– afp og pensjonsreformen

Med bakgrunn i teorier om «pull»-faktorer, 
er pensjonsreformen basert på at pensjoner-
ingsmønsteret påvirkes av fremtidige pens-
jonsutbetalinger, og at man dermed kan bruke 
økonomiske insentiver for å styre folks atferd. 
I vår modell har vi markert de som omfattes av 
den nye pensjonsordningen og eventuelle over-

tabell 4. Forskjeller i sannsynligheten for fortsatt å være i jobb etter ett år ved endring av et gitt kjennetegn ved 
referansepersonen, fordelt på år. Prosentpoeng

forskjell i jobbsannsynlighet

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kvinne +2 +2 +2 +1 0 0 0 0 0 0

Ikke født i Norge 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0

Bosatt i sentral kommune +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0

Barnebarn under 12 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Foreldre i live 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ektefelle trer ut av  
arbeidslivet

-10 -10 -9 -8 -9 -7 -9 -8 -9 -9

Ansatt i en bedrift med  
flere enn 30 ansatte

-5 -5 -5 -5 -4 -4 -3 -4 -4 -2

Ansatt i en AFP-bedrift  
i privat sektor

-4 -5 -7 -6 -9 -6 -8 -8 -12 -5

Ansatt i offentlig sektor 0 0 0 -1 -6 -3 -4 -2 -2 -1

Høy utdanning og inntekt +6 +7 +5 +4 +4 +4 +4 +3 +3 +4

Mer enn 20 % sykefravær 
siste 5 år

-17 -18 -16 -11 -12 -10 -10 -10 -11 -12

Kilde: NAV
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pensjonsreformen har hatt  
effekt på yrkesdeltakelsen
Myndighetens viktigste hjelpemiddel for å nå 
målet om at flere eldre forblir i arbeidslivet 
ligger i pensjonsreformen. Det nye regelverket 
skal gi økonomiske insitamenter til å vente med 
å ta ut av alderspensjon. For at insitamentene 
i reformen skal ha effekt, må de som er i en 
situasjon hvor de vurderer å gå ut av arbeidslivet 
ha kunnskap om det nye pensjonssystemet og 
hvilke effekter ulike uttaksmønstre har på deres 
fremtidige inntekt. Selv om NAV informerer 
om regelverket, og stiller en pensjonskalkulator 
til rådighet for å beregne fremtidig pensjon, vil 
det ta tid før de ulike effektene ved reformen er 
klarlagt og gjort kjent. Derfor er det altfor tidlig 
å konkludere noe om effekten av pensjonsrefor-
men nå. Det kan allikevel være av interesse å få 
en indikasjon på om regelendringene har påvir-
ket jobbsannsynligheten for de i populasjonen 
dette gjelder.

Tabell 2 viser at jobbsannsynligheten er signifi-
kant høyere for en person som enten har vært 
omfattet av overgangsordningene som ble inn-

ningene gjort med vår modell bekrefter disse 
funnene. En referanseperson ansatt i en bedrift 
i privat sektor med AFP, har 9 prosent lavere 
sannsynlighet for å stå i arbeid ett år senere 
sammenlignet med en tilsvarende person ansatt i 
en bedrift uten AFP. Muligheten for økonomisk 
kompensasjon før fylte 67 år økte altså tidlig-
pensjoneringen i gruppen mellom 62–66 år.

Fra 1.1 2011 ble det innført nye regler i privat 
sektor, som gjør AFP til et tillegg man får på 
toppen av alderspensjon. Før dette var AFP en 
egen pensjonsordning, som man kunne ta ut mel-
lom 62 og 66 år. Siste mulighet til å ta ut AFP 
etter gamle regler var altså i 2010, noe som ga 
seg utslag i at rundt 2 300 flere tok ut denne type 
tidligpensjon i privat sektor sammenlignet med 
årene før. Dette kan ha ført til at en del sluttet i 
arbeid tidligere enn de ellers ville ha gjort. I vår 
modell kommer dette til uttrykk i de beregnede 
jobbsannsynlighetene for 2009–populasjonen, 
som vi følger til utgangen av 2010. For denne 
kohorten var det å være ansatt i en AFP-bedrift 
i privat sektor, den variabelen som i størst grad 
påvirket jobbsannsynligheten.

Pensjonsreformen – noen hovedtrekk
Pensjonsreformen trådte i kraft fra 1. januar 2011. For å 
bidra til økt sysselsetting blant seniorer omfatter reformen 
følgende momenter:

 ● Nøytrale uttaksregler gir høyere alderspensjon ved 
utsatt pensjonering, noe som gjør det mer attraktivt å 
fortsette i arbeid.

 ● Alderspensjonen kan fritt kombineres med arbeid. 
Dette er ment å gi sterke økonomiske insentiver til å 
fortsette i arbeidslivet. Personer over 70 år har hatt 
den muligheten også forut for reformen. I 2008 ble 
denne muligheten også gitt 67-åringene. I 2009 og 
2010 ble denne overgangsordningen utvidet til også 
å gjelde 68- og 69-åringene. Fra og med 2011 kan 
alderspensjon tas ut for fra fylte 62 år. Dette medfører 
at også de i aldersgruppen 62 til 66 år kan kombinere 
arbeid og alderspensjon uten at pensjonen reduseres. For 
mottakere av avtalefestet pensjon (AFP) mellom 62 og 
66 år var det tidligere slik at pensjonen ble redusert om 

man arbeidet ved siden av pensjonen, og det er fortsatt 
slik for AFP i offentlig sektor.

 ● Nye skatteregler fra 2011 gjør det mer gunstig enn før 
å kombinere arbeid og alderspensjon: Med de tidligere 
skattereglene kunne marginalskatten ved å arbeide ved 
siden av pensjonen bli så høy som 55 prosent selv for 
beskjedne arbeidsinntekter. Med de nye reglene faller 
den maksimale marginalskatten til drøye 35 prosent (før 
effekten av eventuell toppskatt).

 ● Hvis levealderen i befolkningen øker, innebærer 
levealdersjusteringen at fremtidige generasjoner må 
arbeide noe lenger og utsette uttaket av alderspensjon 
for å få samme pensjon som dagens pensjonister.

 ● Nye opptjeningsregler for alderspensjon gir bedre 
økonomiske insentiver til arbeid ved at alle år i 
arbeid teller for pensjonsopptjeningen. Gamle 
opptjeningsregler ga full pensjon etter 40 år i arbeid.

(Dahl og Lien (2011))



47

//  Arbeid og velferd  //  3  // 2012
//   Seniorer i arbeidslivet – Hva påvirker beslutningen om å fortsette i jobb?

tidligere undersøkelser (Blekesaune og Øverbye 
2001 og Midtsundstad 2002). Disse har for øvrig 
også vist at mange kvinner går av tidlig for å 
tilpasse seg avgangen til ektefellen, mens menn 
utsetter avgangen fordi kona ikke har rett til å gå 
av.

Jo eldre seniorene er, desto mer påvirkes jobb-
sannsynligheten av hvilke valg som gjøres av 
den man er gift med. For en mann som er 67 år 
reduseres sannsynligheten for at han er i jobb 
ved utgangen neste år med 14 prosentpoeng, 
hvis kona går ut av arbeidslivet. Samme effekt 
for 64-åringer er beregnet til 9 prosentpoeng.

Denne sterke sammenhengen mellom ektefel-
lers pensjonsbeslutning er interessant i forhold 
til forventede effekter av ulike seniorpolitiske 
virkemidler. Hvis et tiltak som blir satt i verk har 
effekt på den ene ektefellenes avgjørelse om å 
fortsette å jobbe, vil det også indirekte påvirke 
hvilke valg partneren tar. Effekten av et vel-
lykket tiltak rettet mot enkeltgrupper av eldre 
arbeidstakere, kan med andre ord forsterkes 
ved at også ektefellen utsetter pensjonerings-
tidspunktet.

ført i forkant av pensjonsreformen, eller av selve 
reformen. For den gitte referansepersonen økte 
sannsynligheten med ett prosentpoeng. Deler vi 
opp populasjonen og ser på hver enkelt ettårig 
aldersgruppe, viser beregningene at effekten er 
størst for de rundt 62 og 67 år. For disse to grup-
pene øker sannsynligheten for å stå ett år til i 
arbeidslivet mellom 3 og 5 prosentpoeng.

beslutningen om å forbli i arbeidslivet 
tas i stor grad sammen med ektefellen
Den siste gruppen av forklaringsfaktorer, 
«jump», er knyttet til familiesituasjon og fami-
lieforpliktelser. I vår modell har vi inkludert to 
variable som er ment å fange opp familieforp-
liktelser i form av omsorgsansvar i nær familie; 
om man har foreldre som er i live og man har 
barnebarn som er under 12 år. Disse variablene 
har hatt liten effekt på jobbsannsynligheten til 
populasjonen totalt sett.

Beregningene viser at avgjørelsen om fortsatt å 
være i arbeidslivet eller slutte å jobbe, i stor grad 
er samkjørt med ektefellen. Går ektefellen av 
med pensjon i det aktuelle året, synker sannsyn-
ligheten for at referansepersonen står i jobb med 
10 prosentpoeng. Også dette samsvarer med 
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Sammendrag
De enkelte NAV-kontorene står ganske fritt når det gjelder hvordan de vil organisere seg in-
ternt. Noen steder er for eksempel de kommunale og statlige ansvarsområdene atskilt, mens de 
andre steder er mer integrert. For unge arbeidssøkere med sammensatte behov, er det viktig at 
samarbeidet internt fungerer godt. Hovedinntrykket fra en intervjuundersøkelse blant veiledere 
i NAV, er at det interne samarbeidet fungerer best ved kontorene som har organisert seg tverrfa-
glig, enten i ungdomsteam eller på andre måter.

NAV-kontorene som hadde egne ungdomsteam eller ungdomskontakter var godt fornøyd  
med denne ordningen. Fordelene er blant annet at de får mer tid til hver enkelt bruker, at de 
 lettere fanger opp dem som faller utenfor og at de får spesialisert seg på å jobbe med unge. 
Ofte krever oppfølging av unge at en jobber på en annen måte enn med voksne arbeidssøkere, 
og det er viktig at veilederne er personlig egnet og har erfaring med gruppa. Veilederne må 
kunne vurdere behovet til den enkelte, slik at ressursene settes inn på rett sted.

For å følge opp unge med sammensatte problemer er det også viktig å ha et godt samarbeid 
med andre deler av hjelpeapparatet, slik som ulike deler av helsevesenet, kommunen og 
fylkeskommunen. Hvor godt samarbeidet fungerer, varierer mellom NAV-kontorene.

Mange unge arbeidssøkere trenger tett oppfølging for å komme ut i jobb eller utdanning. Det er 
viktig at veilederne har tid til individuelle samtaler, avklaring av brukernes behov, orientering 
om løpet videre og oppfølging av brukere mens de er i tiltak.

For unge som dropper ut fra videregående opplæring, er det viktig at de holdes i aktivitet. Det 
aller beste er om de kan fortsette å ha noe kontakt med skolen, samtidig som at de for eksem-
pel har arbeidspraksis noen ganger i uka.

Overfor unge som søker økonomisk sosialhjelp er det viktig å stille krav. Flere av NAV-kontorene 
krever at de unge registrerer seg som arbeidssøkere og deltar på tiltak. De som av helse-
messige årsaker ikke greier å delta på tiltak, må få en avklaring og eventuelt behandling. Ved 
oppfølging av unge med helseproblemer er det spesielt viktig at samarbeidet med eksterne 
aktører fungerer godt.

For å lykkes med å følge opp de unge som er lengst unna arbeidsmarkedet, er det viktig å ha 
god tid. Det er viktig å bli kjent med brukerne og oppnå tillit, noe som krever hyppige møter. 
Mange av veilederne forteller at de ikke har tid til å følge opp disse brukerne tett nok.

Generelt er det rammebetingelsene som skaper størst utfordringer i oppfølgingsarbeidet. Spesielt 
er det mange som forteller at de har for få veiledere og for lite tid til å drive tett nok oppfølging.

Hvordan følge opp unge arbeidSSøkere? 
erfaringer fra nav
Av Sigrid Myklebø
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ler kombinasjoner av disse. I generalistmodellen er 
målet at hver bruker bare skal ha én saksbehandler, 
uansett hvilke tjenester og ytelser han trenger, og 
at hver enkelt veileder skal kunne jobbe med alle 
eller mange av NAVs fagområder. Dette var et mål 
i NAVs oppstartsfase, men mange av kontorene har 
senere gått litt bort fra denne modellen.

Som beskrevet i en tidligere artikkel, er det store 
forskjeller innad i gruppa av unge arbeidssøkere 
i NAV (Myklebø 2012). På den ene sida har du 
de som stort sett klarer seg selv – de har gjerne 
fullført utdanning, og mange har opparbeida rett 
til dagpenger. På den andre sida har du de som 
trenger mer omfattende oppfølging, og som gjerne 
mangler både formell kompetanse og arbeidserfar-
ing. Av disse har de færreste fullført videregående 
skole, og flere har en lang historie med manglende 
mestring, lav selvfølelse og lite motivasjon i sko-
len. Her er det en del med nokså sammensatt prob-
lematikk, og en del har psykiske vansker, proble-
mer med rus eller andre helserelaterte utfordringer.

Ifølge veilederne vi intervjuet, er det noen fak-
torer som er spesielt viktige for å lykkes med 
oppfølginga av unge arbeidssøkere. De viktigste 
suksessfaktorene er å ha tid til å drive tett opp-
følging, å være tilgjengelig, å tenke helhetlig og 
at ungdommene er motivert (Myklebø 2012). 
For å få til dette må antall brukere per saksbe-
handler reduseres, de som jobber med ungdom 
må være dedikerte til oppgaven, og det kan være 
en fordel å ha egne veiledere som jobber bare 
med ungdom. Dessuten er det viktig å ha et godt 
samarbeid med andre etater og bedrifter, samt 
innad i NAV-kontoret.

Denne artikkelen vil belyse følgende problem-
stillinger:
• Hvordan er oppfølginga av unge arbeidssøkere 

organisert i NAV-kontorene, og i hvilken grad 
bidrar organiseringa til god oppfølging av 
gruppa?

• Hva er gode og hensiktsmessige oppfølgings-
løp for ulike grupper av unge arbeidssøkere?

• Hvilke dilemmaer og utfordringer støter 
veilederne på i oppfølgingsarbeidet?

innledning
Denne artikkelen bygger på resultater fra en 
kvalitativ intervjuundersøkelse blant veiledere 
som jobber med oppfølging av unge ar-
beidssøkere i NAV. Artikkelen tar for seg NAV-
ansattes beskrivelser av hvordan oppfølginga av 
unge arbeidssøkere er organisert, erfaringer med 
dette, hvordan de mener unge arbeidssøkere bør 
følges opp, samt utfordringer og dilemmaer de 
støter på i oppfølgingsarbeidet.

NAV har overordnede retningslinjer for hvordan 
arbeidssøkere skal følges opp. Disse er beskre-
vet i en minimumsstandard for oppfølging.1 
Utover denne minimumsstandarden står hvert 
NAV-kontor fritt til å bestemme hvordan opp-
følgingsarbeidet skal organiseres. Flere av 
NAV-kontorene har etablert egne ungdomsteam 
eller ungdomskontakter for å gi god oppfølging 
til ungdom. Fra sentralt hold er det gitt anbe-
falinger om å vurdere denne måten å organisere 
ungdomsarbeidet på. I Mål- og disponeringsbrev 
fra overordna fylkesledd i Arbeids- og velferds-
direktoratet til fylkene for årene 2011 og 2012, 
står det at kontorene bør vurdere om etablering 
av ungdomsteam eller ungdomskontakter kan gi 
bedre resultater i arbeidet med denne gruppa.

En annen faktor som kan påvirke oppfølginga av 
ungdom, er hvordan statlige og kommunale op-
pgaver er organisert. Partnerskapet mellom stat 
og kommune i NAV skal sikre samordna bruk av 
arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven og lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltninga, 
men den interne organiseringa av ansvarsområdene 
bestemmes lokalt. Det varierer derfor om kom-
munale og statlige oppgaver er delt mellom ulike 
enheter og personer, eller om de er mer integrert. I 
tillegg varierer det mellom kontorene om de benyt-
ter en «generalistmodell», en «spesialistmodell» el-

1 Minimumsstandarden baserer seg på dokumentene  
«Strategi for oppfølging av brukere i NAV», http://kommune.nav.
no/Kommunenavet/_attachment/805 346 522?_ts...true%20-, og 
«Retningslinjer for oppfølgingsvedtak i NAV», http://www.nav.no/ 
Arbeid/_attachment/269 927?_ts=12e57ae3cc0&download=true.
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noen av informantene arbeider med begge gruppene 
og fordi avklaring av arbeidsevnen kan skje over 
lengre tid. Med arbeidssøkere mener vi her per-
soner som søker inntektsgivende arbeid og som er 
tilgjengelige for arbeid.

Hvordan er oppfølginga organisert?

Som nevnt innledningsvis, er det mye opp til 
hvert enkelt NAV-kontor hvordan oppfølginga 
av unge er organisert. Generelt var det slik at de 
fleste NAV-kontorene vi besøkte var organisert 
i mottaks- og oppfølgingsenheter, der de som 
jobbet i mottaksenhetene tok i mot brukere i 
publikumsmottaket og hadde ansvar for å gjøre 
behovsvurderinger og følge opp arbeidssøkere 
med behov for standard- eller situasjonsbestemt 
innsats (se faktaboks om servicegrupper i NAV). 
Oppfølgingsenhetene hadde ansvar for å gjen-
nomføre arbeidsevnevurderinger og følge opp 
brukere med behov for spesielt tilpassa eller varig 

Intervjuundersøkelsen som artikkelen bygger på, 
ble gjennomført som gruppeintervju med veiledere 
ved 24 ulike NAV-kontor våren 2011. De første 
resultatene fra undersøkelsen ble publisert i Arbeid 
og velferd nr. 1/2012 (Myklebø 2012), mens funn 
som omhandler tiltaksbruk i oppfølgingsarbeidet er 
presentert i artikkelen «Tiltaksbruk for unge arbeids-
søkjarar» på side 61 i denne rapporten. Tabell 1 viser 
fordelinga av NAV-kontor etter utvalgte kjennetegn. 
For en nærmere beskrivelse av hvordan intervju-
undersøkelsen er gjennomført og hvordan data er 
analysert, viser vi til «Unge arbeidssøkere – hvem 
er de, og hva slags oppfølging trenger de fra NAV?» 
i Arbeid og velferd nr. 1/2012.

Artikkelen omhandler i utgangspunktet ungdom 
uten nedsatt arbeidsevne, det vil si ungdom som ikke 
har behov for mer enn situasjonsbestemt innsats (se 
faktaboks om servicegrupper i NAV). Svarene fra 
informantene kan likevel til en viss grad gjelde både 
unge med og uten nedsatt arbeidsevne, både fordi 

Kjennetegn Antall NAV-kontor

Netto årsverk ved NAV-kontoret  
per 1. mars 2011. Statlig ansatte.

Lite kontor: 5–11 årsverk 6

Middels stort kontor: 15–36 årsverk 13

Stort kontor: 52–82 årsverk 5

Landsdel Nord-Norge 6

Trøndelag 2

Vestlandet 4

Sørlandet 2

Østlandet 10

Sentralitet Sentrale kommuner 10

Noe sentrale kommuner 7

Mindre sentrale kommuner 4

Minst sentrale kommuner 3

By-, bydels- eller distriktskontor Distriktskontor (kommunen har ikke bystatus) 5

Kontor i bykommune 15

Bydelskontor i større by (byer med flere NAV-kontor) 4

Arbeidsledighetsprosent  
ved utgangen av mai 2011

0,8–2,0 % 7

2,1–2,9 % 13

3,0–3,8 % 4

Tabell 1: Fordeling av NAV-kontorene i undersøkelsen etter utvalgte kjennetegn

Kilde: NAV
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ungdomsgruppa, siden mange er registrert som 
arbeidssøkere og søker om sosialhjelp. Der hvor 
ansvaret er delt, vil unge i denne situasjonen få 
én statlig og én kommunal veileder. For at dette 
skal fungere tilfredsstillende er det nødvendig 
med god kommunikasjon mellom veilederne.

Noen steder var veilederne organisert i tverr-
faglige team innad i mottaks- og oppfølgings-
enhetene, slik at hvert enkelt team hadde ansvar 
for å følge opp sine brukere på «alt», men at de 
ulike veilederne i teamet hadde ulik bakgrunn og 
spesialkompetanse. Veiledere som hadde prøvd 
å jobbe i tverrfaglige team hadde gode erfaringer 
med dette, og mente at tverrfaglig jobbing fører 
til bedre trivsel og bedre løsninger fordi folk 
lærer av hverandre og samarbeider.

Flere av NAV-kontorene har faste samarbeidsare-
naer mellom ulike avdelinger. Dette beskrives 
som positivt. Noen steder diskuteres sosialsaker 
på kontormøter, andre steder er det faste møter 
mellom ulike faggrupper. Hovedformålet med 
møtene er å finne gode løsninger på enkeltsaker, 
samt sørge for likebehandling og at brukere skal 
møte en felles holdning fra NAV. På NAV-kon-
torene som ikke har slike faste samarbeidsarenaer 

tilpassa innsats. Utover dette var det store varia-
sjoner i organiseringa, og mange av kontorene 
vi besøkte hadde vært gjennom flere omorgani-
seringer siden de ble NAV-kontor. Vi vil se på 
hvordan organiseringa påvirker oppfølginga av 
ungdom, og presenterer her noen erfaringer.

generalister, spesialister  
og tverrfaglig samarbeid
Mange unge arbeidssøkere har en sammensatt 
problematikk og trenger hjelp på flere områder 
enn å skaffe seg jobb. I arbeidet med disse vil det 
derfor ofte være behov for koordinerte tjenester 
og ytelser fra både statlig og kommunal por-
tefølje. For å lykkes med dette, kreves det enten at 
samme veileder kan følge opp på alle områdene, 
eller at det er et godt internt samarbeid.

En del av NAV-kontorene hadde organisert 
ansvaret for kommunale og statlige oppgaver i 
atskilte enheter, mens andre i større grad hadde 
integrert de to porteføljene. De fleste erfaringene 
på dette området peker i retning av at det er en 
fordel med samordning. En fordel som ble nevnt 
av flere, er at samme veileder da har ansvar 
for både arbeids- og sosialrelaterte spørsmål 
hos bruker. Dette er kanskje spesielt viktig for 

Servicegrupper i NAV
Gjennom ei behovsvurdering skal veileder avklare 
brukerens behov for videre oppfølging og tiltak og se på 
om det foreligger spesielle hindringer med tanke på arbeid 
og aktivitet. Veileder vurderer om brukeren har behov 
for standardinnsats, situasjonsbestemt innsats eller 
arbeidsevnevurdering.

Standardinnsats tilbys brukere som forventes å kunne nå 
sitt mål om arbeid hovedsakelig gjennom egenaktiviteter 
og i løpet av relativt kort tid. Dette innebærer en innsats 
fra NAV som i hovedsak kun omfatter de generelle 
tjenestene som er tilgjengelige for alle brukere. De 
generelle tjenestene omfatter blant annet jobbsøkekurs, 
formidlingsbistand, veiledning om yrkesvalg, 
informasjonsmøter og selvbetjeningstjenester.

Situasjonsbestemt innsats tilbys brukere som har 
vansker med å skaffe seg eller beholde arbeid. Ofte vil 
dette ha sammenheng med endringer i arbeidsmarkedet 
eller at den enkeltes kvalifikasjoner ikke tilfredsstiller 
arbeidslivets krav, noe som i økende grad gjelder 
personer som ikke har fullført videregående opplæring. 
Situasjonsbestemt innsats kan omfatte kortere aktiviteter, 
tiltak og tjenester som kvalifisering og jobbsøking, i tillegg 
til de generelle tjenestene fra NAV.

Arbeidsevnevurdering gjennomføres i tilfeller der bruker 
og/eller veileder ser behov for å finne ut mer om brukerens 
arbeidsevne. Arbeidsevnevurderinga kan konkludere 
med behov for standardinnsats, situasjonsbestemt 
innsats, spesielt tilpassa innsats eller varig tilpassa 
innsats. Spesielt tilpassa innsats og varig tilpassa innsats 
tilbys brukere som har midlertidig eller varig nedsatt 
arbeidsevne og som trenger behandling og/eller mer 
langvarige tiltak før de kan komme i ordinært arbeid.
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Halvparten av de minste NAV-kontorene hadde 
egne ungdomsveiledere. Ved disse var det én 
person som hadde ansvaret for å følge opp ung-
dom, men siden forholdene var så små, hadde 
de andre arbeidsoppgaver i tillegg. Halvparten 
av de mellomstore NAV-kontorene hadde også 
egne ungdomsveiledere eller -team, mens nesten 
samtlige av de største NAV-kontorene hadde 
egne ungdomsteam.2

2  I Oslo har kommunen de samme rettigheter og plikter som 
fylkeskommunen har ellers i landet.

er det også mange som forteller om godt samar-
beid, men flere av informantene beskriver samar-
beidet i slike tilfeller som personavhengig. Dette 
kan medføre at det blir litt tilfeldig hva slags opp-
følging ungdommene får, ut fra hvor i kontoret de 
havner. Det kan se ut til at det er lettere å få til et 
slikt uformelt samarbeid ved små NAV-kontor.

egne ungdomsveiledere
Av de 24 NAV-kontorene vi besøkte, var det 
13 som hadde egne veiledere som følger opp 
ungdom. I tillegg var det tre kontorer som 
hadde pågående ungdomsprosjekter, slik at de 
inntil videre hadde egne ungdomsveiledere eller 
ungdomsteam. Av de åtte resterende, som ikke 
hadde egne ungdomsveiledere eller ungdoms-
prosjekt, hadde de fleste et spesielt fokus på 
 ungdom. På noen av disse kontorene var det 
også planer om å få på plass egne ungdomskon-
takter. Noen av NAV-kontorene som ikke hadde 
egne ungdomskontakter, hadde hatt det tidligere.

På omtrent halvparten av de 13 NAV-kontorene 
som hadde egne ungdomsveiledere, hadde ung-
domsveilederne eller -teamene ansvar for å følge 
opp alle ungdommer, uansett innsatsbehov. Ved 
de fleste andre kontorene hadde ungdomsveiled-
erne kun ansvar for ungdommer med behov for 
standard- eller situasjonsbestemt innsats. På et 
par av NAV-kontorene hadde ungdomsteamet 
kun ansvar for unge med mer omfattende behov.

Ved noen av NAV-kontorene hvor egne ung-
domsveiledere hadde ansvar for alle ungdom-
mer, var ungdomsteamet delt slik at noen hadde 
ansvar for de med behov for standard- og situa-
sjonsbestemt innsats og andre hadde ansvar for 
de med nedsatt arbeidsevne. Noen ungdomsteam 
hadde også delt ansvaret slik at egne veiledere 
hadde ansvaret for de aller yngste, enten fordelt 
etter alder eller om de hadde ungdomsrett til 
videregående opplæring (se faktaboks om rett til 
videregående opplæring).

Det er stor forskjell på store og små NAV-
kontor når det gjelder muligheten for å ha egne 
veiledere eller team som følger opp ungdom. 

Rett til videregående opplæring
I følge opplæringsloven (oppll) § 3–1 har ungdom som 
har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring rett 
til tre års heltids videregående opplæring. Dette omtales 
ofte som «ungdomsrett». Hele retten må normalt tas 
ut i løpet av en sammenhengende periode på fem år, 
og innen utgangen av det året vedkommende fyller 24 
år. De fleste som går gjennom et vanlig utdanningsløp 
fullfører grunnskolen det året de fyller 16 år, og må 
dermed benytte retten til treårig videregående opplæring 
innen året de fyller 21. Retten til videregående opplæring 
kan utvides med inntil ett opplæringsår ved omvalg. 
Fylkeskommunen skal tilby annen opplæring dersom en 
elev, lærling eller lærekandidat har særlige vanskeligheter 
med å følge den opplæringa som er valgt.

Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende 
opplæring, og som ikke har fullført videregående 
opplæring tidligere, har i følge oppll § 4A-3 rett til 
videregående opplæring fra det året de fyller 25 år. 
Denne retten omtales ofte som «voksenrett». Personer 
mellom 21 og 25 år som ikke har fullført videregående 
skole faller således mellom to stoler, da de ikke har 
rett til videregående opplæring verken gjennom 
ungdomsretten eller voksenretten.

Rett til lærlingplass
Fagopplæringa i videregående skole omfatter normalt 
to års opplæring i skole og ett års opplæring i bedrift. 
Dersom fylkeskommunen ikke kan formidle opplæring i 
bedrift til de som ønsker det, må også bedriftsdelen av 
opplæringa skje i skole (oppll, § 3–3).
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«Jeg tenker at hvis det virkelig er sånn at en skal 
satse på ungdommen og virkelig […] fange opp 
de som dropper ut av skolen, de som kanskje har 
rusproblemer, så hadde det kanskje vært greit å 
ha et eget team som bare fokuserte på dem, rett 
på dem. Nå blir de, tror jeg, bare én av mange» 
(stort bykontor).

nødvendig kompetanse
Ifølge mange av informantene, er erfaring med å 
jobbe med ungdom og personlig egnethet noe av 
det viktigste når en skal jobbe med oppfølging 
av unge. Det å jobbe med ungdom er noe en blir 
flink til etter å ha gjort det ei stund. En må være 
fleksibel, løsningsorientert, ærlig og tydelig. I 
tillegg må en være dedikert og like å jobbe med 
ungdom. Flere presiserer at det er viktig å få 
spesialisert seg på denne gruppa, fordi ungdom 
har andre behov enn voksne og må møtes på en 
annen måte. Ungdom har ofte lavere selvtillit og 
mindre livserfaring enn voksne, og er totalt sett 
mer krevende å jobbe med.

«Vi har jo ikke noen spesiell kompetanse noen av 
oss. Det er vel ingen som har noen egne utdan-
ninger på å jobbe med ungdom, men etter å ha 
jobbet med ungdom en stund så blir du bare 
bedre på det» (stort bykontor).

For å kunne følge opp unge på en god måte, var 
det også mange av informantene som mente at 
samtale- og veiledningsteknikk er viktige kom-
petanser. Dette innebærer blant annet at en må 
være flink til å lytte, at en må være tydelig og at en 
må prøve å vise dem noen muligheter videre. Noen 
mente at dette er noe en lærer seg etter å ha jobbet 
en del med ungdom, mens andre mente at det er en 
fordel å ha noe utdanning eller kurs som bakgrunn.

«Jeg tenker at det er veldig viktig at en klarer å 
være tydelig – og så en slags personlig egnethet 
tror jeg er veldig bra – være tydelig overfor de 
ungdommene, og det å kunne prøve å grave frem 
noe, i alle fall prøve å jobbe med det, grave fram 
noe i dem som gjør at de får litt tro på seg selv» 
(middels stort bykontor, Sørlandet).

Alle informantene som hadde eget ungdomsteam 
eller ungdomskontakter, eller som hadde hatt det 
tidligere, hadde positive erfaringer med dette. 
Blant informantene som ikke hadde egne ung-
domsteam eller ungdomskontakter, var det flere 
som ønsket at de hadde det.

Det flere av informantene legger vekt på som 
positivt er at ungdomskontaktene har færre 
brukere i porteføljen enn de som jobber med 
voksne, og at de derfor får mer tid til hver enkelt 
og kan følge opp tettere. En annen faktor som 
flere nevner, er at når de bare har fokus på ung-
dom så er det lettere å få oversikt og fange opp 
dem som faller utenfor, fordi ungdommene ikke 
forsvinner i mengden av andre brukere der noen 
kanskje «roper høyere». Flere mente at ikke alle 
ungdommer klarer å nyttiggjøre seg den gene-
relle oppfølgingsmetodikken. Når ansvaret for 
oppfølging av de unge fordeles utover mange 
saksbehandlere, er det vanskeligere å oppfylle 
kravene til oppfølging, og særlig de svakeste 
brukerne kan bli skadelidende. Videre nevnte 
flere at det er en fordel å kunne spesialisere seg 
på å jobbe med ungdom, fordi en må jobbe på en 
helt annen måte enn med voksne.

Oppfølgingstjenesten
Fylkeskommunen2 skal ha en oppfølgingstjeneste 
(OT) for ungdom som har rett til opplæring og som 
ikke er i opplæring eller arbeid. Tjenesten gjelder til 
og med det året de fyller 21 år (oppll, § 3–6). Formålet 
med OT er å sørge for at all ungdom som hører til 
målgruppa får tilbud om opplæring, arbeid eller 
andre kompetansefremmende tiltak, eventuelt en 
kombinasjon av disse. Tilbudene skal primært ta sikte 
på å føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse 
eller grunnkompetanse innen videregående opplæring.

OT skal sikre tverretatlig samarbeid mellom 
kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser 
som har ansvar for målgruppa. Aktuelle instanser for 
samarbeid er særlig grunnskolene og de videregående 
skolene og rådgiverne der, den pedagogisk-
psykologiske tjenesten, opplæringsadministrasjonen i 
fylkeskommunen, NAV og helseetaten.
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mens den andre halvparten har kontakt med de 
ulike samarbeidspartnerne etter behov. Flere av 
informantene forteller at det blir oppretta ei an-
svarsgruppe eller lignende rundt brukere som har 
behov for koordinert oppfølging. Ansvarsgruppa 
diskuterer det videre oppfølgingsløpet og fordeler 
ansvar mellom etatene. Av de som har faste samar-
beidsmøter, er det særlig OT de har møter med. En 
del har faste møter med rus- og psykiatritjenesten i 
kommunen, mens det også er en del som har faste 
nettverksmøter der flere instanser er representert. I 
slike nettverk kan det for eksempel være represent-
anter fra OT, Barne vernet, det kommunale hel-
sevesenet, behandlingsinstitusjoner og politiet.

Ansvarsdelinga mellom NAV og de ulike sam-
arbeidspartnerne fungerer ikke alltid like godt, 
og er ikke alltid like godt avklart. Flere oppfat-
ter at mange av samarbeidspartnerne har ure-
alistiske forventninger til NAV og at de gjerne 
vil at NAV skal overta ansvaret for de aktuelle 
ungdommene. Flere nevner mangel på rutiner 
som en utfordring. Dette medfører at det blir 
veldig personavhengig hvordan samarbeidet 
foregår og hvem en kontakter. Flere plasser job-
bet ungdoms team og ungdomskoordinatorer på 
systemnivå for å få på plass rutiner og ansvars-
fordeling mellom NAV og andre aktører.

oppfølgingsløp for ulike  
grupper av unge arbeidssøkere
De fleste informantene mener at det som først 
og fremst skal til for å lykkes med å få unge 
arbeidssøkere ut i jobb eller utdanning, er tett 
oppfølging. Dette innebærer at en må ha tid til 
individuelle samtaler, avklaring av brukernes 
behov, orientering om løpet videre og oppfølg-
ing også av brukere som er i tiltak. For de fleste 
unge arbeidssøkere er det for lenge å vente tre 
måneder mellom hver gang de får oppfølging 
fra NAV.3 Noen mente at de aller fleste unge 

3 Andelen ordinære arbeidssøkere under 20 år og i aldersgruppa 
20–24 år som har fått oppfølging i løpet av de siste tre månedene 
er indikatorer som benyttes av NAV for å vurdere måloppnåelse i 
oppfølginga av unge.

Ellers er det mange av informantene som vekt-
legger at en må ha god kjennskap til det lokale 
arbeidsmarkedet og at en må kunne en del om 
utdanningssystemet og alternative utdannings-
løp når en skal jobbe med unge. En trenger ikke 
kunne alt, men det er viktig å ha en viss oversikt 
og vite hvor en kan henvende seg. Det er en fordel 
å kunne spille på lag med næringslivet. I tillegg 
kan det være en fordel med noe kompetanse innen 
helse, spesielt psykiatri og rusproblematikk, samt 
kunnskap om det kommunale hjelpeapparatet.

Hoveddelen av dem som hadde egne ungdoms-
team mente at en av fordelene med det er nettopp 
at de får samla kompetansen og spesialisert seg. 
Blant dem som ikke hadde ungdomsteam, var det 
flere som fortalte at kompetansen er spredt rundt på 
kontoret og at det derfor er vanskelig å holde over-
sikten over hvem som har hvilken kompetanse.

«Slik det er nå, er det vanskelig å ha oversikten 
over hvem som har hvilken kompetanse. Oppføl-
ging av ungdom er spredt på mange forskjellige 
saksbehandlere. Dette bidrar til at de enkelte 
har lite oversikt over ungdommene, og lite over-
sikt over hvilke tilbud som fins» (middels stort 
bykontor, Nord-Norge).

Samarbeid med eksterne aktører
En del unge arbeidssøkere har i tillegg til oppfølg-
ing fra NAV behov for tiltak eller behandling fra 
andre etater. For at tjenestene og oppfølginga fra de 
ulike aktørene skal bli best mulig koordinert, er det 
viktig med godt samarbeid. Noen av de viktigste 
samarbeidspartnerne er ulike enheter i fylkeskom-
munen og kommunen, som Oppfølgingstjenesten, 
videregående skoler, Barnevernet og det kom-
munale helsevesenet. I tillegg er private bedrifter, 
samt distriktpsykiatriske sentre (DPS) og barne- og 
ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) viktige 
samarbeidspartnere for mange.

Det varierer mellom de ulike NAV-kontorene 
hvem de samarbeider med, hvor tett de samar-
beider og hvordan samarbeidet er organisert. Om 
lag halvparten av informantene fortalte at de har 
faste møter med de viktigste samarbeidspartnere, 
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et utdanningsløp. Dette er hovedsakelig OTs 
ansvar, men mange dukker likevel opp hos NAV. 
I en del tilfeller kan det være OT som kontakter 
NAV, men det er også en del brukere som kon-
takter NAV på egenhånd. Flere av NAV-kon-
torene krever at de som har rett til oppfølging 
fra OT skal ha en handlingsplan fra OT før de 
eventuelt får oppfølging fra NAV.

Når det gjelder oppfølging av disse ungdommene, 
mente de fleste informantene at det er viktig at de 
kommer raskt ut i aktivitet. Dette er blant annet 
fordi det er viktig å opprettholde rutinen med å stå 
opp om morgenen og ha noe å gå til, fram til de 
eventuelt begynner på skolen igjen. Aktiviteten 
er vanligvis arbeidspraksis. De fleste mener at det 
beste er om de får prøvd seg innafor samme fago-
mråde som de har tenkt å begynne på til høsten, 
men det viktigste er å holde dem i aktivitet. De 
må følges opp tett når det nærmer seg søknads-
frist til skole, og en må sørge for at de får søkt og 
eventuelt hjelpe dem med søknaden.

Flere av informantene mener at det aller beste 
er om ungdommene ikke slutter helt på skolen, 
men kanskje fortsetter to eller tre dager i uka, 
samtidig som de får arbeidspraksis de andre 
dagene. Dette krever tidlig inngripen. Det viktig-
ste, påpeker mange, er å være fleksibel og finne 
løsninger som gjør at den enkelte får fullført et 
utdanningsløp.

unge som søker økonomisk sosialhjelp
Overfor unge som kommer til NAV for å søke 
om økonomisk sosialhjelp, mente de fleste 
informantene at det er viktig med tett oppføl-
ging, avklaring av behov og å stille tydelige 
krav. Dette gjøres i varierende grad, men mange 
forteller at de som søker økonomisk sosialhjelp 
blir prioritert. Ved over halvparten av NAV-
kontorene vi besøkte, krever de at unge som 
søker økonomisk sosialhjelp registrerer seg som 
arbeidssøkere og tar i mot eventuelle tilbud om 
tiltak. Noen steder har de kommunale praksis-
plasser eller andre tiltak som tar inn deltakere 
fortløpende. Ifølge flere av informantene er dette 
også en måte å avklare behovet på, siden de som 

arbeidssøkere trenger oppfølging i hvert fall to 
ganger i måneden, og at noen kan trenge oppføl-
ging enda oftere. Flere uttalte at det er viktig å 
sette inn ressurser her, fordi unge er den gruppa 
som er enklest å gjøre noe med.

Et godt oppfølgingsløp, ifølge informantene, 
starter med kartlegging av brukerens situasjon og 
behov. Siden tid og ressurser er begrenset, er det 
viktig å lære seg til å se hvem som trenger tett 
oppfølging, slik at en bruker tida på de rette per-
sonene. Oppfølgingsbehovet kan variere på tvers 
av ytelse, men ofte kan for eksempel de yngste 
brukerne trenge tettere oppfølging enn de som 
er litt eldre. I samtalene med bruker kan det for 
eksempel være viktig å få brukeren til å reflektere 
over sin egen situasjon, hvor han vil og hva han 
kan gjøre for å komme dit. Mange av brukerne 
trenger hjelp til å finne ut dette, samt å bli klar 
over hvilke ressurser de har som arbeidsgiver kan 
være interessert i. Videre må en bli enige om mål-
setting og aktuelle virkemidler for å nå målet.

Det er viktig at det er gjort ei grundig avklar-
ing før de unge sendes ut i aktivitet, slik at en 
maksimerer sjansen for at de havner i et tiltak 
som er hensiktsmessig for dem. Som beskrevet i 
«Tiltaksbruk for unge arbeidssøkjarar» (side 61), 
mener flere av informantene at for dårlig avklar-
ing er en viktig årsak til frafall fra tiltak. 

For mange av de unge arbeidssøkerne, og særlig de 
under 19 år, er arbeidspraksis i ordinær virksom-
het det mest aktuelle tiltaket. For disse er det mest 
hensiktsmessig at de kontakter arbeidsgiver og 
ordner arbeidspraksisplass selv. Da tar de tak i sin 
egen situasjon, lærer å søke jobb, får et eierforhold 
til praksisplassen, blir stolte når de får det til og blir 
mer interessert i å holde ut i arbeidspraksisen. Det 
er imidlertid ikke alle unge som tør eller klarer å 
skaffe seg arbeidspraksis på egenhånd, og disse må 
da få bistand fra veilederen.

unge med rett til videregående opplæring
For ungdom som ikke har fullført videregående 
opplæring og som ikke har brukt opp ung-
domsretten, er målet at de skal føres tilbake til 
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oppfølging av de som  
er lengst unna arbeidsmarkedet
For arbeidssøkere som er langt unna arbeids-
markedet er det mange som forteller at de 
kjøper oppfølging og/eller avklaring fra ar-
beidsmarkedsbedrifter. For å lykkes med denne 
gruppa må en bruke god tid på avklaring og 
drive tett oppfølging, og veldig mange av in-
formantene forteller at de ikke har mulighet til å 
gjøre dette selv slik de nå er organisert. Mange 
er fornøyd med oppfølgingstiltakene de kjøper 
fra tiltaksleverandørene, men de fleste mente det 
ville vært mer effektivt å ha ressurser lokalt slik 
at de selv kunne gjøre denne jobben.

Et viktig kriterium for å lykkes med oppfølg-
inga, er å oppnå tillit hos bruker. Det er viktig å 
bygge en god relasjon, slik at brukeren opplever 
trygghet og stabilitet. Dette er en årsak til at en 
ikke bør bytte saksbehandler for ofte, og et argu-
ment for å ha mer ressurser til oppfølging lokalt. 
Det er også viktig at eventuelle tiltak går over 
litt tid, og at det ikke blir mye venting før de 
kommer i nytt tiltak eller behandling.

Det er også viktig at veilederne er tilgjengelige 
for brukerne. Noen av ungdomsteamene har 
«drop in» slik at de som har behov for det kan 
komme og spørre om ting eller slå av en prat. 
Noen mente at det beste hadde vært å ha et ung-
domsteam som ikke begynner på jobb før kl. 11 
og som heller er tilgjengelig noen timer utover 
ettermiddagen/kvelden.

I oppfølgingsprosessen er det viktig å tenke 
helhetlig slik at brukeren får hjelp til å ordne opp 
på alle områder i livet som kan ha betydning for 
muligheten for å komme seg i jobb eller utdan-
ning. Dette kan for eksempel være helseproble-
mer, rusproblemer, mangel på bolig eller gjelds-
problematikk. I denne forbindelse er det viktig 
å ha et godt samarbeid med andre etater som 
bruker trenger oppfølging fra.

Hovedutfordringen når det gjelder å lykkes 
med oppfølging av de som er lengst unna ar-
beidsmarkedet, er nok tid. Veilederne må være 

ikke egentlig har behov for hjelp fra NAV gjerne 
takker nei til stønaden når den innebærer krav 
om aktivitet. Flere av de unge som søker sosial-
hjelp kan ha sammensatte problemer, og noen 
trenger en helsemessig avklaring.

unge med dagpengerettigheter
Også når det gjelder oppfølging av unge med 
dagpengerettigheter, mente de fleste informan-
tene at det er viktig å stille krav. Mange plasser 
blir ikke dagpengemottakerne fulgt opp så tett 
som OT-ungdommene og de som søker sosial-
hjelp, fordi de anses å være mer selvhjulpne 
og fordi stønaden er rettighetsbasert. Flere av 
informantene mente imidlertid at dagpengene 
kan bli en «sovepute» for en del, og at det derfor 
er viktig å følge dem opp. Noen steder har de in-
formasjonsmøter som er obligatorisk å møte opp 
på, og en del plasser krever de at dagpengemot-
takerne leverer jobblogg for å vise at de er aktive 
arbeidssøkere.

unge med helseproblematikk
Mange av de unge arbeidssøkerne som følges 
opp av NAV har en sammensatt problema-
tikk, og rus- og psykiske problemer er relativt 
utbredt (jf. Myklebø 2012). I oppfølgingen av 
unge med sammensatte problemer mener de 
fleste informantene at det er viktig å ha et godt 
samarbeid med andre relevante aktører. Brukere 
som har mindre helseproblemer trenger kanskje 
bare litt ekstra oppfølging. Noen av informan-
tene forteller at de har flere ungdommer med 
lettere psykiske problemer som ikke tør el-
ler klarer å kontakte arbeidsgiver for å finne 
praksisplass, og derfor trenger hjelp til dette. 
Dersom helseproblematikken er så omfattende 
at det er tvil om brukerens arbeidsevne, gjør 
veilederne ved NAV en arbeidsevnevurdering 
(jf. faktaboks tidligere i artikkelen). Noen av 
informantene nevnte imidlertid at det er viktig 
at en ikke gjør folk sykere enn de er – at en må 
tenke lavest mulig bistandsnivå først. I noen 
tilfeller kan det bli for mye og for lang avklar-
ing, når det beste og mest effektive kanskje 
hadde vært å komme i en arbeidspraksis og 
oppleve mestring.
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også med å få til oppfølging av alle hver tredje 
måned, og må prioritere noen brukere. For lite 
tid til oppfølging på et tidlig tidspunkt kan blant 
annet føre til at arbeidssøkere som egentlig ikke 
trenger så mye oppfølging får sin situasjon for-
verret og blir tyngre å hjelpe.

«Det går mye tid på administrative ting, kontakt 
med forvaltning for eksempel – dette går ut over 
tida som skulle vært brukt til oppfølging. En 
del av disse ungdommene trenger noen de kan 
snakke med ganske jevnlig, de trenger en nær 
relasjon for å klare å få til noe som helst. Når vi 
ikke er så tilgjengelige at vi kan gi dem den nære 
relasjonen de trenger, så får vi ikke ting til»  
(lite distriktskontor, Vestlandet).

«Hvis alle brukerne som er på våre fødselsnum-
mer skulle ha en personlig samtale hver tredje 
måned, så kunne ikke hver samtale tatt mer 
enn ti minutter og det ville blitt 30 samtaler i 
løpet av ei uke. Det ville jo ikke gått. En opp-
følgingssamtale tar minst 40 minutter. Det blir 
praktisk umulig å følge opp alle på en skikkelig 
måte» (middels stort bykontor, Østlandet).

«Jeg tenker også at det som er et dilemma er at 
de vi får fulgt opp, det er jo de skikkelig tunge 
sakene, de som det kanskje ikke er noen positiv 
slutt på likevel – det var kanskje ikke dem vi 
burde prioritere. Vi burde prioritert dem vi fak-
tisk kunne få til noe med» (middels stort bykon-
tor, Sørlandet).

Flere etterlyser retningslinjer for hvor mange 
brukere det er forsvarlig at hver veileder har 
ansvar for å følge opp.

«Og det er jo noe jeg etterlyser litt i den etaten 
her, […] at noen kan mene noe om hvor mange 
brukere... Hvor stor portefølje mener en egentlig 
er forsvarlig drift?» (lite bykontor, Sørlandet).

Flere av informantene reagerer også på måten 
oppfølginga av unge arbeidssøkere måles på 
i NAV. Indikatorene som benyttes i NAVs 
målstyringsverktøy «målekortet», er hvor stor 

tålmodige og standhaftige og la brukerne ta et 
skritt om gangen. Det er også en utfordring med 
brukere som ikke har vilje og motivasjon til å 
møte opp på kurs og tiltak som de får tilbud 
om. Noen av veilederne forteller at de bruker 
samtalemetoder som LØFT (løsningsfokusert 
tilnærming) og motiverende intervju. Dette er 
metoder som vektlegger deltakerperspektiv og at 
brukeren skal bli klar over sine egne ressurser og 
ved hjelp av veiledning se løsninger.

dilemmaer og utfordringer  
i oppfølgingsarbeidet
Vi spurte informantene om hvilke dilemmaer og 
utfordringer de støter på i oppfølgingsarbeidet 
med de unge arbeidssøkerne. Vi tenkte da på 
for eksempel rammebetingelser, motivasjon hos 
brukerne og brukere med sammensatt problema-
tikk. Svarene viser at det store flertall av inform-
anter ser på rammebetingelsene for oppfølginga 
som den aller største utfordringen. Dette gjelder 
spesielt tid og bemanning til å drive tett nok 
oppfølging av brukerne, men også tiltaksmu-
ligheter og organisering av arbeidet.

for lav bemanning  
og for lite tid til oppfølging
Antall brukere som hver veileder har ansvar for 
å følge opp avhenger av hva slags brukergruppe 
de jobber med. Informantene forteller at de som 
jobber med arbeidssøkere gjerne har ansvar for å 
følge opp 200–250 personer. Til sammenligning 
har de som jobber med arbeidsavklaringspenger 
kanskje ansvar for å følge opp 100 personer, og de 
som jobber med Kvalifiseringsprogrammet kanskje 
25 personer. Som nevnt tidligere, har de som job-
ber i ungdomsteam stort sett ansvaret for litt færre 
brukere enn de som jobber med alle arbeidssøkere.

De aller fleste informantene oppga at for lav 
bemanning og for lite tid er den største ut-
fordringen de har i arbeidet med å følge opp 
unge arbeidssøkere. En del av de unge har behov 
for oppfølging oftere enn hver tredje måned, 
men dette er svært utfordrende å få til med da-
gens bemanningssituasjon. Flere steder sliter de 
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En annen utfordring mange forteller om, er at 
de med dagens bemanningssituasjon ikke har tid 
til å vurdere hvilke tiltak som er best egna til de 
ulike brukerne. Flere studier har vist at det å gi 
rett tiltak til rett person er et svært viktig kriteri-
um for at tiltak skal ha effekt, og informantene 
selv legger også stor vekt på dette.4

«Politikerne lover flere tiltaksplasser, men dette er 
provoserende. Det er fint å få flere plasser, men vi 
har ikke ressurser til å jobbe ordentlig med dette. 
Det er for få ansatte til å finne rett tiltak til rett 
person» (middels stort bykontor, Vestlandet).

Flere av informantene forteller at lav bemanning 
og høyt arbeidspress har medvirka til at mange 
har blitt sjukmeldt eller skifta jobb. Spesielt har 
det vært vanskelig i overgangen til å bli NAV-
kontor, fordi de måtte lære seg nye systemer, 
arbeidsmetoder og fagområder samtidig som 
de skulle ivareta de vanlige arbeidsoppgavene. 
Det at mange har slutta eller blitt sjuke, har gjort 
situasjonen enda vanskeligere for dem som er 
igjen, siden de da har blitt dårligere bemanna og 
i tillegg har mista viktig kompetanse.

Tiltaksmuligheter
Over halvparten av informantene nevnte at tiltaks-
mulighetene utgjør ei begrensning i oppfølgings-
arbeidet. At tiltaksmulighetene er for dårlige har 
ulike årsaker. Det som i størst grad begrenser tiltaks-
mulighetene for de fleste, er mangel på penger.

«OT-ungdom har rett til praksis tre ganger i uka, 
og disse blir prioritert uansett. Det er imidler-
tid ikke alltid økonomi til praksisplasser til de 
som er eldre. Dette er trasig, særlig fordi det er 
så uforutsigbart og at en ofte må jobbe ganske 
mye med motivasjon og til og med være ganske 
strenge på at de må ut i tiltak for å få stønad. 
 Etter å ha jobbet med motivasjon over lengre tid, 
kan en risikere at det ikke er penger til tiltak» 
(lite distriktskontor, Østlandet).

4  For en mer detaljert gjennomgang, se artikkelen «Tiltaksbruk for 
unge arbeidssøkjarar» på side 61 i denne rapporten.

andel av ordinære arbeidssøkere under 20 år og 
i aldersgruppa 20–24 år som har fått oppfølging 
i løpet av de siste tre månedene. Informantene 
påpeker at dette er et kvantitativt mål som ikke 
sier noe om kvaliteten, og mange mener derfor 
at det til en viss grad er irrelevant, og at det kan 
gi insentiver til å bruke mindre tid enn nødven-
dig på hver bruker for å rekke over flest mulig.

«Noen bruker mye tid, bare fordi en må ha en 
relasjon. Det kan ta flere måneder, og du bruker 
ganske mye tid hver måned uten at du egentlig 
har ‘kommet noen vei’. Det vises ikke på noe 
målekort, men du har jo faktisk kommet veldig 
langt likevel. Det er et paradoks på mange måter 
at det er ikke målbart, men redder vi en ungdom 
fra et liv på sosialstønad og redder han inn på rett 
spor slik at han blir en gagnlig borger, så er det 
enorme gevinster på det – men det er ikke mulig å 
måle det, og da er de ikke så høyt prioritert heller, 
fordi at dette med målekort er jo en kjempesentral 
funksjon i NAV – men det er utrolig hvor mange 
millioner en kan spare på et individ, dersom en 
klarer å hanke dem inn i 19-årsalderen i stedet 
for at de ender som uføre når de er 27 for eksem-
pel» (lite distriktskontor, Vestlandet).

Mange forteller også at de ikke har tid til å 
følge opp unge som er i arbeidspraksis. Opp-
følging ute i bedrift er viktig både for å støtte 
arbeidsgiver og bruker, og for å forsikre seg om 
at arbeidsforholdet fungerer greit – at bruker 
møter opp og gjør det han skal, at han behandles 
bra og får varierte oppgaver, og at arbeidsgiver 
har nok informasjon og kunnskap til å følge opp 
vedkommende på en god måte.

«Nei, vi har ikke tid. Vedtak må gjøres, folk 
må få pengene sine. Du kan si hva du vil, men 
penger er jo det folk må ha for å kunne kjøpe 
melk og brød. Da må en prioritere, så da lager 
vi noen vedtak så folk får melk og brød framfor å 
gå ut på den arbeidsplassen og spørre ‘Hvordan 
går det her?’ Så, neste måned så har det skjært 
seg på den arbeidsplassen, og hvis vi hadde vært 
der ute så hadde vi kanskje greid å løse opp i 
det» (lite distriktskontor, Østlandet).
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En del av informantene opplever at de detalj-
styres i for stor grad. Dette gjelder blant annet 
måten datasystemene er bygd opp på, kravene til 
dokumentasjon og måten tiltaksmidlene fordeles 
på.

«Vi styres for mye, vi må få lov til å bruke hodet. 
For å gjøre en god jobb trenger vi frihet til å 
prioritere. Det er bra å få påminnelser i Gosys6 
om hva som skal gjøres, men vi trenger ikke den 
fristen som følger med» (middels stort bykontor, 
Trøndelag).

«… Få nå ungdommen i gang! Det er det som er 
vesentlig. Jeg er redd dette byråkratiet. Det har 
blitt ei sånn systemmølle som jeg er skremt over. 
Det støtter ikke opp om visjonen om å få folk 
i arbeid og aktivitet. Det jobber utrulig mange 
dyktige folk i NAV, men vi blir litt udyktiggjort 
av systemet vi jobber i» (lite distriktskontor, 
Vestlandet).

«Tiltaksøkonomien er så uforutsigbar, og blir 
dermed vanskelig å forholde seg til. Dette gjør 
kontakten mot ungdommene vanskeligere også. 
Den burde ikke vært rammestyrt. Dersom en har 
tiltro til saksbehandlerne burde det ikke være 
nødvendig med rammestyring» (stort bykontor).
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6  Datasystem i NAV

Det er også en del av informantene som svarer 
at de mangler tilbud. Dette gjelder særlig 
 arbeidsmarkedsopplæring (AMO)5, men også 
lavterskel tilbud. I de minste NAV-kontorene 
er det ei problemstilling at de ikke får samlet 
mange nok brukere til å starte AMO-kurs. 
 Begrensninger som gjelder tiltaksmuligheter er 
mer utførlig beskrevet i artikkelen «Tiltaksbruk 
for unge arbeidssøkjarar» på side 61.

organisering av arbeidet
Det er flere faktorer knyttet til hvordan NAV er 
organisert som skaper utfordringer i oppfølgings-
arbeidet. Noe av frustrasjonen til informantene i 
undersøkelsen dreier seg om samarbeidet med 
forvaltningsenhetene i NAV. Det er disse som 
står for vedtak om økonomisk ytelse fra NAV. 
Utfordringene her er blant annet at ting går for 
sakte, for eksempel at stønaden ikke er på plass 
til brukeren skal ut i tiltak, eller at stønaden ikke 
blir stoppet raskt nok dersom bruker ikke har 
møtt til tiltak. Flere sier imidlertid at dette har 
bedret seg. En del opplever også at når vedtak-
ene gjøres lenger unna bruker, mister veilederne 
noe av kontrollen, og får dermed mindre tro-
verdighet og autoritet overfor brukerne.

«… har du noen som ikke møter og du truer 
med stans og sånne ting, så er vi også helt 
avhengige av at forvaltning gjør jobben sin 
kjapt. Noe de med ymse resultat gjør, alt etter 
hvem som får det nede på forvaltningen. Det vi 
sier har ikke alltid konsekvens, og neste gang 
kan ungdommene, i hvert fall noen av dem, si at 
‘Pøh, nei, det skjedde jo ingenting, så det er ikke 
så nøye’» (lite distriktskontor, Vestlandet).

«Det hender at vi har fått ungdom inn på tiltak, 
men så må vi vente fire–fem uker på at stønaden 
skal bli innvilga. Vi burde hatt stønader på plass 
med en gang. Dersom stønaden ikke er på plass 
når tiltaket setter i gang, så har kanskje ikke ung-
dommene penger til busskort for eksempel, og så 
dropper de ut fra tiltaket» (stort bydelskontor).

5  Korte arbeidsrettede kurs



61

//  Arbeid og velferd  //  3  // 2012
//   Tiltaksbruk for unge arbeidssøkjarar

Samandrag
Arbeidslause under 20 år kjem langt oftare i tiltak enn eldre ungdommar, og det er meir 
sannsynleg at ein kjem i tiltak dess yngre ein er. Dei arbeidslause i alderen 20–24 år har høgare 
sannsyn for å koma i tiltak enn eldre arbeidslause. Rettleiarar ved NAV fortel at dei prioriterer 
dei yngste for tiltak, i tillegg til dei som søkjer om økonomisk sosialhjelp og langtidsledige med 
tiltaksgaranti.

Svært få unge under 20 år vert langtidsledige. Prosentdelen langtidsledige i alderen 20–24 år er 
høgast når det er nedgangskonjunktur, og i 2009 gjaldt dette 11 prosent av dei arbeidslause. 
Det vart innført ein tiltaksgaranti for langtidsledige i aldersgruppa 20–24 år i 2009, og vi ser at 
fleire av dei langtidsledige i denne gruppa tok del i tiltak i 2009 enn i 2006 og 2002.

Ikkje alle unge arbeidssøkjarar får tilbod om tiltaksplass, og det er heller ikkje alle som har behov 
for det. Dei unge tiltaksdeltakarane er kjenneteikna ved at dei har låg formell utdanning og lite 
arbeidserfaring. Blant tiltaksdeltakarane under 20 år har så å seia ingen fullført vidaregåande op-
plæring, og samanlikna med dei heilt arbeidslause i same aldersgruppe har langt færre ei formelt 
godkjent utdanning. I aldersgruppa 20–24 år har òg tiltaksdeltakarane lågare formell utdanning 
enn gjennomsnittet for folkemengda i si aldersgruppe, men forskjellane mellom dei heilt arbeid-
slause og tiltaksdeltakarane er ikkje like stor som blant dei yngste. For tiltaksdeltakarar i begge 
aldersgrupper gjeld det at langt færre har arbeidserfaring samanlikna med dei heilt arbeidslause.

Dei fleste unge som kjem i tiltak har vore arbeidslause i kort tid før dei startar i tiltak. Blant 
 ungdom under 20 år som startar i tiltak har seks av ti vore arbeidslause mindre enn fire veker. 
Rettleiarar ved NAV meiner det er viktig at dei unge kjem raskt i aktivitet, blant anna for at dei 
ikkje skal verta vande med å få pengar frå NAV utan å gjera noko for det. I tillegg er det viktig å 
ha noko å gå til. Brukarar som har rus- eller psykiske problem kan fort verta dårlegare dersom 
dei vert gåande lenge utan å koma i aktivitet. Manglande tilbod om lågterskeltiltak og ressurs-
situasjonen ved NAV-kontora, gjer at ikkje alle kjem så raskt i aktivitet som ynskjeleg.

Arbeidspraksis er det vanlegaste tiltaket for ungdom under 20 år, medan opplæringstiltak er 
det vanlegaste for aldersgruppa 20–24 år. Rettleiarar ved NAV meiner at arbeidspraksis er det 
beste tiltaket for mange, fordi det gjev nyttig arbeidserfaring og fordi det er lett tilgjengeleg. 
Lønstilskot er òg eit svært nyttig tiltak, men dette er vanskelegare å få til enn arbeidspraksis, 
fordi det krev at arbeidsgjevar er viljug til å tilsetja personen. Det er få arbeidsgjevarar som 
ynskjer å tilsetja personar utan utdanning og arbeidserfaring.

Nytteverdien av tiltak er avhengig av at behovet til brukaren er godt avklara og at han/ho  
har fått god rettleiing og informasjon på førehand. Rettleiarar ved NAV meiner at nokre av dei 
viktigaste årsakene til fråfall frå tiltak er at brukarane har vorte sende i feil tiltak, at dei ikkje er 
motiverte og at dei ikkje har fått nok informasjon. Det som fyrst og fremst hindrar rettleiarane 
i å gjera ein betre jobb, er at dei har for lite tid til å følgja opp kvar enkelt brukar. Mange meiner 
òg at rammestyring av tiltaksmidla og førehandskjøpte tiltaksplassar som må fyllast opp 
 hindrar dei i å gjera jobben sin med å finna rett tiltak til den enkelte brukaren.

TilTakSbruk for unge arbeidSSøkjarar
Av Jorunn Furuberg og Sigrid Myklebø
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desse analysane vart fyrste gong publisert i Arbeid 
og velferd nr. 1/2012 (Furuberg 2012 og Myklebø 
2012). Den fyrstnemnte tilnærminga er ein reg
isterbasert analyse, der vi blant anna ser nærare 
på kva som kjenneteiknar dei unge som kjem på 
arbeidsmarknadstiltak samanlikna med dei som 
ikkje kjem i tiltak i løpet av den perioden dei er 
arbeidslause. Datautvalet til denne analysen er 
all ungdom under 25 år som registrerte seg som 
arbeidslause hos NAV i løpet av åra 2002, 2006 og 
2009. Desse åra er valt for å samanlikna ungdom 
som vart arbeidslause i etterkant av finanskrisa 
(2009) med ungdom som vart arbeidslause i ein 
oppgangskonjunktur (2006) og førre nedgangs
konjunktur (2002). Vi har opplysningar om desse 
ungdommane gjennom perioden som arbeidslaus, 
og følgjer dei i maksimum eitt år. For ei nærare 
utgreiing om data og utval viser vi til «Unge som 
blir arbeidslause» i Arbeid og velferd nr. 1/2012.

Intervjuundersøkinga vart gjennomført som 
gruppeintervju med rettleiarar ved 24 ulike NAV
kontor våren 2011. Utvalet av NAVkontor vart 
gjort for å få best mogeleg spreiing med omsyn til 
kommunanes geografiske plassering, sentralitet, 
storleik, næringsstruktur og arbeidsløysenivå. 
Rettleiarane som vart intervjua jobba med opp
følging av unge arbeidssøkjarar. Formålet med 
intervjua var å få fyldig og omfattande informa
sjon om korleis NAV følgjer opp unge arbeids
søkjarar, og innsikt i rettleiaranes erfaringar med 
dette arbeidet. For ei nærare utgreiing om korleis 

innleiing
Mange unge opplever ein periode med arbeidsløyse 
før dei får etablert seg på arbeidsmarknaden. For 
dei fleste ungdommar er arbeidsløysa kortvarig, 
men i nedgangskonjunkturar vil mange unge gå 
lenger ledige før dei kjem ut i arbeid. Det er politisk 
semje om at arbeidsløyse kan vera særleg skadeleg 
for unge som ikkje er etablerte i arbeidslivet. Lang
varig arbeidsløyse kan føra til vanskar med å koma 
inn på arbeidsmarknaden og kan vera starten på 
ein trygdekarriere. Difor har ungdom lenge vore ei 
prioritert gruppe hos NAV. Ungdomsgarantien, som 
skal sikra arbeidsmarknadstiltak for arbeidslause 
under 20 år, vart innført frå slutten av 1970talet. I 
2007 vart det innført ein garanti om utvida oppfølg
ing for unge i alderen 20–24 år som har gått ledige 
i tre månader eller meir, og frå 2009 vart det innført 
ein tiltaksgaranti for langtidsledige i denne alders
gruppa. Hardoy m. fl. (2006) har vist at ein forsterka 
tiltaksinnsats retta mot arbeidslause unge i alderen 
20–24 år som hadde vore ledige i minst seks månad
er bidrog til auka deltaking i arbeidsmarknadstiltak 
og raskare overgang til jobb for målgruppa.

Sjølv om ungdom er ei prioritert gruppe når det 
gjeld arbeidsmarknadstiltak, er det ikkje slik at 
alle unge får tilbod om tiltaksplass. Mange unge 
er arbeidslause berre ein kort periode og har ik
kje behov for arbeidsmarknadsstiltak. I tillegg er 
tiltaksplassar ein avgrensa ressurs. DaleOlsen 
og Schøne (2006) skriv at frontlinja har stor 
betyding for effekten av tiltak, fordi det er viktig 
at målgruppa for ulike tiltak vert valt ut på ein 
god måte for at tiltaka skal ha effekt. I denne 
artikkelen vil vi sjå på NAV sin bruk av arbeids
marknadstiltak for ungdom frå to synsvinklar: 
Kva erfaringar har rettleiarar i NAV med bruk av 
arbeidsmarknadstiltak for dei unge, og kva kan 
data frå NAV sine register fortelja om ungdom 
som tek del i arbeidsmarknadstiltak?

I arbeidet har vi brukt to ulike metodiske tilnærm
ingar. Vi har gjort ein kvantitativ analyse av 
tiltaksbruk blant unge som vart ledige i 2002, 2006 
og 2009, og gjennomført ei kvalitativ intervju
undersøking blant NAVtilsette som jobbar med 
oppfølging av unge arbeidssøkjarar. Resultata frå 

Garantiordningar
Ungdomsgarantien: Unge under 20 år som er arbeids -
-ledige eller utan skoleplass skal få tilbod om arbeids-
marknadstiltak. Denne garantien vart innført i 1979.

Tiltaksgarantien: Unge i alderen 20–24 år som har vore 
samanhengande ledige i seks månader eller meir skal få 
tilbod om arbeidsmarknadstiltak. Garantien vart innført 
i 2009.

Oppfølgingsgarantien: Unge i alderen 20–24 år som har 
vore ledige i meir enn tre månader skal få individuelt 
tilpassa oppfølging frå NAV med fokus på jobbsøking og 
eigenaktivitet. Denne garantien vart innført i 2007.
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både unge med og utan nedsett arbeidsevne, 
sidan nokre av informantane i intervjuundersøk
inga arbeider med begge gruppene. Med nedsett 
arbeidsevne meiner vi her nedsett evne til å møta 
dei krav som vert stilte i arbeidslivet.

kva for grupper  
vert prioriterte for tiltak?
Dei ulike garantiordningane som gjeld unge 
arbeidslause er politiske målsetjingar, ikkje 
lovfesta rettar. Mange unge er arbeidslause berre 
i kort tid, slik at tiltak ikkje er aktuelt. Omfanget 
av arbeidsmarknadstiltak er kvart år styrt av løy
vingar frå Stortinget. Figur 1 viser at langt fleire 
unge, særleg dei i alderen 20–24 år, kom i tiltak i 
2009 samanlikna med 2002 og 2006. I etterkant 
av finanskrisa hausten 2008 auka arbeidsløysa 
raskt og tiltaksnivået vart trappa opp. 

Tiltaksintensiteten1 for 2009 viser at blant alle som 
registrerte seg som arbeidslause hos NAV i 2009, 

1 Baserer seg på tal for årsgjennomsnittet over ordinære tiltaksdel-
takarar dividert på summen av ordinære tiltaksdeltakarar og heilt 
arbeidslause.

intervjuundersøkinga er gjennomført og korleis 
data er analysert, viser vi til «Unge arbeidssøkere 
– hvem er de, og hva slags oppfølging trenger de 
fra NAV?» i Arbeid og velferd nr. 1/2012.

Problemstillingane vi vil sjå nærare på i 
 artikkelen er:
• Korleis er forholdet mellom talet på og be

hovet for tiltaks plassar, og kva for brukarar 
vert prioriterte for tiltak?

• Kor raskt kjem unge arbeidssøkjarar i tiltak, 
og er dette raskt nok?

• Kva for tiltak er mest brukt, og kvifor?
• Kor godt er tiltaka i NAV tilpassa brukaranes 

og arbeidsmarknadens behov?
• Kva for rolle spelar økonomiske stønader for 

unge tiltaksdeltakarar?
• Kor vanleg er det å droppa ut frå tiltak, og 

kva er årsakene til fråfallet?

Denne artikkelen handlar om ungdom under 
25 år som er ordinære arbeidssøkjarar og som 
har behov for ekstra innsats i form av til dømes 
arbeidsmarknadstiltak for å koma i arbeid eller 
utdanning. Svara frå informantane i intervju
undersøkinga kan likevel til ein viss grad gjelda 
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figur 1. Unge som vart arbeidslause i 2002, 2006 og 2009 og som kom i arbeidsmarknadstiltak, etter alder. Prosent
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kom om lag 19 prosent i tiltak. Tiltaksintensiteten 
er klart høgast blant dei under 20 år, men òg alders
gruppa 20–24 år har høgare tiltaksintensitet enn dei 
eldre aldersgruppene (NAV 2012).

Figur 1 stadfestar at dei yngste er prioriterte når det 
gjeld arbeidsmarknadstiltak. Arbeidslause under 
20 år kjem langt oftare i tiltak enn dei eldre ung
dommane, og sannsynet for å få ein tiltaksplass er 
høgare dess yngre ein er. Dette gjeld for alle åra 
vi har med i vårt datamateriale. Unge arbeidslause 
som kjem rett frå grunnskolen (15åringane) er 
unnataket. Svært få ungdommar vert arbeidslause 
før dei fyller 16 år, og truleg er skoleplass vel så 
aktuelt som tiltak for denne gruppa.

Tabell 1 viser kor mange ungdommar i vårt 
datautval som vart langtidsledige2 i løpet av den 
perioden dei var arbeidslause. Svært få av ung
dommane under 20 år som vart arbeidslause i 
dei aktuelle åra vart langtidsledige. Prosentdelen 
av dei langtidsledige under 20 år som var i tiltak 
i løpet av arbeidssøkjarperioden, auka frå 19 
prosent i 2002 til 35 prosent i 2009.

Tabell 1 viser at prosentdelen som vart langtids
ledige i aldersgruppa 20–24 år er høgast i dei to 
åra med nedgangskonjunktur (2002 og 2009). 
Flest vart langtidsledige i 2009, då 11 prosent av 
dei som vart arbeidslause i denne aldersgruppa 

2 Langtidsledig er definert som at ein er arbeidslaus og har vore 
samanhengande arbeidslaus dei siste 26 vekene.

vart langtidsledige i løpet av det fyrste året etter  
at dei vart arbeidslause. Prosentdelen av dei 
langtidsledige som var i tiltak i løpet av det fyrste 
året dei var arbeidssøkjarar var høgast i 2009, året 
då tiltaksgarantien for denne gruppa vart innført.

korleis er forholdet mellom  
tiltaksplassar og behovet?
Løyvingar til tiltaksplassar er rammestyrt frå 
Stortinget, noko som tyder at talet på plassar er 
fast. Arbeids og velferdsdirektoratet fordeler dei 
tilgjengelege tiltaksplassane til kvart fylke. Vi spurde 
informantane i intervjuundersøkinga om korleis dei 
oppfattar forholdet mellom talet på tilgjengelege 
tiltaksplassar og behovet, blant anna med tanke på å 
oppfylla tiltaksgarantien og ungdomsgarantien.

Informantane hadde ulike oppfatningar om dette. 
Det er ein liten tendens til at tilsette ved dei mest 
sentrale kontora meiner at dei har for få tiltaks
plassar, samanlikna med tilsette ved dei mindre 
sentrale kontora. Det er òg ein svak tendens til at 
NAVtilsette i kommunar med middels høg  
arbeidsløyse (2,1–2,9 %, per mai 2011) i større 
grad meiner at dei har for få tiltaksplassar, saman
likna med tilsette i kommunar som har høgare 
eller lågare arbeidsløyse. Vidare er det ein liten 
tendens til at tilsette ved kontor som har eigne 
ungdomsrettleiarar i større grad fortel at dei har 
for få plassar enn kontor utan eigne ungdoms
rettleiarar. Når det er for få tiltaks plassar saman
likna med behovet, fører det til at ventetida for  
å koma i gang med tiltak kan verta lang. Dette 
kan vera uheldig for ein del av brukarane.

Tabell 1. Langtidsledige og langtidsledige i tiltak blant ungdom som vart arbeidslause i 2002, 2006 og 2009,  
etter alder. Absolutte tal og prosent

2002 2006 2009

under 
20 år

20–24 
år

under 
20 år

20–24 
år

under 
20 år

20–24 
år

Langtidsledige i alt 756 4164 435 2137 713 4381

Langtidsledige i prosent av alle ledige 4 % 10 % 3 % 7 % 4 % 11 %

Langtidsledige i tiltak i løpet av arbeidssøkjarperioden 144 650 119 491 250 1199

Langtidsledige i tiltak i prosent av alle langtidsledige 19 % 16 % 27 % 23 % 35 % 27 %

Kjelde: NAV
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søkjeaktiviteten så lenge tiltaket varer. Denne 
effekten er sterkast for arbeidssøkjarar med gode 
sysselsetjingssjansar (DaleOlsen og Schøne 
2006).

Informantane fortel òg om førehandskjøpte 
tiltaksplassar som må fyllast opp. Det varierer 
mellom dei ulike kommunane kor stor del av 
tiltaksplassane som er bunde opp i førehands
kjøpte tiltaksplassar. Ein del av informantane 
fortel at dei mot slutten av året kan få beskjed 
om at ledige plassar må fyllast opp. Da må 
ein prøva å finna brukarar som kan ta kurset, i 
staden for at ein vurderer den enkelte brukarens 
behov. Førehandskjøpte tiltaksplassar bind opp 
plassar som kunne vore brukt andre stader.

Små kjønnsforskjellar  
i tiltaksdeltaking blant unge
Uansett konjunkturtilhøve er mennene i fleir
tal blant dei arbeidslause, og prosentdelen 
menn er høgast når det er nedgangskonjunktur. 
I 2009 utgjorde menn 62 prosent av dei som 
vart  arbeidslause i alderen 20–24 år (Furuberg 
2012). Blant dei arbeidslause i alderen 20–24 år 
er det litt fleire menn enn kvinner som tek del i 
tiltak. I 2009 var 20 prosent av dei arbeidslause 
mennene og tilsvarande 18 prosent av kvinnene 
tiltaksdeltakarar.

unge med innvandrarbakgrunn
Personar med innvandrarbakgrunn, uansett alder, 
er ei prioritert gruppe for arbeidsmarknadstiltak. 
Dette fordi personar med innvandrarbakgrunn 
er ei utsett gruppe på arbeidsmarknaden. Figur 3 
viser at prosentdelen i tiltak blant arbeidslause i 
alderen 20–24 er høgare blant dei med innvan
drarbakgrunn enn blant ikkjeinnvandrarar, men 
denne forskjellen er mindre i 2006 og i 2009 enn 
i 2002. Med innvandrarbakgrunn reknar vi at ein 
anten har innvandra sjølv, eller er fødd i Noreg 
av foreldre som begge er fødde i utlandet.3 Blant 

3 Definisjonen av innvandrarbakgrunn er ikkje heilt i samsvar 
med Statistisk sentralbyrå (SSB) sin definisjon av person med 
innvandrarbakgrunn. For å falla inn under SSB sin definisjon må 
ein i tillegg ha fire besteforeldre som er fødde i utlandet.

«Mange vert søkt inn til arbeidsmarknadstiltak 
og vert ståande i kø i eitt år. Da vert dei dårle-
gare og dårlegare, og treng tyngre tiltak enn dei 
fyrst trong» (stort bydelskontor).

Fleire av informantane syntest det var dumt at 
det er talet på tiltaksdeltakarar som tel, i staden 
for at ein kunne ta omsyn til kor mykje tiltaks
plassen kostar og om det er eit heiltids eller 
deltidstiltak. Dersom ein person er inne på 
praksisplass éin dag per veke, så tel dette som 
éin tiltaksplass. Ein kan ikkje fylle opp dei andre 
vekedagane med andre personar, fordi kvar  
enkelt person tel som ein tiltaksplass.

Andre informantar sa at dei har nok plassar, men 
at det kan verta mangel på pengar. NAV Fylke 
fordeler tiltaksmiddel mellom NAVkontora, og 
dersom det er tilgjengelege tiltaksmiddel i fylket 
elles, kan NAV Fylke omfordela tiltaksmiddel 
mellom NAVkontor. Nokre av informantane for
tel at det brukar å gå greitt om dei overforbrukar 
litt, så lenge dei har gode grunnar. Andre synest 
det er frustrerande og vanskeleg å ta omsyn til 
tiltaksbudsjettet.

Intervjuar: «Er det sånn […] mange gonger at 
ein må seia ‘Nei, vi har ikkje pengar til å…’?»

Informant: «Eg trur jo ikkje vi har behøvd å 
gjera det. Dersom vi skulle følgd malen, så 
skulle vi gjort det, men vi veit av erfaring, vi  
som har jobba i Aetat, at når det kjem til  slutten 
av året, så er det pengar» […] Så vi køyrer 
i grunnen på» (middels stort distriktskontor, 
Austlandet).

Nokre meiner rammestyringa medfører at dei 
ikkje alltid får gjort jobben sin på ein god måte, 
fordi det er budsjettet, og ikkje brukarens behov, 
som avgjer kva dei kan tilby av tiltak. På den 
andre sida vart det òg nemnt at ei viss bud
sjettramme kan vera bra, fordi ein da vert tvinga 
til å prioritera dei som har mest nytte av tiltak. 
For nokre brukarar kan tiltaksdeltaking føre til 
ein «innlåsingseffekt», ved at deltakaren ynskjer 
å fullføra tiltaket og dermed dempar jobb
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figur 2. Prosentdelen av dei unge som vart arbeidslause i løpet av året som kom i tiltak, etter år, kjønn og alder

figur 3. Prosentdelen av dei unge som vart arbeidslause i løpet av året som kom i tiltak, etter år, innvandrarbakgrunn og alder

figur 4. Prosentdelen av dei unge som vart arbeidslause i løpet av året som kom i tiltak, etter år, arbeidserfaring og alder
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unge tiltaksdeltakarar  
har lite formell utdanning
Tabell 2 viser at unge arbeidslause har lågare 
 utdanningsnivå enn gjennomsnittet i folke
mengda i si aldersgruppe.4 I tillegg viser tabellen 
at dei unge som kjem i arbeidsmarknadstiltak 
har lågare utdanning enn dei som er arbeids
lause. Dette tyder på at ungdom med lite 
 utdanning er prioriterte når det gjeld arbeids
marknadstiltak.

Blant all ungdom under 20 år har 12 prosent 
fullført vidaregåande opplæring.5 Blant dei 
arbeidslause og blant tiltaksdeltakarane i denne 
aldersgruppa gjeld dette mindre enn ein prosent. 
Ungdom med uoppgjeve eller inga fullført 
formell utdanning er overrepresenterte blant dei 
arbeidslause i denne aldersgruppa med 9 prosent, 
mot 3 i folkemengda. Blant tiltaksdeltakarane 
havnar heile 16 prosent i denne kategorien.

4 NAV har ikkje data over fullført utdanning på individnivå. Tabellen 
viser tal frå SSB over behaldninga heilt arbeidslause og ordinære 
tiltaksdeltakarar i 2009. Tal for folkemengda er årsgjennomsnitt, 
medan tal for heilt arbeidslause og tiltaksdeltakarar er frå 4. 
kvartal.

5 Berre 18- og 19-åringane er gamle nok til å kunna ha fullført vidar-
egåande opplæring. 

dei som vart arbeidslause i alderen 20–24 år i 
2002 kom 16 prosent av dei med innvandrarbak
grunn i tiltak, mot 8 prosent av dei utan inn
vandrarbakgrunn. I 2009 kom 25 prosent av dei 
arbeidslause med innvandrarbakgrunn i denne 
aldersgruppa i tiltak, medan tilsvarande tal for 
ikkje-innvandrarar var 18 prosent. Blant unge 
under 20 år er det ikkje nokon klar samanheng 
mellom innvandrarbakgrunn og tiltaksdeltaking.

ungdom utan arbeidserfaring  
er prioriterte for tiltak
Arbeidserfaring er ein viktig del av kvalifikas
jonane til arbeidssøkjarar. Arbeidserfaring gjev 
viktig kunnskap som ein ikkje kan få gjennom 
utdanning. I tillegg gjev det høve til å skaffa 
seg referansar. Mange unge har lite arbeids
erfaring, og dette kan gjera det vanskeleg å finna 
arbeid. Ei av målsetjingane for tiltak for unge 
er å gje dei med lite arbeidserfaring praksis frå 
arbeidslivet og dermed styrkja kvalifikasjonar. 
Figur 4 viser at ungdom utan arbeidserfaring 
oftare kjem i tiltak enn ungdom som har vore 
i arbeid tidlegare. Dette gjeld uansett alders
gruppe, og alle åra vi har med i vårt datautval. 
Arbeidserfaring er her definert som at ein er reg
istrert med minimum eit tidlegare arbeidstilhøve 
i Arbeidsgjevar og arbeidstakarregisteret.

figur 3. Prosentdelen av dei unge som vart arbeidslause i løpet av året som kom i tiltak, etter år, innvandrarbakgrunn og alder

figur 4. Prosentdelen av dei unge som vart arbeidslause i løpet av året som kom i tiltak, etter år, arbeidserfaring og alder

Tabell 2. Høgaste fullførte utdanning etter alder 2009. Heile folkemengda (årsgjennomsnitt), registrerte arbeidslause 
(4. kvartal) og ordinære tiltaksdeltakarar (4. kvartal)

grunn-
skole

Vidaregåande  
skole

universitet 
og  

høgskole

uoppgitt eller 
inga fullført 
utdanning

Sum

16 - 19 år

Folkemengda 85 % 12 % 0 % 3 % 100 %

Heilt arbeidslause 90 % 0 % 0 % 9 % 100 %

Ordinære tiltaksdeltakrar 84 % 0 % 0 % 16 % 100 %

20 - 24 år

Folkemengda 29 % 50 % 15 % 6 % 100 %

Heilt arbeidslause 68 % 22 % 1 % 9 % 100 %

Ordinære tiltaksdeltakrar 70 % 18 % 1 % 10 % 100 %

Kjelde: SSB og NAV
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frist på å handsama søknadane mine, men dei 
tek eg med ein gong, fordi at ‘Bort! Vekk!’. Og 
det fungerer utruleg bra» (middels stort bykon
tor, NordNoreg).

Nokre seier at i staden for å prioritera mellom 
grupper prøver dei å bruka rimelege tiltaksalter
nativ, slik som arbeidspraksis.

«Dersom det er lite tiltaksmiddel eller -plassar, 
så er det jo slik at arbeidspraksis er eit veldig 
rimeleg tiltak. Der køyrer vi på, og har aldri 
stoppa. Det vi òg har gjort i staden for å priorit-
era så sterkt mellom grupper, det er å forhandla 
fram billegare månadsverksprisar i tiltaka – for 
eksempel lønstilskot, prøvd å få det ned slik at 
vi får betre økonomi og skapar fleire tiltaksplas-
sar» (middels stort bykontor, Vestlandet).

når kjem dei unge i tiltak,  
og kva er rett tidspunkt?

dei fleste som kjem i tiltak har  
vore arbeidslause i kort tid
Figur 5 viser kor lenge dei som startar i tiltak 
har vore registrerte som heilt arbeidslause før 
dei startar i arbeidsmarknadstiltak. Figuren er 
basert på summen av dagar som heilt arbeidslaus 
i løpet av inneverande arbeidssøkjarperiode. 
 Ungdom under 20 år kjem raskast i tiltak. Om 
lag tre av ti i denne aldersgruppa har til saman 
vore arbeidslause i mindre enn ei veke før dei 
startar i tiltak, og seks av ti som er i tiltak har 
vore arbeidslause i under fire veker. Færre enn 
ein av ti i denne aldersgruppa har vore arbeids
lause i tre månader eller meir.

ungdom bør ikkje venta  
for lenge før dei kjem i aktivitet
Alle informantane i intervjuundersøkinga var 
samde om at unge arbeidssøkjarar bør ut i aktiv
itet snarast råd – helst med ein gong – slik at dei 
vert «snudd i døra» inn til NAV. Kva som er det 
kritiske punktet for kva som er for lenge, avheng 
av kva for behov ungdommane har. Fleire av 
informantane meinte at dei unge bør ut i aktivitet 

I aldersgruppa 20–24 år har langt færre av dei 
arbeidslause og tiltaksdeltakarane fullført vidare
gåande opplæring, samanlikna med gjennom
snittet i denne aldersgruppa, og det er òg langt 
færre som har fullført høgare utdanning. I denne 
aldersgruppa har tiltaksdeltakarane òg lågare 
formell utdanning enn dei heilt arbeidslause, men 
forskjellane mellom desse to arbeidssøkjargrup
pene er mindre her enn blant dei under 20 år.

naV prioriterer dei yngste og dei som  
står lengst frå arbeidsmarknaden
Unge utan arbeidserfaring og formell utdanning 
vert prioriterte for tiltak. Som omtalt i tidlegare 
artikkel (Myklebø 2012), er det stort sett dei 
utan fullført vidaregåande opplæring og utan 
arbeidserfaring som treng oppfølging frå NAV. 
Unge arbeidssøkjarar som har fullført utdanning 
og/eller tent opp rett til dagpengar er i større 
grad sjølvgåande, og vert ikkje prioriterte for 
oppfølging eller tiltak i fyrste omgang.

Vi spurde informantane i intervjuundersøkinga 
om kva for brukargrupper som vert prioriterte 
for tiltak dersom det er knapt med tiltaksplas
sar. Mange fortalde at det spesielt er unge som 
framleis har rett til vidaregåande opplæring som 
vert prioritert. Fleire fortel òg at dei som har 
søkt om økonomisk sosialhjelp vert prioritert. 
I tillegg prioriterast langtidsledige unge med 
tiltaksgaranti. Ein del av informantane i intervju
undersøkinga fortel at det er litt opp til kvar 
enkelt saksbehandlar å avgjera kva for brukarar 
som skal prioriterast til kva for tiltak, og at ein 
må vurdera ulike kriterium opp mot einannan i 
kvar enkelt sak.

I1: «Ein ser jo på erfaringar og kva dei har vore 
igjennom, om dei har hatt mykje stopp – der 
vi ser at dei ikkje har nokon mogelegheit for å 
gå ut sjølve på den opne arbeidsmarknaden og 
skaffa seg ein sesongjobb eller ein sommarjobb»

I2: «Vi som jobbar med sosialhjelp, vi har jo ein 
søknadsbunke som er kjempediger, men vi snap-
par ut dei her som er heilt yngst med ein gong 
dei kjem i posthylla. […] Eg har jo ein tre vekers 
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«… for det som eg ser med dei ungdommane, 
[som] kanskje er 20 år da, og […] som kanskje 
har byrja på grunnkurs ein eller to gonger men 
klarer ikkje å gjennomføra – veldig ofte er det 
psykiatri – så skal dei ikkje gå så veldig lenge 
utan [aktivitet] før alt vert enda svartare» (lite 
distriktskontor, Austlandet).

naV får ikkje alltid dei unge  
i aktivitet så raskt som ynskjeleg
Dei fleste informantane fortalde at dei får unge 
ganske raskt ut i aktivitet, men at det er store 
skilnader mellom arbeidspraksis og andre tiltak. 
Mange seier at dei kan få unge inn i arbeidsprak
sis i løpet av eit par veker, medan dei som skal 
inn på kurs eller andre typar tiltak gjerne må 
venta litt lenger. Dette er både fordi ein må venta 
på at tiltaket startar opp, og fordi det kan vera 
for få plassar slik at dei må stå på venteliste. 
Dette betyr at ventetida vert lengre for nokre 
grupper enn for andre. Ungdom som skal i 
arbeidspraksis og greier å ordna ein praksisplass 
på eiga hand, er lettare å få raskt i aktivitet enn 
ungdom som treng meir hjelp for å koma i gang 

innan ei til to veker. Dersom ein ventar så lenge 
som to–tre månader, er det for lenge.

Informantane seier at dersom ein ventar for 
lenge med å få dei unge ut i tiltak, snur mange 
døgeret og vert vande med å få pengar frå NAV 
utan å gjera noko for det. Mange mistar òg 
motivasjonen for å koma seg i arbeid. Dette er 
i tråd med funn gjort av Raaum, Røed og Torp 
(2002). Dei finn at krav om aktiv tiltaksdeltaking 
motverkar strategisk åtferd blant arbeidslause 
dagpengemottakarar. Strategisk åtferd vil seia 
at ein for ein kortare eller lengre periode «slår 
seg til ro» som dagpengemottakar fordi ein set 
pris på fritida som arbeidslaus. Dei unge som 
får oppfølging frå NAV har i liten grad rett til 
dagpengar, men ein kan anta at problemet med 
strategisk åtferd kan gjelde dei som får økono
misk sosialhjelp òg.

Ein annan risiko ved å venta for lenge, er at 
problema forverrar seg for unge som slit med 
rus eller psykiske problem.
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figur 5. Sum tid som arbeidslaus ved oppstart i fyrste tiltak. Personar som vart arbeidslause i løpet av året og som 
tok del i tiltak i løpet av arbeidssøkjarperioden, etter år og alder. Prosent
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at dei ikkje skal verta gåande inaktive? Det er 
ikkje så greitt det heller, sidan vi berre har ei 
viss mengd tiltaksplassar som skal fordelast på 
mange» (middels stort bykontor, Austlandet).

Det er òg andre årsaker til at nokre av dei unge 
arbeidssøkjarane må venta ei stund før dei kjem 
i aktivitet. Fleire stader seier dei tilsette at dei 
har for lite ressursar å setja inn i arbeidet med 
dei unge. Nokre nemner at det har teke tid før 
dei nye arbeidsmetodane har kome ordentleg på 
plass etter NAV-reforma. Det er òg fleire som 
manglar lågterskeltilbod og kommunale tilbod til 
unge som søkjer om sosialstønad.

«… det er klart at nokre glepp på grunn av res-
sursproblematikken, og sjølvsagt – vi veit jo at 
50 prosent av dei er i jobb etter tre månader. Dei 
fleste vil jo ha jobb, men det er den der gruppa 
som […]. Dei har 104 veker å sova på…» (mid
dels stort bykontor, Sørlandet).

eller som skal inn i tiltak med lang ventetid. 
Dette medfører til ein viss grad at dei svakaste 
gruppene, til dømes dei som ikkje greier å skaffa 
ein praksisplass på eiga hand, må venta lengst 
for å koma i tiltak. Det er ein svak tendens til at 
NAVkontor i sentrale strøk på Austlandet i min
dre grad enn andre greier å få ungdom så raskt i 
aktivitet som dei ynskjer.

«Vi har hatt ungdom som er ute i tiltak på ti 
minutt. Vi gjev òg beskjed til ungdommane om 
at dei kan gå ut og prøva å finna seg ein prak-
sisplass sjølve, og da er dei på ein måte sett i 
aktivitet sjølv om dei ikkje er i tiltak» (middels 
stort bykontor, Vestlandet).

«Nokre kurs byrjar kanskje berre kvar tredje 
månad, og i tillegg har mange kurs søknadsfrist 
tre veker før start. Det går ofte minst fire veker 
frå brukar møter opp til kurset startar. Skal ein 
da finna på noko for dei i mellomtida, berre for 

Dei mest brukte arbeidsretta tiltaka
NAV sitt tilbod om arbeidsretta tiltak skal tilpassast 
den enkeltes behov for kvalifisering og arbeidstrening. 
Situasjonen på arbeidsmarknaden og politiske føringar 
bestemmer utforminga, omfanget og samansetninga 
av tiltaka. Tiltaka skal blant anna bidra til å styrkja 
brukaranes kompetanse og evne til arbeid, forsyna 
arbeidsmarknaden med kvalifisert arbeidskraft og 
førebyggja og dempa skadeverknadene av arbeidsløyse 
for den enkelte. Arbeidsretta tiltak arrangerast 
både i ordinære bedrifter og i førehandsgodkjente 
tiltaksbedrifter. Dei mest vanlege arbeidsretta tiltaka 
for unge arbeidssøkjarar finn vi innan opplæring, 
arbeidspraksis, oppfølging og lønstilskot. Desse tiltaka er 
nærare omtala:

Opplæring: Tiltaket skal bidra til at arbeidssøkjarane 
kvalifiserast til ledige jobbar. Opplæring skjer i form 
av arbeidsmarknadskurs, som ofte er korte yrkesretta 
kurs. Maksimal varigheit på tiltaket for ordinære 
tiltaksdeltakarar er ti månader. For å kunna delta i 
opplæringstiltak må ein ha fylt 19 år.

Arbeidspraksis: Arbeidspraksis i ordinær verksemd 
er eit tiltak for personar som treng å prøva seg på 

arbeidsmarknaden, få arbeidserfaring og dermed auke 
sjansen til å koma i arbeid. Maksimal varigheit i tiltaket er 
eitt år.

Oppfølging: Dette er eit nytt tiltak frå 2009 for personar 
som har behov for meir omfattande formidlings- og 
oppfølgingshjelp enn det NAV kan tilby. Oppfølginga skal 
styrkja kompetansen og motivasjonen til arbeidssøkjarar 
som ikkje er i eit arbeidsforhold, og hjelpa dei å finna gode 
og effektive jobbsøkjestrategiar. Oppfølginga kan vare i 
opptil seks månader. Jobbklubb er eit oppfølgingstiltak 
som vert mykje brukt overfor unge. Dette tiltaket skal 
kvalifisera arbeidssøkjarar til å kunna orientera seg på 
arbeidsmarknaden og til å vera aktive jobbsøkjarar.

Lønstilskot: Tidsavgrensa lønstilskot skal motivera 
arbeidsgjevarar til å tilsetja personar som har problem 
med å få innpass på arbeidsmarknaden på vanlege 
løns- og arbeidsvilkår. Tiltaksdeltakaren utfører ordinære 
arbeidsoppgåver og er tilsett på ordinære løns- og 
arbeidsvilkår. Målsetjinga med tiltaket er at deltakaren 
skal koma i eit varig arbeidsforhold hos arbeidsgjevaren. 
Tidsavgrensa lønstilskot kan maksimalt utgjera 50 
prosent av løna i inntil eitt år.
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glar formell kompetanse, eller som har ein 
kompetanse som er lite etterspurt i arbeids
marknaden, kan få ny kompetanse gjennom 
opplæringstiltak. I 2002 og i 2006 var meir enn 
60 prosent av tiltaksdeltakarane i denne alders
gruppa i opplæringstiltak. Mange i alderen 
20–24 år tek òg del i arbeidspraksis. Lønstilskot, 
som er eit tiltak der deltakaren er tilsett i ei verk
semd på vanlege vilkår, og der arbeidsgjevar får 
dekka deler av lønskostnadene, ser ut til å vera 
eit tiltak som har vorte mindre brukt med åra. 
I nedgangskonjunkturen i 2002 hadde 15 prosent 
av tiltaksdeltakarane mellom 20 og 24 år vore i 
tiltak med lønstilskot. I 2009 var det tilsvarande 
talet 9 prosent. I 2009, etter innføringa av ny 
tiltaksforskrift, tok 31 prosent av tiltaksdel
takarane i alderen 20–24 år del i oppfølgingstiltak.

arbeidspraksis er mest brukt  
fordi det gjev arbeidserfaring
Dei aller fleste informantane seier at arbeids-
praksis i ordinær verksemd er det tiltaket dei 
brukar mest overfor unge arbeidssøkjarar, og i 

arbeidspraksis og opplæring  
er dei viktigaste tiltaka for ungdom

Figur 6 viser prosentdelen av tiltaksdeltakarar 
etter alder, år og type tiltak. Arbeidspraksis er 
det dominerande tiltaket for ungdom under 20 
år. Arbeidspraksis skal gje unge erfaring frå 
 arbeidslivet og skal motivera for vidare utdan
ning eller arbeid. Ei målsetjinga for NAV sitt 
arbeid med unge som ikkje har fullført vidare
gåande opplæring er at dei skal fullføra utdan
ning i det ordinære skolesystemet. Opplærings
tiltaket har difor ei nedre aldersgrense på 19 
år. Ein del av dei yngste arbeidslause som har 
 passert 19 år tek del i opplæringstiltak. Blant  
dei unge under 20 år som vart arbeidslause 
i 2009, og som tok del i arbeidsmarknadstiltak 
i løpet av perioden dei var arbeidssøkjarar,  
tok 14 prosent del i eit oppfølgingstiltak.

I aldersgruppa 20–24 år er opplæring det 
dominerande tiltaket. Mange unge som man
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alle fall overfor dei aller yngste. På spørsmål om 
kvifor arbeidspraksis er det mest brukte tiltaket 
overfor unge fekk vi mange ulike svar, men sam
tidig var det mykje som gjekk att. Den kanskje 
viktigaste årsaka til at arbeidspraksis vert mykje 
brukt overfor unge, er at dei får arbeidserfaring. 
Dei fleste informantane la vekt på dette. Mange 
av dei unge arbeidssøkjarane har inga tidlegare 
arbeidserfaring, og dette er derfor nyttig når dei 
skal søkja jobb seinare.

«Ja, når dei er så unge så har dei som oftast ik-
kje så mykje på CV-en heller, så ein plass må ein 
jo byrja. Alternativa er ikkje så mange» (middels 
stort bykontor, NordNoreg).

Mange av informantane nemnde òg at det kan 
vera ein mogelegheit for å «få ein fot innafor» 
– dei unge får synt seg fram for ein arbeidsgje
var, og kanskje kan praksisplassen utvikla seg 
til ein læreplass eller lærekandidatplass. Som 
vist i tabell 1, og som omtalt i Furuberg 2012 
og Myklebø 2012, har dei fleste av dei unge 
arbeidssøkjarane ikkje fullført vidaregåande 
opplæring. Praksisplass er derfor svært aktuelt. 
Fleire meiner at arbeidspraksis er det beste og 
mest effektive tiltaket overfor ungdom, og nokre 
nemnde òg at det er det mest etterspurde tiltaket 
frå ungdommane sjølv.

Ei anna viktig årsak som informantane nemnde 
til at arbeidspraksis er mykje brukt, er at det 
ikkje finst så mange andre alternativ for arbeids-
søkjarar under 19 år. Arbeidspraksis er lett 
tilgjengeleg og kan starta opp når som helst. 
Dette er viktig dersom målet til dømes er å halda 
dei unge i aktivitet fram til skolestart.

Arbeidspraksis kan òg vera ei viktig avklar
ing for enkelte, dersom dei får prøvd seg i den 
bransjen dei har tenkt å utdanna seg innan eller 
har lyst til å jobba med seinare. Dersom dei finn 
ut at dette ikkje var noko for dei, kan dei endra 
planane før skolestart, og slepp kanskje å gjera 
eit feilval. Det kan òg vera ein tankevekkjar for 
enkelte å sjå kva for jobbar som er tilgjengelege 
når ein ikkje har utdanning.

Ein del informantar sa at dei brukar arbeidsprak
sis fordi det er tilfredsstillande for ungdom å 
gjera noko «ordentleg». Dei får sjølvtillit av å 
meistra jobben, og mange av bedriftene er flinke 
til å følgja dei opp og ta dei på alvor. Det er 
viktig for ungdom å kjenna at dei høyrer til ein 
plass. Det har òg ein sosial verdi å måtta stå opp 
om morgonen og ha ein aktivitet å gå til, i tillegg 
til at dei lærer noko om praktisk arbeid.

opplæringstiltak
Mange av informantane fortalde at opplæring
stiltak er det dei brukar mest for dei som er over 
19 år. Dette ser vi òg av statistikken. To viktige 
årsaker til at opplæringstiltak er så mykje brukt, 
er at det er lettare å få jobb dersom ein har eit 
bevis på kva ein kan, og at det kan gjera vegen 
til fagbrevet kortare.

Hardoy (2003) finn at deltaking i aktive arbeids
marknadstiltak som AMO (arbeidsmarknads
opplæring) og praksisplass ikkje hadde nokon 
effekt på overgangen til arbeid og utdanning 
blant unge arbeidslause. Ho argumenterer likevel 
for at desse tiltaka kan ha andre positive effektar, 
som at den unge arbeidssøkjaren opprettheld 
kontakta med arbeidsmarknaden og at det kan 
bidra til å forhindre sosial mistilpassing.

Hamre og Bråthen (2006) og Hamre (2006) har 
sett på jobbsannsynet eitt år etter for personar som 
byrja i tidsavgrensa lønstilskot, arbeidspraksis 
eller opplæringstiltak fjerde kvartal 2003 og 2004. 
Dei fann at arbeidspraksis og opplæringstiltak  
ikkje hadde nokon signifikant positiv effekt på 
jobbsannsynet for unge nokre av åra. Undersøkinga 
ser ikkje på sannsynet for å fortsetja i ordinær  
utdanning, noko som ofte er ei målsetjing for 
unge arbeidssøkjarar under 25 år.

jobbklubb brukast ofte  
fordi det er lett tilgjengeleg
Fleire av informantane fortel at dei brukar ein del 
jobbklubb. Jobbklubb er eit tiltak som skal kvali
fisera arbeidssøkjarar til å kunna orientera seg på 
arbeidsmarknaden og vera aktive jobbsøkjarar. Dei 
får blant anna opplæring i å utforme CV og jobb
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at sysselsetjingstiltak som lønstilskot og ekstra
ordinære arbeidsplassar i det offentlege er meir 
effektive tiltak i så måte enn aktive arbeids
marknadstiltak som AMO og praksisplass.

Fleire av informantane fortel at dei brukar ein 
del tidsavgrensa lønstilskot. Ein grunn til at 
det ikkje nyttast oftare er at lønstilskot krev at 
 arbeidsgjevar ynskjer å tilsetja tiltaksdeltakaren.

«Arbeidspraksis er det mest brukte tiltaket over-
for ungdom. Det er sjeldan at bedrifter bit på 
lønstilskot for eksempel, når dei er så unge. Dei 
er ikkje interesserte i å gje dei løn når dei ikkje 
har nokon kompetanse» (middels stort bykontor, 
NordNoreg).

Tiltakskjeder nyttast i blant
Ein tiltakskjede består av to eller fleire ulike 
tiltak som avløysar kvarandre. Slike kjedar kan 
til dømes nyttast dersom ein brukar treng ulike 
typar oppfølging, kvalifisering eller arbeidstren
ing på vegen mot ordinært arbeid. Lorentzen 
(2007) har gjennomgått funn frå evalueringar 
av arbeidsretta tiltak for sosialhjelpsmottaka
rar. Ein av konklusjonane hans er at kjeder av 
tiltak, særleg som inneheld kvalifisering og/eller 
som plasserer deltakaren i eller i nærleiken av 
 arbeidslivet, har best effekt.

På spørsmål om det er vanleg å kjede tiltak,  
varierte svara mellom dei ulike NAVkontora. 
Nokre svara at dei ofte kjedar tiltak, medan  
andre svara at det er sjeldan, i alle fall når det 
gjeld unge som helst skal attende i utdanning. 
Nokre svara òg at tiltakskjeder sjeldan vert 
aktuelt, fordi så mange fell frå før dei er ferdige 
med fyrste tiltaket. Den vanlegaste tiltakskjeda 
som våre informantar fortel om er at arbeids
søkjarane byrjar med arbeidspraksis og der etter 
går over til lønstilskot, men det kan òg vera 
tiltakskjedar der jobbklubb eller AMO er inkludert.

«Det startar med ein arbeidspraksis og så 
overgang til lønstilskot etterpå. Det fungerer 
bra, for da aukar vi den tilknytinga dei har til 
arbeidsgjevar» (stort bykontor).

søknader, og intervjutrening. Raaum, Røed og Torp 
(2002) skriv at tiltak som siktar mot å gje hjelp 
og støtte i sjølve prosessen med å søkja jobb, gjev 
meir eintydige positive resultat enn AMO.

Årsaka som flest informantar nemner til at dei bru
kar jobbklubb, er at det er lett tilgjengeleg. Kursa 
går heile tida, det er mange plassar og det går 
lokalt. Mange av informantane seier at jobbklubb 
ikkje alltid vert brukt fordi det er det nyttigaste 
tiltaket. Det hender at unge arbeidssøkjarar som 
har behov for ein annan type oppfølging vert sendt 
på jobbklubb berre for at dei skal vera i aktivitet, 
fordi det ikkje er andre tiltak tilgjengeleg. Dette er 
i så fall uheldig, både for den enkelte brukar som 
ikkje har utbytte av tiltaket, og for gruppa totalt sett 
fordi det går utover gruppedynamikken. Fleire av 
informantane vektlegg at jobbklubb er eit nyttig 
tiltak for deltakarar som er motiverte. På jobbklubb 
får dei blant anna trena på intervju og på å ringje 
på jobb, og dei vert tvinga til å sitja å søkja jobbar 
eller leita etter praksisplass. Dette er noko mange 
av ungdommane har utbytte av.

I1: «Så er det jo ein fellesnemnar for alle som 
skal ut i arbeidslivet, dei må på ein måte kunna 
søkja jobb og kunna veta kva som møter dei når 
dei kjem på intervju og alle dei tinga der»

I2: «Dei har veldig godt av det, mange av un-
gdommane. Dei kan jo kanskje ikkje skriva ein 
søknad og dei kan jo kanskje ikkje presentera 
seg overfor ein arbeidsgjevar»

I3: «Så vert dei kanskje tvinga litt til å faktisk 
sitja og søkja jobbar» (stort bykontor).

Ei tredje årsak som vert nemnt er at ein får 
avklart ungdommane. Dei som eigentleg ikkje 
treng hjelp frå NAV synest gjerne at jobbklubb 
er keisamt, og finn seg heller ein jobb.

Tidsavgrensa lønstilskot
Både Hamre og Bråthen (2006), Hamre (2006) 
og Hardoy (2003) har gjort funn som tydar på  
at lønstilskot har ein positiv effekt på over
gangen til arbeid og utdanning. Hardoy skriv  
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fekk vi mange forskjellige svar. Fleirtalet av in
formantane i undersøkinga svara at arbeidsprak
sis er det tiltaket som er best eigna for veldig 
mange av dei unge arbeidssøkjarane. Årsakene 
til dette er blant anna at dei får arbeidserfaring 
og referansar. Arbeidspraksis kan òg føre til jobb 
for enkelte, og deltakarane får uansett ein intro
duksjon til arbeidslivet.

«Og så er det jo det òg som eg trur er viktig for 
veldig mange ungdommar, det er det her å kunna 
arbeidslivets spelereglar. Kva for plikter har du 
som arbeidstakar, og kva for rettar har du? Og 
det er jo generelt, uansett kva slags jobb du er i 
– korleis oppfører ein seg mot kvarandre» (mid
dels stort bykontor, NordNoreg).

Andre tiltak som fleire meiner er godt eigna for 
ein del unge er blant anna lønstilskot, jobbklubb 
og ulike opplæringstiltak, til dømes AMO 
enkeltplass. AMO enkeltplass, eller individuell 
AMO, er korte, yrkesretta kurs som kan kjøpast 
som individuelt tilpassa kurs eller som enkelt
plassar på meir standardiserte kurs. Krava for å 
kunna få AMO enkeltplass er at brukaren treng 
kvalifisering på område der det ikkje arrangerast 
ordinær AMO, og at det skal vera stort sannsyn 
for at opplæringa vil bidra til at deltakaren kjem 
i arbeid. Fordelen som fleire nemner med AMO 
enkeltplass i forhold til vanleg AMO, er at ein 
kan tilpasse tilbodet til den enkeltes behov.

Fordelane som nemnast med jobbklubb er på 
den eine sida at dette mange stader er eit tiltak 
som dei unge kan starta i med ein gong. Dei 
kjem i gang med noko, må stå opp om morgonen 
og får ikkje vendt seg til å snu døgeret. På den 
andre sida er det nyttig fordi dei lærer korleis 
dei skal søkja jobb og presentera seg sjølve for 
arbeidsgjevarar.

NAVkontora kan ikkje alltid tilby dei tiltaka dei 
meiner er best eigna. Nokre fortel at dei ikkje 
kan tilby nok praksisplassar, nokre har for få 
AMO-kurs, medan andre gjerne skulle hatt fleire 
AMO enkeltplassar.

riktige tiltak for dei unge  
og for arbeidsmarknaden?
kva for tiltak er best eigna  
for unge arbeidssøkjarar?
Det har vorte gjort ein del forsøk på å måla 
effekten av ulike arbeidsmarknadstiltak, men 
det er få eintydige funn når det gjeld effekten 
av tiltak og kva for tiltak som er best eigna 
for unge. Som vi såg ovanfor er det gjort funn 
som tydar på at sysselsetjingstiltak, slik som 
lønstilskot, er meir effektive enn aktive arbeids
marknadstiltak som AMO og praksisplass 
(Hamre og Bråthen 2006, Hamre 2006, Hardoy 
2003). Vidare kan det sjå ut til at tiltak som gjev 
hjelp og støtte i prosessen med å søkja jobb er 
meir effektive enn AMO (Raaum, Røed og Torp 
2002), og at kjeder av tiltak, særleg som inne
held kvalifisering og/eller som plasserer del-
takaren i eller i nærleiken av arbeidslivet, har  
ein positiv effekt for brukarar som i utgangs
punktet har svak tilknyting til arbeidsmarknaden 
(Lorentzen 2007).

Eit problem med å måla effekten av tiltak, er at 
ein ikkje veit korleis det hadde gått med tiltaks
deltakarane dersom dei ikkje hadde teke del i 
tiltaket. Mange av forsøka som er gjort nyttar 
kontrollgrupper med same observerbare kjen
neteikn som forsøksgruppa for å måla dette, 
men gruppene kan likevel vera forskjellige når 
det kjem til viktige uobserverbare kjenneteikn, 
som til dømes motivasjon. Lorentzen (2007) har 
gjennomgått funn frå evalueringar av arbeids
retta tiltak for sosialhjelpsmottakarar, og finn at 
det har vore ein positiv seleksjon av deltakarar 
inn i dei vellykka tiltaka. Det betyr at dei som 
sto nærast arbeidsmarknaden i utgangspunktet 
i størst grad har vorte rekruttert til desse tiltaka 
(såkalla «creaming»). Ein konklusjon vi kan 
trekkja ut frå forskinga som er gjort på feltet, er 
at det er viktig å plassera rett person i rett tiltak, 
sidan effekten av tiltaket vil variere ut frå moti
vasjonen og utgangspunktet til deltakaren.

Da vi spurde informantane om kva for tiltak dei 
meiner er best eigna for unge arbeidssøkjarar, 
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tiltaksarrangørar. Det dreier seg om ulike typar 
tiltak, og omfanget varierer mellom dei ulike 
NAVkontora. Det er ein tendens til at dei største 
og mest sentrale NAVkontora i større grad 
enn andre NAVkontor har lokale tiltak. Eigne 
lokale tiltak er òg vanlegare på Vestlandet enn 
i dei andre landsdelane. Dei fleste ynskjer seg 
fleire tiltak for dei som står lengst unna arbeids
marknaden.

Ein del av lågterskeltilboda er kommunale prak
sisplassar, gjerne med ein «los» eller liknande 
som følgjer opp deltakarane undervegs. Andre 
tilbyr ulike typar kurs, gjerne med fokus på 
blant anna jobbsøking, motivasjon og avklar
ing. Kursa kan òg innehalda opplæring i ein del 
basiskunnskap, kva for rettar og plikter ein har i 
arbeidslivet, korleis ein skal oppføre seg i sosiale 
samanhengar, økonomi, kosthald og matlaging. 
Ofte er det ein kombinasjon av individuell oppføl
ging og gruppemetodikk. Nokre av NAVkontora 
har tiltak der deltakarane kan prøva seg på ulike 
aktivitetar, slik som maling, snekring og fysisk 
trening, og på ein del av tiltaka får deltakarane 
frukost eller lunsj, gjerne som dei er med og lagar 
sjølve. For nokre er det viktigaste i fyrste rekke å 
få på plass ein rutine med å stå opp om morgonen 
og møta opp til noko. Mange av kursa har som 
målsetjing å enda opp i arbeidspraksis, medan 
andre er meir innretta mot vidaregåande skole. 
Nokre har kurs som er lagt opp som eit samarbeid 
mellom NAV og fylkeskommunen, der det er ein 
kombinasjon av vidaregåande opplæring og opp
følging på andre område.

«Brukarane her får ikkje gå og ta i mot passive 
ytingar. Det betyr at dei må gå på oppmøte kvar 
dag, frå 8 til 13, og da driv dei [tilsette i den 
kommunale delen av NAV] sosialt motiverande 
arbeid – hjelper dei, avklaring i forhold til 
jobbsøking, søkja og finna jobb» (middels stort 
bydelskontor).

«Deltakarane bestemmer ein del av innhaldet 
på kurset, men fast innhald er blant anna å laga 
oversikter over kva dei drøymer om, korleis kan 
dei koma dit, kva har hindra dei så langt, kva 

I tillegg til tiltaka som finst i porteføljen allereie, 
er det mange av informantane som har forslag 
til andre tilbod som dei meiner NAV burde hatt 
for unge arbeidssøkjarar. Stort sett er det lågter
skeltilbod dei saknar. Slike lågterskeltilbod må 
fyrst og fremst kunna følgja opp dei unge tett. 
Innhaldet i slike tiltak kan til dømes vera op
plæring i grunnleggjande ting som økonomi
handtering, rettar og plikter i arbeidslivet og 
«livsmeistring» som nokre kallar det, og tilbod 
om ulike aktivitetar. Eit mål med slike tiltak er å 
gje deltakarane motivasjon til å koma seg vidare 
i livet. Lågterskeltilbod må kunna setjast raskt i 
gang, slik at dei som treng det ikkje må venta for 
lenge.

«… det manglar eit lågterskeltilbod for dei som 
ikkje er i stand til å vera i eit ordinært tiltak – 
eit mellomledd mellom inaktivitet og ordinære 
tiltak» (middels stort bykontor, Vestlandet).

Nokre av informantane etterspør kommunale 
praksisplassar – «mjuke plassar» der unge som 
treng det kan få litt ekstra oppfølging og ein 
mjukare overgang til arbeidslivet. Andre ynskjer 
seg avklaringskurs. Nokre ynskjer seg lågare 
aldersgrense på opplæringstiltak, slik at ungdom 
under 19 år òg kunne fått tilbod om dette dersom 
ein ser at dei kunne hatt nytte av det.

«Det er eigentleg dumt at vi ikkje kan få formidla 
nokre av desse unge over på kurs. Vi ser at mange 
av dei er modne nok og motiverte for å gå på 
kurs. Vi ser fleire som kunne hatt nytte av å delta 
på jobbsøkjekurs eller kompetansekurs slik som 
truckførarkurs. Det er eit problem i fleire saker 
det at vi ikkje kan tilby kurs, berre arbeidsprak-
sis» (middels stort bykontor, Austlandet).

kva for tilbod finst for unge som står langt 
unna arbeidsmarknaden?
Dei fleste stadfestar at NAV-kontora har lokale 
tiltak eller prosjekt for oppfølging av unge 
som står langt unna arbeidsmarknaden. Om lag 
halvparten av informantane fortalde at dei har 
kommunale tiltak og/eller eigne prosjekt ved 
NAVkontoret, medan mange òg brukar eksterne 
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stiltak, slik som AMO, som skal kvalifisera delta
karane til ledige jobbar. Ein stor del av informantane 
fortalde i intervjuundersøkinga at dei meiner tiltaka 
er marknadstilpassa i større eller mindre grad, men 
det var òg ein del informantar som svara at dei ikkje 
synest tiltaka er tilstrekkeleg marknadstilpassa. Eit 
anna synspunkt som kom fram, er at det er viktig å 
sjå an behovet til brukargruppa. Det er ikkje noka 
nytte i å ha marknadstilpassa kurs dersom ingen av 
brukarane har utbyte av å gå der.

«Eg skulle ynskje at kursa var mykje meir 
tilpassa behovet i arbeidsmarknaden, at det 
liksom… at det var litt oftare fornying. Ofte føler 
eg det, dei kursa som er dei har jo vore i mange 
år» (middels stort bydelskontor).

«Vi sett opp AMO-kurs etter observerte behov 
og ynskjer i samtaler med brukarar. Det er ingen 
vits i å setja opp kurs som ingen vil gå på. Ein 
lyt sjå an kva slags brukargruppe ein har» (mid
dels stort bykontor, Austlandet).

På spørsmål om kor stor påverknad NAVkontora 
har på kva for tiltak som vert tilbode i fylket, svara 
størstedelen av informantane at dei har ganske stor 
påverknadskraft, og at NAV Fylke tek omsyn til 
innspela deira. Eit mindretal fortalde at dei ikkje 
oppfattar at dei har noko reell påverknadskraft. Vi 
ser ein tendens til at dei som meiner at tiltaka er 
tilpassa behovet på marknaden, òg fortalde at dei 
har mogelegheit til å påverka kva for tiltak som 
vert tilbode i fylket. Blant dei som svara at tilbodet 
ikkje er marknadstilpassa, var det meir delt. Nokre 
svara at dei kan påverka kva for tiltak som vert til
bode, medan andre ikkje oppfattar at dei har nokon 
reell påverknad.

«Vi kan jo laga kurs dersom det finst pengar. Det 
synest eg jo at fylket har vore lydhøre for, i forhold 
til kva for tiltak vi treng og at vi har fått vera med 
i prosessen på kva for kurs bør ein tilby i [kom-
munen]» (middels stort bykontor, NordNoreg).

er dei flinke til. Dei fleste drøymer om å ha eit 
‘vanleg liv’ med eigen bustad, fast jobb, inntekt, 
kjærast. Rettleiarane jobbar ut frå gruppemeto-
dikk» (stort bydelskontor).

I1: «Det er lagt opp på to dagar […] i veka.  
[…]Ein dag er det kosthald og fysisk aktivitet  
og ein del slik […] kvardagskompetanse. Og  
så den andre dagen, der kan ein ta fag. Nokre 
kan ta opp – det kan vera delkurs i norsk for 
eksempel – nokre kan få matteundervisning»

I2: «Skreddarsydde opplegg for kvar enkelt»  
(lite distriktskontor, Austlandet).

Mange av informantane fortel at tilbodet av 
skreddarsydde opplegg er for lite. For at slike 
kurs skal vera vellykka kan det ikkje vera for 
mange deltakarar. Ein del av brukarane i mål
gruppa kvir seg for å delta i sosiale samanhen
gar, og gruppemetodikken som brukast mange 
plassar er avhengig av at gruppa ikkje er for stor. 
Samtidig må kursa ha ei viss varigheit for å ha 
nokon effekt. Til saman fører dette til at lågterskel
tiltak mange plassar vert eit tilbod for dei få.

«Og det er ikkje så mange deltakarar, for det 
handlar om… Dei skal tørre å møta dei som har 
panikkangst – vi har hatt mykje av det. Vi har 
hatt dei som har kome rusa, og sjølvsagt vorte 
sendt heim att, men altså, det skal vera skikkeleg, 
skikkeleg lågterskel. Og det skal vera sånn at 
‘OK, du prøver å møta, og klarer du ikkje å stå 
i det, så kan du faktisk gå heim att og så prøver 
du att på torsdag’» (stort bykontor).

«Det er viktig å ha god varigheit for dei tyngste 
brukarane. Dei treng ei stund for å koma inn i ein 
dagleg rytme att» (lite distriktskontor, Austlandet).

er tiltaksporteføljen tilpassa  
arbeidsmarknadens behov?
Det er viktig at tiltaka NAV tilbyr er tilpassa arbeids
marknadens behov. Dette gjeld spesielt opplæring
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Å ta del i tiltak sikrar inntekter for dei unge
I tillegg til å gje betre kvalifikasjonar er arbeids-
marknadstiltak viktig for å sikra inntekter for  
dei unge. Figur 7 viser kor stor prosentdel av 
dei unge tiltaksdeltakarane som ikkje hadde  
arbeidsmarknadsrelaterte stønader7 medan dei  
var arbeidslause, samanlikna med dei arbeid
slause som ikkje var i tiltak. Medan 78 prosent  
av dei arbeidslause under 20 år som ikkje tok del 
i tiltak var utan nokon form for arbeidsmarknads
relatert stønad i 2009, gjaldt dette berre 7 prosent 
av tiltaksdeltakarane. Tilsvarande tal for alders
gruppa 20–24 år i 2009 er 10 prosent av tiltaks
deltakarane og 48 prosent av dei arbeidslause 
som ikkje er i tiltak.

Fleire unge tok del i tiltaket «lønstilskot» i 2002 
enn i 2006 og 2009. Dette kan vera ei forklar
ing på kvifor det var fleire tiltaksdeltakarar som 

7 Med arbeidsmarknadsrelaterte stønader meiner vi her dagpengar, 
individstønad og arbeidsavklaringspengar attføringspengar i 
2002 og 2006).

Stønader og rettar

Dagpengar ved arbeidsløyse er knytt opp mot 
tidlegare arbeidsinntekt. For å ha rett til dag
pengar må ein ha hatt ei arbeidsinntekt på mini
mum 1,5 G6 i løpet av siste kalenderår, alterna
tivt ei inntekt på 3 G til saman i løpet av dei tre 
siste kalenderåra. Mange unge har difor ikkje eit 
inntektsgrunnlag som gjev rett til dagpengar.

Unge som tek del i arbeidsmarknadstiltak kan få 
individstønad. Dette er ein stønad som skal sikra 
livsopphald medan ein tek del i arbeidsretta tiltak, 
og dekkja visse utgifter knytt til tiltaksdeltakinga. 
Ungdom under 20 år får individstønad etter ein 
lågare sats enn eldre tiltaksdeltakarar. Frå 1. janu
ar 2012 var satsen kr 227 per dag for dei under 19 
år og kr 313 per dag for dei over 19 år.

6 G = grunnbeløpet i folketrygda. G vert regulert kvart år. Per mai 
2009 var 1 G kr 72 881.
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figur 7. Personar som ikkje hadde arbeidsmarknadsrelatere stønader medan dei var arbeidssøkjarar, etter alder og 
om dei tok del i tiltak i løpet av arbeidssøkjarperioden
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junktur. Dette skuldast at samansetjinga av dei 
arbeidslause er annleis i nedgangskonjunkturar 
enn i oppgangskonjunkturar. Når det er låg et
terspurnad etter arbeidskraft, vil fleire unge som 
har vore i arbeid av eit slikt omfang at dei har 
rett til dagpengar, verta arbeidslause.

Det vil til ei kvar tid vera ein relativt fast mengd 
unge menneske som har ei svak tilknyting til 
arbeidsmarknaden. Når arbeidsløysa aukar, vil 
talet på unge arbeidssøkjarar med arbeidserfar
ing og sterkare tilknyting til arbeidsmarknaden 
auke, medan talet på svakare stilte arbeidssøkja
rar er meir stabilt.

konsekvensar av å seia nei til tiltak
Ein del av dei unge arbeidssøkjarane som NAV 
har ansvar for å følgja opp har rett til dagpengar. 
For å få utbetalt dagpengar må ein vera reell 
 arbeidssøkjar. For arbeidssøkjarar som ikkje vil 

ikkje var mottakarar av arbeidsmarknadsrela
terte stønader i 2002 enn i dei andre åra vi ser 
på. Unge i «lønstilskot» mottar ikkje stønad frå 
NAV, men får løn frå arbeidsgjevar. NAV gjev 
tilskot til arbeidsgjevar sine utgifter til løn.

fleire tiltaksdeltakarar med individstønad 
når det er nedgangskonjunktur
Svært få av dei arbeidslause under 20 år har dag
pengar i løpet av arbeidssøkjarperioden, anten 
dei har vore tiltaksdeltakarar eller ikkje. Langt 
dei fleste tiltaksdeltakarane i denne aldersgruppa 
er mottakarar av individstønad.

Blant tiltaksdeltakarane i alderen 20–24 år er 
det fleire som har motteke dagpengar i løpet av 
arbeidssøkjarperioden. I 2002 og 2009, åra med 
nedgangskonjunktur, har fleire av tiltaksdelta
karane i denne aldersgruppa motteke dagpengar, 
samanlikna med 2006, året med oppgangskon
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figur 8: Arbeidslause etter alder og type stønad i arbeidssøkjarperioden. Tiltaksdeltakarar og ikkje tiltaksdeltakarar
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pengar, gidd ikkje dersom dei må ut i praksis. 
Da seier dei at dei heller vil skaffa seg ein jobb» 
(middels stort bykontor, NordNoreg).

Erfaringane frå rettleiarane er i tråd med funn frå 
DaleOlsen og Schøne (2006). Dei har gjennomgått 
erfaringar med ordningar for mottakarar av sosial
hjelp og andre som ikkje har rett til arbeidsmarknads
relaterte ytingar, kor den enkelte samtidig med retten 
til ei yting har rett og/eller plikt til å delta i aktivitetar 
og tiltak retta inn mot arbeidslivet.

dilemma rundt individstønaden
Vi spurde informantane om korleis individ
stønaden verker inn på dei unges deltaking i 
tiltak. Gjev stønaden insentiv til å delta i tiltak, 
eller fører han til innlåsing i aktiviteten fordi ein 
har ei inntekt?

Informantane hadde ulike oppfatningar om kva 
for verknader individstønaden har og kan ha. 
Mange problematiserte at dei som droppar ut av 
vidaregåande opplæring skal få «betalt» for dette 
i form av individstønad. Dette kan senda uheld
ige signal til andre, fordi det da vert lukrativt å 
droppa ut. Det kan òg verta mindre attraktivt å 
byrja på skolen att for dei som vert vande med å 
få desse pengane kvar månad. Dei fleste inform
antane trudde likevel ikkje at individstønaden 
trekkjer dei unge ut frå skolen eller hindrar dei 
i å byrja att. Det er ikkje så mykje pengar, og 
arbeidspraksisen er eit tilbod for ein avgrensa 
periode. Dei fleste unge skjønar at det ikkje finst 
noko godt alternativ til å fullføra vidaregåande 
opplæring.

«Vi har jo snakka om det her. Skal dei på ein 
måte få betalt for å hoppa ut av vidaregåande? 
For det er jo det dei gjer. Men det er jo eit 
såpass lågt beløp, at eg trur ikkje det er det som 
trekkjer dei ut. Og så vert det så lågt beløp i 
forhold til kva som krevst – altså sju og ein halv 
time kvar dag, det kjenner dei på kroppen når 
veka er gått og løna kjem. Spesielt dei som bur 
åleine. Dei får dekt husleiga, men det skal nå 
rekka til både det eine og det andre» (middels 
stort bykontor, NordNoreg).

ta i mot tilbod om arbeidsmarknadstiltak, kan 
NAV stoppa utbetalinga av stønaden.

Som vi såg av figur 8, har mange av dei unge 
arbeidssøkjarane ikkje tent opp rett til dag
pengar. Av desse er det truleg ein del som får 
økonomisk sosialhjelp, og ein del som ikkje 
har nokon stønad. Begge desse gruppene kan få 
individstønad dersom dei tek del i tiltak. Dersom 
ein ordinær tiltaksdeltakar ikkje møter opp på 
tiltaket, vert individstønaden eller dagpengane 
mellombels stoppa. Stønaden skal berre utbeta
last for dei dagane vedkomande har møtt opp i 
tiltaket.

Dei fleste informantane i intervjuundersøkinga 
fortalde at det får konsekvensar å takka nei til 
tiltak. Brukarar som takkar nei vert anten inn
kalla til samtale for å finna ut kvifor dei har 
avslått tilbodet, eller dei får stopp i utbetalinga. 
Dersom dei får stans i utbetalinga, kjem dei 
gjerne att. Nokre av informantane nemnde at 
det ofte tek litt tid før pengane vert stoppa, både 
fordi det kan vera vanskar i kommunikasjonen 
mellom tiltaksarrangør og NAV, og fordi det kan 
ta litt tid før Forvaltningseininga i NAV får sett 
i verk stansen i utbetalinga.

Ved tildeling av økonomisk sosialhjelp kan NAV 
setja vilkår for utbetalinga, til dømes at mottakaren 
skal utføre passande arbeidsoppgåver i bustad
kommunen. Nokre av informantane fortalde at dei 
har byrja å stilla krav om aktivitet for unge som 
søkjer økonomisk sosialhjelp. Dette krev at ein 
har tilgjengelege tiltaksplassar å senda dei i, til 
dømes kommunale praksisplassar. Brukarar som 
nektar å delta på slike tiltak kan ein setja på «naud
sats», altså ei mindre utbetaling enn den vanlege 
sosialstønaden. Ved NAVkontora som har ei slik 
 ordning, har dei god erfaring med dette, blant anna 
fordi dei får avklart behovet til den enkelte.

«Dette med å forlanga at dei er i kommunale 
praksisplassar for at dei skal få sosialstønad 
er òg ein måte å kartleggja dei på. Vi oppda-
gar kven som har større behov og treng tettare 
oppfølging. Dei som berre er ute etter lettjente 
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veleg mykje… Altså, det burde vore meir til dei 
som faktisk bur i eigen leilegheit og mindre til 
dei som bur heime» (stort bykontor).

Fleire av informantane meinte at individ
stønaden motiverer for å delta i tiltak. Det 
motiverer unge å få eigne pengar dei har gjort 
noko for sjølve. Det er òg nokre av dei unge 
som tek del i tiltak berre for å få individstønad. 
Likevel fortel mange av informantane at nokre 
av dei unge synest individstønaden er låg. Dette 
avheng gjerne av alder og om dei har vore i jobb 
tidlegare.

«Ein har jo stadig tilbakemeldingar når pengane 
ikkje har kome inn, så det er tydeleg at han har 
betyding for ganske mange, han har jo det. Han 
har nok ein viss motivasjonsfaktor kanskje» 
(middels stort bykontor, NordNoreg).

«Dei som møter opp på NAV for å få seg prak-
sisplass er meir økonomisk orienterte og synest 
individstønaden er låg. Vi må orientera dei om 
alternativa: Dei får ikkje sosialhjelp, så alterna-
tivet er ingen pengar» (middels stort bykontor, 
NordNoreg).

Individstønaden er ikkje så mykje høgare enn 
det ein kan få utbetalt i økonomisk sosialhjelp. 
Dette kan dempa motivasjonen hos einskilde. 
Nokre av ungdommane som får sosialstønad 
nektar derfor å «jobba» for pengane når dei 
nesten får like mykje utbetalt likevel.

«Dei er ikkje interesserte, for det ser eg på 
mange av dei som får tilbod om praksisplass – 
spesielt der – dei får like mykje sosialhjelp som 
dei får individstønad, og det seier dei, at om vi 
trur at dei vil jobba for ein sånn sum – ja, ein sa 
det, det var ein gut som sa det: ‘Kvifor trur du 
eg vil jobba for same summen som eg kan få når 
eg ligg heime i senga?’» (stort bykontor).

«Ungdom som har evner og kan lukkast på skolen 
skjønar at dette er vegen å gå. Dei som slit har kan-
skje ikkje dei same mogelegheitene, men sikter seg 
ikkje inn på å droppa skolen fordi individstønaden 
lokkar» (middels stort bykontor, Vestlandet).

Fleire av informantane meiner at individ
stønaden er i lågaste laget for dei som bur åleine 
og har utgifter til husleige og mat. Mange av 
desse vert ikkje sjølvberga av individstønaden, 
men må få supplerande sosialstønad i tillegg.

I1: «… Problemet her, det er jo at stort sett så er 
det ingen som klarer å leva på 6 000 i månaden. 
Studentar har jo ikkje så mykje meir enn det, 
men dei har gjerne ein deltidsjobb eller foreldre 
som spyttar i litt. Så det som skjer er jo at dei 
treng ein…»

I2: «Ja, i alle fall dersom dei bur for seg sjølve, 
så klarar dei seg ikkje på det»

I1: «Men dei fleste mine bur ikkje heime, altså. 
Og da får dei individstønad på 6 000, og så vil 
dei da i tillegg trenge ei supplering med so-
sialhjelp og bustøtte» (middels stort bykontor, 
Austlandet).

Vidare er det ein del som meiner at individ
stønaden er i høgaste laget for dei av ungdom
mane som bur heime hos foreldra og ikkje har 
desse utgiftene. Eit forslag er at stønaden burde 
vore meir behovsprøvd, at til dømes dei som 
bur heime hos foreldra får ein lågare sats enn 
dei som bur for seg sjølve. Eit anna forslag er 
at unge som framleis har rett til vidaregåande 
opplæring burde få individstønad tilsvarande 
stipendutbetalinga som elevar ved vidaregåande 
skole kan få.

«Det er berre det at når du bur heime og har 
veldig lite utgifter, så er det veldig mykje pengar 
å få inn da. Rett og slett synest eg at alle stønad-
er burde vore fordelt ikkje i forhold til alder, 
men i forhold til busituasjon. For dersom du bur 
heime og får om det er kvalifiseringsstønad eller 
individstønad eller kva det er, så er det uhor-
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for behov arbeidssøkjaren har, informera om ak
tuelle tiltak og jobba med motivasjon for å delta. Når 
nokre droppar ut frå tiltak kan det vera fordi ting har 
gått litt fort, at dei har vorte plassert inn i eit tiltak 
berre for at dei skal vera i aktivitet, eller at dei ikkje 
har motivasjon for å delta. Kanskje er det heller ik
kje det rette tiltaket for dei. Nokre av dei unge kvir 
seg for å møta opp på tiltak. God informasjon på 
førehand kan gjera det enklare å møta opp. Det å ha 
ein god relasjon anten til ein rettleiar på NAV eller 
ein vaksenperson i tiltaket gjer at færre droppar ut. 
Dette er i tråd med funn frå andre prosjekt. Evalu
eringa av utviklingsarbeidet «Utsatte unge 17–23 
år i overgangsfaser» viste at tiltak som inneber tett 
oppfølging frå ein vaksenperson er dei mest vel
lykka (Kristiansen og Skårberg 2010).

«I forhold til dei som ikkje har stønad, men som 
vil få hjelp av NAV og takkar nei til Jobbklubb, 
så prøver ein jo å seia at ‘Men dette er jo fak-
tisk ein god mogelegheit for å få hjelp’. Du har 
meldt deg hos NAV og da har du det fordi du har 
eit ynskje om hjelp, og da er Jobbklubb ein bra 
start’. Så vi prøver å rettleia litt på kva det kan 
gje. Dei som byrjar er jo fornøgde når dei fyrst 
går der, stort sett» (stort bykontor).

«Vi har for eksempel nokre på praksisplass som 
ikkje stiller. Og da tenkjer eg at vi er litt for 
tidleg ute, vi går litt for fort fram, dei er ikkje 
klare enda. Det er kanskje ikkje rett tiltak heller. 
Nokre gonger så er det nok litt sånn at vi dytter 
dei inn i noko fordi dei søkjer økonomisk hjelp. 
Det er med dei unge som søkjer økonomisk 
sosialhjelp at vi mislykkast oftast» (middels stort 
bykontor, NordNoreg).

«Og så er det ofte […] det der med at dei ikkje 
veit heilt kva det er. Det der med å verta gjeve 
informasjon, kjenna eit menneske, ha ein relas-
jon til eit menneske i forhold til det å starta på 
nye ting […] I forhold til […] dei som kanskje 
ikkje tør å møta […] fordi dei ikkje har fått nok 
informasjon. ‘Kva er det kurset? Kor lenge varer 
det?’ […] Det å få informasjon og det å ha ein 
relasjon til ein rettleiar/oppfølgjar på NAV – 
veldig viktig!» (stort bykontor).

få takkar nei til tiltak, men mange  
fell frå før dei har fullført

Det er fleire unge arbeidssøkjarar som ikkje full
fører tiltaket enn som takkar nei. Informantane 
fortalde at mange ikkje møter opp eller droppar 
ut før dei har fullført tiltaket. Omfanget varierer 
frå plass til plass, og det er òg stor variasjon 
mellom ulike tiltak. Mange informantar seier at 
jobbklubb er det tiltaket som flest takkar nei til.

«Det er ikkje så mange av dei som ynskjer 
eigentleg å vera i eit tiltak. Det er ei utfordring. 
Når eg snakkar med dei så vil dei, men så møter 
dei ikkje opp når dei får eit tilbod» (lite distrikt
skontor, Austlandet).

Når det gjeld arbeidspraksis, kan det òg vera 
bedrifta som seier opp avtala fordi denne praksis
plassen ikkje fungerer.

«Og så er det dei som ikkje gjer noko på jobb 
eller gjer mykje gale på jobb, eller kjem stadig 
for seint. Da ringer gjerne arbeidsgjevar etter ei 
stund og seier ‘veit du kva, dette fungerer ikkje 
lenger’» (stort bykontor).

Årsaker til avslag og fråfall
Det er ulike årsaker til at nokre unge arbeidssøk
jarar takkar nei til tiltak. Eit tiltak kan ha fått 
dårleg rykte, eller brukarane har ei bestemt 
oppfatning av kva slags folk som deltek på dette 
tiltaket og synest ikkje dei sjølve passar inn der.

«… Da kjem det sånn: ‘Nei, eg er overkvalifis-
ert. Der går det berre sosialklientar og innvand-
rarar’. Så har dei gløymt den utbetalinga i førre 
veke sjølv. Det er nokre som har ei holdning at 
jobbklubb er […] det lågaste låge, og så ser dei 
kanskje ikkje seg sjølve i det sjiktet» (lite distrik
tskontor, Austlandet).

Fleire av informantane peika på dårleg forarbeid og 
manglande avklaring av behova til brukarane. Dette 
er årsaker både til at dei unge takkar nei og at dei fell 
frå undervegs i tiltaket. Det er viktig å avklara kva 
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UTVIKLINGEN I ØKONOMISK SOSIALHJELP 
2005–2011
Av Inger Cathrine Kann og Sille Ohrem Naper

Sammendrag
I denne artikkelen analyserer vi utviklingen i antall mottakere av økonomisk sosialhjelp 
fra 2005 til 2011 i lys av utviklingen på arbeidsmarkedet og innføringen av kvalifiserings
programmet.

Vi finner at det er en liten, men relativt stabil andel av befolkningen som mottar økonomisk 
sosialhjelp. Når vi beregner en sosialhjelpsprosent på samme måte som arbeidsledighet og de 
helserelaterte ytelsene i NAV, nemlig hvor mange som på et gitt tidspunkt mottar sosialhjelp, 
finner vi at det utgjør ca. 1 prosent av befolkningen. Det er færre sosialhjelpsmottakere enn 
arbeidsledige gjennom hele perioden, og arbeidsledigheten varierer langt mer.

De unge har høyere sosialhjelpshyppighet enn befolkningen for øvrig. Det meste av det som er 
av variasjoner i antall sosialhjelpsmottakere i perioden kommer derfor av variasjoner i alders
gruppen 18–24 år.

Analysene viser at det er en reduksjon i andel innvandrere som får økonomisk sosialhjelp. Det 
skyldes i hovedsak at vi har hatt en høy arbeidsinnvandring, og at disse har lavere sosialhjelps
forbruk enn både andre innvandrergrupper og ikkeinnvandrere.

Vi finner videre en trend med færre langtidsmottakere, og færre med sosialhjelp som hove
dinntektskilde, noe som kan indikere en reduksjon i avhengigheten av sosialhjelp.

I en regresjonsanalyse der innvandring, ledighet og kvalifiseringsprogram ses i sammenheng, 
utnytter vi at kvalifiseringsprogrammet ble innført i landets kommuner til ulike tidspunkt. Vi 
finner da at jo flere deltagere kommunen har på kvalifiseringsprogrammet, jo færre har økono
misk sosialhjelp og at andelen langtidsmottakere går ned. Dette kan skyldes både direkte 
overgang fra sosialhjelp til kvalifiseringsprogram, men også overgang til andre trygdeytelser og 
til arbeid.

Selv om det kan være for tidlig å trekke konklusjoner om programmet gir varig tilbakeføring 
til arbeid eller annen inntektssikring, indikerer reduksjonen i andelen langtidsmottakere at 
 kommunene har truffet målgruppa. Å redusere langtidsmottak av sosialhjelp var en sentral 
målsetting med kvalifiseringsprogrammet.

Regresjonsanalysen viser også at reduksjon i arbeidsledighet og økt innvandring reduserer 
bruken av sosialhjelp i den perioden vi studerer, og at behovet for økonomisk sosialhjelp blant 
unge er mer følsomt for endringer i arbeidsledigheten, enn blant de som er eldre.
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Utviklingen i økonomisk  
sosialhjelp 2005–2011

Størst variasjon blant de unge
I løpet av 2005 mottok 4,3 prosent av befolknin-
gen1 i alderen 18–66 år økonomisk sosialhjelp. 
Andelen sank til 3,5 prosent i 2008, og i 2011 
var den 3,6 prosent. I hovedsak har det vært små 
endringer i perioden, som figur 1 viser. Men vi ser 
også av figuren at det har vært en betydelig vari-
asjon i hvor stor andel av 18–24-åringene som har 
fått økonomisk sosialhjelp, og at andelen mottakere 

1 Målt som middelfolkemengde, det vil si gjennomsnittet av 
folketallet ved årets begynnelse og ved årets slutt

Innledning
Økonomisk sosialhjelp er velferdsstatens siste 
økonomiske sikkerhetsnett, som skal sikre at alle 
har tilstrekkelige midler til livsopphold. I 2011 
var det 118 000 mottakere i løpet av året (Statis-
tisk sentralbyrå 2012). I 2008 var antall mot-
takere av økonomisk sosialhjelp på det laveste 
nivået på tjue år, men i 2009 var det en økning 
og dermed fikk vi et skifte i en langvarig  
nedadgående tendens med stadig færre  
mottakere (Grebstad og Tønseth 2012).

I 2008 ble kvalifiseringsprogrammet innført. 
Hensikten med kvalifiseringsprogrammet er for 
det første å bekjempe fattigdom, for det andre å 
bidra til at flere som står langt fra arbeidsmarke-
det kommer i arbeid, og for det tredje å redusere 
langtidsmottak av sosialhjelp. Alt annet likt 
burde dette programmet gitt en nedgang i økono-
misk sosialhjelp. Men fra slutten av 2008 fikk vi 
en kraftig vekst i arbeidsledigheten som følge av 
finanskrisen. Økt arbeidsledigheten er den mest 
brukte forklaringen på vekst i antall sosialhjelps-
mottakere (Ohrem Naper m. fl. 2008).

Vi vil i denne artikkelen analysere hvordan 
utviklingen i arbeidsledighet og innføring av 
kvalifiseringsprogrammet har påvirket utviklin-
gen på økonomisk sosialhjelp i perioden 2005–
2011. Vi ser spesielt på aldersgruppen 18–24 år 
og innvandrere. Disse gruppene er av spesiell 
interesse fordi de har høy sosialhjelpshyppighet 
og er sårbare på arbeidsmarkedet.

Kvalifiseringsprogrammet ble innført på ulike 
tidspunkter i ulike kommuner, i tråd med oppret-
telsen av NAV-kontor. Vi kan derfor sammen-
ligne utviklingen i antall sosialhjelpsmottakere i 
kommunene som innførte kvalifiseringsprogram-
met i henholdsvis 2008 og 2009.

Vi utnytter det faktum at kvalifiseringsprogram-
met ble innført i landets kommuner til ulike 
tider, i en regresjonsanalyse der innvandring, 
ledighet og kvalifiseringsprogram ses i sammen-
heng. Analysene er basert på aggregerte data på 
kommunenivå.

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

18–24 år 25–66 18–66 år 

Kilde: NAV og SSB

Figur 1. Mottakere av økonomisk sosialhjelp som andel 
av befolkningen, etter alder. Prosent
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Figur 2 Mottakere av sosialhjelp som andel av innvandrere  
og norskfødte med innvandrerbakgrunn, etter alder. Prosent
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i løpet av et år er høyest blant de unge. I 2011 mot-
tok 5,8 prosent av de unge økonomisk sosialhjelp. 
18–24-åringene sto for 40 prosent av veksten i 
antall sosialhjelpsmottakere fra 2008 til 2009. Som 
vi skal se, har dette sammenheng med at unge er 
mer sårbare for endringer på arbeidsmarkedet.  
Sosialhjelpsmottakere er her målt som antall som får 
stønaden i løpet av året, mens vi senere i artikkelen 
benytter et mål på antall som mottar per måned.

Aldersgruppen 18–24 år er av spesiell interesse, 
fordi sosialhjelpshyppigheten er høyest og har økt 
mest de siste årene blant disse, de er mest sårbare på 
arbeidsmarkedet, og det er stor variasjon i om kom-
munene prioriterer dem i kvalifiseringsprogrammet. 
Vi har derfor skilt ut aldersgruppen i analysene for å 
se spesielt på denne. For utviklingen i andre alders-
grupper, se Grebstad og Tønseth (2012).

Redusert andel mottakere  
blant innvandrere
En av tre som mottok økonomisk sosialhjelp i 
2011 var innvandrer eller norskfødt med innvandr-
erforeldre. Dette er en betydelig økning i forhold 
til 2005, da en av fire sosialhjelpsmottakere hadde 
innvandrerbakgrunn. Det har vært små endringer 
i andel innvandrere blant de unge i perioden, men 
en jevnt stigende andel innvandrere blant de mel-
lom 25 og 66 år (Arbeids- og velferdsdirektoratet 
2012b). I samme periode har vi hatt rekordhøy 
innvandring. Det skyldes imidlertid i hovedsak at 
vi har hatt en høy arbeidsinnvandring. Disse har 
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Figur 3 Andel med langtidsmottak og med sosialhjelp som hovedinntektskilde av alle sosialhjelpsmottakere. Prosent

lavere sosialhjelpsforbruk enn både andre innvan-
drergrupper og ikke-innvandrere (Løwe 2011).

Så som vi ser av figur 2, falt andelen sosial-
hjelpsmottakere blant innvandrerne betydelig 
fra 2005 til 2008, og særlig blant de unge. Med 
unntak av en liten økning i 2010 mottok rundt 8 
prosent av innvandrerne mellom 25 og 66 år og 
rundt 10 prosent av innvandrerne mellom 18 og 
24 år økonomisk sosialhjelp etter 2007, mens 
andelene var på henholdsvis 11 og 16 prosent i 
2005. Nedgangen må sees i sammenheng med 
den endrede sammensetningen av innvandr-
erne. Hvis vi sammenligner med figur 1, ser vi 
imidlertid at andelen med sosialhjelp fortsatt er 
betydelig høyere enn i befolkningen som helhet.

Færre med økonomisk sosialhjelp som 
hoved inntekt og færre langtidsmottakere
Økonomisk sosialhjelp er ment å være en 
midlertidig inntektssikring, ikke noe man lever 
av over en lengre periode. Å redusere langvarig 
avhengighet av stønaden er et sentralt mål med 
innføringen av kvalifiseringsprogrammet. Det 
er derfor viktig å følge utviklingen i andelen 
langtidsmottakere og i andelen som har sosial-
hjelp som hovedinntektskilde

Langtidsmottakere er her definert som personer 
som har mottatt økonomisk sosialhjelp i minst 
seks måneder i løpet av et kalenderår. Figur 3 
viser at andelen langtidsmottakere ble redu-
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Økonomisk sosialhjelp
Med «økonomisk sosialhjelp» mener vi den økonomiske 
stønaden til livsopphold som ytes etter Lov om sosiale 
tjenester i NAV § 18, til dem som ikke kan sørge for 
sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre 
gjeldende økonomiske rettigheter. Ytelsen er bare del av 
sosialhjelpen, og skal ikke gis alene. Ytelsen er subsidiær, 
det vil si at alle andre muligheter til å forsørge seg selv, ved 
arbeid, trygderettigheter, familieforsørgelse osv., skal være 
utprøvd først. Økonomisk sosialhjelp er en behovsprøvd 
og skjønnsbasert ytelse, men staten gir veiledende satser. 
Samtidig er det en rettighetsbestemt ytelse. De som fyller 
vilkårene for stønad etter loven, har krav på økonomisk 
stønad uavhengig av årsaken til hjelpebehovet. Ytelsen er 
ment å være midlertidig, og bør bidra til å gjøre mottakerne 
økonomisk selvhjulpne, men det er ingen tidsbegrensning.

Lov om sosiale tjenester i NAV
Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet er 
regulert i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen, heretter kalt Lov om sosiale  
tjenester i NAV (Lov 2009–12–18 nr 131). Se http://www.
lovdata.no/all/hl-20 091 218–131.html. I juni 2012 kom det 
et nytt rundskriv til denne loven (Hovednr. 35). Tilgjengelig  
fra: http://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/
Hovednr.+35++Lov+om+sosiale+tjenester+i+NAV.312 829.
cms. Beskrivelsen av ordningene er et utdrag herfra.  
Se også www.nav.no/kommune

Data
Vi har to datakilder for denne artikkelen. Den først er 
sosialhjelpsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 
på kommunenivå, som vi har hentet fra Statistikkbanken 
til SSB. Denne statistikken er basert på opplysninger 
fra kommunene innrapportert gjennom KOSTRA. Se 
http://www.ssb.no/soshjelpk/. Den andre er Arbeids- 
og velferdsdirektoratets egne opplysninger om 
kvalifiseringsprogrammet basert på kommunenes 
rapportering til oss om blant annet antall deltakere.

Kvalifiseringsprogrammet
Målgruppen for kvalifiseringsprogrammet er personer i 
yrkesaktiv alder som har vesentlig nedsatt arbeids- og 
inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til 
livsopphold. I praksis vil dette ofte være langtidsmottakere 
av økonomisk sosialhjelp, men også personer som står 
i fare for å bli det. Hva som er årsaken til at arbeids- og 
inntektsevnen er redusert, er uten betydning, og det 
stilles ikke krav om medisinsk diagnose. Videre må tett 
og koordinert bistand gjennom deltakelse i programmet 
vurderes som hensiktsmessig og nødvendig for å styrke 
muligheten for deltakelse i arbeidslivet. Ordningen er 
subsidiær. Det betyr at inntektsmuligheter gjennom arbeid 
og økonomiske rettigheter etter andre ordninger må 
avklares før vedtak om deltakelse i programmet blir fattet.

Innholdet i kvalifiseringsprogrammet er individuelt 
tilpasset, men det skal inneholde arbeidsrettede tiltak 
og arbeidssøking og kan inneholde andre tiltak som kan 
støtte opp under og forberede overgang til arbeid, slik som 
opplæring, motivasjonstrening og lignende. Arbeidsrettede 
tiltak skal inngå i programmet fra det tidspunktet det 
vurderes som hensiktsmessig, og senest når deltakeren 
er halvveis i programmet. Det skal legges stor vekt på 
deltakerens egne ønsker og vurderinger ved utformingen 
av den enkeltes plan for programmet. Programmet er 
helårig og på fulltid, men det kan settes av tid til for 
eksempel helsehjelp og ulike egenaktiviteter. Programmet 
gis for inntil ett år, vurdert ut fra deltakerens forutsetninger 
og behov. Hvis målsettingen med programmet ikke er 
oppnådd når vedtaket utløper, kan programmet forlenges 
med inntil ett år, og etter en særskilt vurdering enda lenger, 
men begrenset til seks måneder..

Deltakerne i kvalifiseringsprogrammet mottar 
kvalifiseringsstønad, som i 2012 er på 164 000 kr i året 
(2 ganger folketrygdens grunnbeløp). Deltakere under 25 
år får to tredjedeler av dette, og de som forsørger barn 
får barnetillegg. Stønaden er skattepliktig og utbetales 
etterskuddsvis på grunnlag av fremmøte.
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dige eller tiltaksdeltakere. SSB oppgir sosialhjelp 
som antall sosialhjelpsmottakere i løpet av året, 
i prosent av befolkningen ved utgangen av året. 
I 2011 var andelen på 3,1 prosent. Disse tallene 
kan gi inntrykk av at det er like vanlig å være 
sosialhjelpsmottaker som arbeidsledig. Dette er 
imidlertid ikke riktig, men skyldes at vi måler de 
to størrelsene på forskjellige måter. Hvis vi måler 
arbeidsledigheten på samme måte som sosial-
hjelp, finner vi at 11 prosent av arbeidsstyrken var 
arbeidsledige en eller annen gang i løpet av 2011.

For å sammenligne andelen arbeidsledige med 
andelen sosialhjelpsmottakere har vi her kon-
struert et nytt mål på sosialhjelp som lettere kan 
sammenlignes med arbeidsledigheten og andre 
kontantytelse i NAV. Denne vi har kalt «sosial-
hjelpsprosenten» (se faktaboks).

Hovedinntrykket er at det er en liten, men relativt 
stabil, andel av befolkningen som mottar økono-
misk sosialhjelp og at det er langt færre som er 
sosialhjelpsmottakere enn arbeidsledige (figur 5). 

sert fra 42 til 37 prosent fra 2005 til 2011. Den 
største reduksjonen hadde vi fra 2010 til 2011, 
med en nedgang på tre prosentpoeng.

I figur 4 ser vi fordelingen av sosialhjelpsmottakere 
etter hovedinntektskilde. Vi ser da at nedgangen i 
andelen mottakere som har sosialhjelp som hoved-
inntektskilde kan ha med innføringen av kvalifi-
seringsprogrammet og introduksjonsordningen for 
nyankomne innvandrere å gjøre. Det er i alle fall de 
to stønadene knyttet til disse ordningene som har 
økt som hovedinntektskilde blant sosialhjelpsmot-
takere, mens andelene med pensjon, arbeidsinntekt 
og annen hovedinntektskilde har holdt seg stabile.

Arbeidsmarkedet  
og økonomisk sosialhjelp
Mål på arbeidsledigheten uttrykkes vanligvis 
som arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken 
måned for måned, og årstallet representerer et 
gjennomsnitt av disse månedstallene. I 2011 var 
i snitt 3,3 prosent av arbeidsstyrken arbeidsle-
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Figur 4 Mottakere av økonomisk sosialhjelp etter hovedinntektskilde. Prosent
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Kilde: NAV og SSB

Figur 5. Arbeidsledige og sosialhjelpsprosent i aldersgruppene 18–24, 25–66, og 18–66. Arbeidsledige i prosent av 
befolkningen i samme aldersgruppe
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Sosialhjelpsprosenten
Vi har valgt å konstruere en «sosialhjelpsprosent», et 
tall som ligner arbeidsledighetsprosenten. Prosenten vil 
da utrykke hvor stor andel av befolkningen som på et 
gitt tidspunkt mottar økonomisk sosialhjelp. Dette blir 
et lavere tall enn vi er vant til, men mer sammenlignbart 
med ledighetsraten og de helserelaterte ytelsene. Denne 
raten sier både noe om varighet og om hvor mange 

som er mottakere, slik ledighetsraten også gjør. Helt 
sammenlignbart blir det likevel ikke, siden arbeidsledigheten 
beregnes som andel av arbeidsstyrken2. For å kunne 
sammenligne har vir derfor også beregnet ledighetsraten 
som andel av befolkningen i samme aldersgruppe. Som 
man ser i figur 5, er mønsteret det samme når man beregner 
arbeidsledige i prosent av befolkningen og i prosent av 
arbeidsstyrken.

  sosialhjelpsmottakere i løpet av året/12  x  gjennomsnittlig lengde på sosialhjelp

                                        befolkningen i aldersgruppen vi ser på

Vi definerer en sosialhjelpsprosent =
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takere. Nivået holdt seg høyt i 2010, men begynte å 
synke fra januar 2011. En sannsynlig medvirkende 
årsak er at i programmets etableringsfase var de 
statlige midlene som skulle kompensere for kom-
munenes merutgifter til programmet øremerkede, 
mens de fra 2011 inngår i den ordinære ramme-
finansieringen og dermed konkurrerer med andre 
viktige formål i kommunene (Langeng og Dehli 
2011). Antall deltakere har fortsatt å synke i tiden 
etterpå, og i juni 2012 var det på landsbasis 6 550 
deltakere. Antallet var dermed tilbake på samme 
nivå som høsten 2009.

Vi har ikke kunnskap som gjør at vi kan si noe 
sikkert om årsakene til nedgangen i antallet 
deltakere, men trolig spiller flere forhold inn, 
i tillegg til endringen i finansieringen. En del 
kommuner mener anslagene for årlig tilgang er 
for høye, og at deltakerantallet nå er på et «rik-
tigere» nivå enn i etableringsfasen da det var 
stor oppmerksomhet om måltall. Utviklingen 
på arbeidsmarkedet kan tenkes å spille en rolle, 
men er trolig av underordnet betydning. Veksten 
i 2009 har mer å gjøre med oppbyggingen av 
programmet enn økende ledighet. At ledigheten 
nå har falt en stund, kan ha ført til at færre er  
aktuelle for programmet, men mange av deltak-
erne står uansett langt utenfor arbeidsmarkedet.

Antallet deltakere på kvalifiseringsprogrammet 
er lavt sammenlignet med antallet sosialhjelps-
mottakere. I 2010 var det ti ganger så mange 
med økonomisk sosialhjelp som med kvalifiser-
ingsstønad. Programmet vil derfor ha begrenset 
innvirkning på antall sosialhjelpsmottakere. Vi 
forventer likevel at innføringen av kvalifisering-
sprogrammet vil føre til reduksjon i antall sosial-
hjelpsmottakere både på kort og lang sikt, alt annet 
likt. På kort sikt vil de som deltar i programmet 
få kvalifiseringsstønad, og dermed få redusert 
sin økonomiske avhengighet av sosialhjelp mens 
de deltar i programmet. På lang sikt vil en del av 
deltakerne nå målet om å komme i arbeid, og andre 
går over til trygdeytelser. I og med at målgrup-
pen i stor grad er personer som ellers ville vært 
avhengige av økonomisk sosialhjelp som hoved-
inntektskilde over lengre perioder (St.meld. nr. 9 

Vi ser også at andelen arbeidsledige er høyere enn 
andelen sosialhjelpsmottakere i hele perioden, og 
andelen arbeidsledige er mer enn dobbelt så høyt 
som andelen sosialhjelpsmottakere i perioden med 
høy ledighet, det vil si i perioden 2009 til 2011.

Figur 5 indikerer at det er en samvariasjon mel-
lom arbeidsledighet og sosialhjelpsmottakere 
blant unge, men sammenhengen ser ut til å være 
svakere for de over 25 år, noe vi vil se nærmere 
på i regresjonsanalysen nedenfor.

Behovet for økonomisk sosialhjelp ved arbeids-
ledighet kan oppstå enten ved at man ikke har 
krav på dagpenger, eller at dagpengene er for 
lave til å dekke løpende utgifter og at økonomisk 
sosialhjelp derfor er et supplement. Siden de 
unge har en løsere tilknytning til arbeidslivet  
er det naturlig at sosialhjelpsbehovet er mer  
følsomt for  endringer i arbeidsledigheten jo 
yngre man er.

Det er bekymringsfullt når unge blir sosialhjelps-
mottakere. Hammer m.fl. (2006) har funnet at unge 
sosialhjelpsmottakere i mindre grad kommer i 
lønnet arbeid som voksne, og at de som var i arbeid 
var mindre tilfredse med jobben sin, hadde lavere 
arbeidsmotivasjon og dårligere arbeidsvilkår.

I figur 6 ser vi også at på samme måte som so-
sialhjelp samlet sett varierer med ledighetsraten, 
varierer antall langtidsmottakere og antall som 
har økonomisk sosialhjelp som hovedinntekts-
kilde, med arbeidsledigheten (figur 6). Langtids-
mottakere og mottakere som har sosialhjelp som 
hovedinntektskilde, utgjør allikevel en synkende 
andel av sosialhjelpsmottakerne i perioden (figur 
3) noe som må bety at arbeidsledigheten øker 
behovet for det å mota sosialhjelp i korte peri-
oder enda mer.

Kvalifiseringsprogrammet  
og økonomisk sosialhjelp
Utviklingen i antall deltakere på kvalifiseringspro-
grammet over tid vises i figur 7. Vi ser at 2009 var 
en oppbyggingsfase, med kraftig vekst i antall del-
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Figur 6. Antall langtidsmottakere, antall med sosialhjelp som hovedinntektskilde og arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken
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Figur 7 Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet per måned
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(2006–2007)), forventer vi særlig at kvalifisering-
sprogrammet vil redusere antall langtidsmottakere 
av sosialhjelp og antall med økonomisk sosialhjelp 
som hovedinntektskilde.

I hvilken grad innføringen av kvalifiseringspro-
grammet i en kommune førte til reduksjon av 
antall sosialhjelpsmottakere, avhenger av flere 
forhold. Jo flere av sosialhjelpsmottakerne i en 
kommune som blir med i kvalifiseringsprogram-
met, jo større vil den kortsiktige effekten være. I 
og med at det å motta økonomisk sosialhjelp ikke 
er en forutsetning for å bli med i kvalifiserings-
programmet, vil effekten avhenge både av antal-
let deltakere i kvalifiseringsprogrammet relativt 
til antall sosialhjelpsmottakere i kommunen, og 
av hvor stor andel av deltakerne som ellers ville 
fått økonomisk sosialhjelp. 75 prosent av de som 
fikk innvilget deltakelse i kvalifiseringsprogram 
høsten 2011 hadde økonomisk sosialhjelp som 
viktigste inntektskilde da de søkte om opptak. 
Rundt en av tre mottar økonomisk sosialhjelp som 
fast supplement eller som engangsstønad mens de 
deltar i programmet. Disse andelene varierer en 
god del mellom kommunene.

I en viss forstand innebærer den kortsiktige ef-
fekten bare en forflytning av personer fra en type 
økonomisk stønad til en annen. Men kvalifiser-
ingsstønaden gir en standardisert inntektssikring 
som innebærer økt forutsigbarhet og større fokus 
på, motivasjon til og forutsetninger for å komme 
i arbeid. Stønaden kan bidra til å redusere nega-
tive følger av være langtidsmottaker av økono-
misk sosialhjelp, og å avlaste kommunenes 
utgifter til økonomisk sosialhjelp for et formål 
denne ordningen opprinnelig ikke var ment for 
(St.meld. nr. 9 (2006–2007)). Dessuten inne-
bærer deltakelse i kvalifiseringsprogrammet mer 
systematisk og forpliktende aktivitet og oppfølg-
ing sammenlignet med mottak av økonomisk 
sosialhjelp, og dermed bedre muligheter til å 
komme bort fra sosialhjelp på lengre sikt.

Den langsiktige effekten av deltakelse i pro-
grammet vil avhenge av hva som skjer med del-
takerne etter programmet. Kommunenes rappor-

tering av hva deltakere som hadde fullført eller 
planmessig avsluttet programmet gikk til, viste 
for første tertial 2012 blant annet at 36 prosent 
kom i arbeid, 13 prosent fikk arbeidsavklaring-
spenger, mens 24 prosent på nytt fikk økonomisk 
sosialhjelp. Det er imidlertid store variasjoner 
mellom kommunene, noe som vil ha betydning 
for den langsiktige effekten. Vi skiller i denne 
sammenhengen ikke mellom om deltakerne i  
etterkant er selvforsørget eller mottar en trygde-
ytelse, siden begge deler vil medføre en nedgang 
i sosialhjelpsindikatorene. Variasjonene i kvalitet 
og innhold i kvalifiseringsprogrammet kom-
munene imellom vil spille inn, og det vil også 
variasjonene i deltakernes bakgrunnskjennetegn.

Kvalifiseringsprogrammet er en rettighet for per-
soner som fyller inngangsvilkårene. Men i og med 
at inngangskriteriene i stor grad er skjønnsbaserte, 
er det betydelige lokale variasjoner i hvordan disse 
tolkes – særlig var det slik i etableringsperioden. 
Mens det i programmets første periode var en 
tendens til at noen kommuner prioriterte personer 
som sto langt unna ordinært arbeid, og andre kom-
muner prioriterte personer som med litt hjelp har 
gode forutsetninger for å komme i arbeid, fordelte 
dette seg etter hvert ganske likt (Shafft og Spjelka-
vik 2011). I 2009 hadde 40 prosent av deltakerne 
aldri vært i arbeid (Ohrem Naper 2010). I tillegg 
hadde en del arbeidserfaring av kort varighet, eller 
som lå et godt stykke tilbake i tid. Fylkesmennene 
rapporterer i 2012 at mange kommuner oppfatter 
at det har vært en «arbeidsretting» av programmet, 
blant annet i nytt Rundskriv, og tar ikke lenger inn 
de som har dårligst forutsetning for å skaffe seg 
arbeid (Arbeids- og velferdsdirektoratet 2012a). 
Noen kommuner ser på kvalifiseringsprogrammet 
som et egnet tiltak også for rusavhengige, mens 
andre kommuner overhode ikke vurderer program-
met for rusavhengige (Shafft og Spjelkavik 2011, 
Arbeids- og velferdsdirektoratet 2012a). 18 prosent 
av deltakerne er nå under 25 år, men det er stor 
variasjon i andelen unge mellom fylkene. I Oslo – 
som har 25 prosent av landets deltakere – var kun 
fem prosent under 25 år. Variasjonen skyldes blant 
annet ulike vurderinger av hvilke virkemidler som 
passer best for de unge. I 2011 var halvparten av 
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deltakerne i kvalifiseringsprogrammet født i ett 
annet land enn Norge. Igjen er det stor variasjon 
mellom fylkene. I Oslo er tre av fire deltakere født 
i et annet land enn i Norge. Mens mange små kom-
muner har få eller ingen deltakere med innvandr-
erbakgrunn. Disse store kommunale variasjonene 
vil føre til forskjeller i betydningen av kvalifiser-
ingsprogrammet for utviklingen i sosialhjelp, både 
fordi det er ulike grupper som tas inn i programmet 
og fordi det vil variere hvor mange som kommer i 
arbeid etter fullført program.

Vi har i figur 8 sammenlignet nivået på sosial-
hjelp fra 2005 til 2011 i de kommunene som 
innførte kvalifiseringsprogrammet i 2008 med de 
som innførte det i 2009. Vi ser da at kommuner 
som startet med kvalifiseringsprogrammet i 2008 
ikke hadde vekst i antall sosialhjelpsmottakere 
fra 2009 til 2010, i motsetning til kommuner 
som ikke startet før i 2009. Dette kan tyde på 
at kvalifiseringsprogrammet bremser veksten i 
antall mottakere av sosialhjelp.

Regresjonsanalyse
I regresjonsanalysen har vi har benyttet en 
panelmodell med faste kommuneeffekter. Det betyr 
at vi foretar regresjonen på variabelens differanse fra 
gjennomsnittsnivået i kommunen, istedenfor nivået av 
variabelen. (se f.eks Hosaio, 2003, for beskrivelse av panel 
modell med faste effekter)

Variable som er konstante (eller nær konstante) 
over tid er da nær null i hver periode og kan således 
sies å være kontrollert for, selv om de ikke er med i 
modellen. Dette gjelder variabler som for eksempel 
næringssammensetning, helse, utdanningsnivå, osv.

Datagrunnlaget for denne regresjonsanalysen er 
aggregerte kommunedata av sosialhjelp, arbeidsmarked, 
demografi og andre kjennetegn ved kommunene 
hentet fra Statistikkbanken til SSB. Dataene om 
kvalifiseringsprogrammet er hentet fra data som er basert 
på årlig rapportering fra kommunene.

Alle landets kommuner med over 500 innbyggere, samt 
bydelene i Oslo er med i analysen. Vi benytter data fra 
2005 til 2011.

Utfallsmålene er sosialhjelpsindikatorene som er 
beskrevet teksten.

Vi måler omfanget av kvalifiseringsprogrammet i hver 
kommune som antall deltakere i løpet av året per 1000 
innbyggere i kommunen (tabell 1).

Effekten knyttet til innføring av kvalifiseringsprogrammet 
kan også være effekt av opprettelsen av NAV-
kontorene, som falt sammen i tid med innføringen av 
kvalifiseringsprogrammet. I regresjonsanalysen har vi 
derfor kontrollert for dette ved å legge inn en variabel som 
antar verdien 1 det året NAV-kontoret ble etablert,  
og 0 ellers (dette kalles en dummyvariabel, se tabell 1).

Hvordan de ulike faktorene samlet 
sett påvirker behovet for sosialhjelp

Ved hjelp av en regresjonsanalyse (se fakta-
boks), har vi analysert hvordan kvalifiserings-
programmet, arbeidsledigheten og innvandrings-
andelen påvirker behovet for sosialhjelp.

I regresjonsanalysen benytter vi flere mål på 
sosialhjelp:
• Sosialhjelpsprosenten (se faktaboks) – for alle 

og fordelt på aldersgruppene 18–24 og 25–66.
• Gjennomsnittlig varighet på sosialhjelp for 

alle og for aldersgruppen 18–24
• Andel av sosialhjelpsmottakerne som har 

sosialhjelp som hovedinntektskilde
• Andel av sosialhjelpsmottakerne som har 

sosialhjelp i over 6 mnd. i løpet av året 
(langtidsmottakere)



93

//  Arbeid og velferd  //  3  // 2012
//   Utviklingen i økonomisk sosialhjelp 2005–2011

«arbeidsledighet» i 2008 påvirker «gjennomsnit-
tlig varighet på sosialhjelp» i 2009 (året etter). 
Tilsvarende for arbeidsledighetens innvirkning på 
de andre sosialhjelpsindindikatorene.

Nedenfor drøftes resultatene av regresjonsan-
alysen for arbeidsledighet, innvandring og kvali-
fiseringsprogrammet hver for seg.

Arbeidsledighet og økonomisk sosialhjelp
Regresjonsanalysen viser at ledighetsraten ser 
ut til å bety mye for antall mottakere av økono-
misk sosialhjelp, også i aldersgruppen over 24 
år. Vi ser at effekten av endring i ledighetsraten 
har større effekt på sosialhjelpprosenten for 
de unge enn for aldersgruppen 25–66 (12,9 % 
mot 10,9 %, se tabell 3). Det innebærer at når 
ledighetsraten øker fra for eksempel to til tre 
prosent, endres sosialhjelpsprosenten fra 2,3 til 
2,6 for de unge, og fra 1,3 til 1,4 for de over 25 
år(tabell 5 og 7 i appendiks). For de unge sosial-
hjelpsmottakerne slår ledigheten også ut på gjen-
nomsnittlig varighet. Vanligvis er perioden unge 
mottar økonomisk sosialhjelp kort, men den øker 
markant med økende arbeidsledighet.

I det følgende kaller vi disse målene for sosial
hjelpsindikatorer.

Tabell 2 og 3 viser resultatene fra regresjons-
analysen. De viser estimerte endringer i hver av 
sosialhjelpindikatorene ved en endring i forklar
ingsvariablene på en enhet. Endringene vises som 
prosentvise endringer fra gjennomsnittsnivået til 
sosialhjelpsindikatorene når forklaringsvariabelen 
endres. En endring på en enhet betyr for eksempel at 
ledighetsraten øker fra to til tre prosent, eller at antall 
mottakere av kvalifiseringsstønad øker fra 1 per  
1 000 innbyggere, til 2 per 1 000 innbyggere, eller 
at etablering av NAV kontor, endres fra null til en 
som betyr at NAV-kontor etableres dette året. Kun 
resultater som er signifikante på minst 5 prosent nivå 
er gjengitt i tabell 2 og 3. De fullstendige regresjons-
tabellene, samt databeskrivelse finnes i appendiks.

Tabell 2 og 3 viser forklaringsvariablenes effekt 
på sosialhjelpsindikatorene både samme år, og 
året etter. Det vil si hvordan forklaringsvariabelen 
«arbeidsledigheten» i 2008 påvirker for eksempel 
indikatoren «gjennomsnittlig varighet på sosial-
hjelp» i 2008 (samme år) og tilsvarende hvordan 
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Figur 8 Sosialhjelpsmottakere i prosent av befolkningen, etter når kommunene startet med kvalifiseringsprogrammet.
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Tabell 1 Beskrivelse av forklaringsvariabler som benyttes i regresjonsanalysen

Variabel 
Gjennom- 

snitt 
Standard- 

avvik 
Min Max 

Arbeidsledige i prosent av befolkningen 18–66 2,02 0,98 0,30 8,78
Arbeidsledige 18–24 år i prosent av befolkningen i samme aldergruppe 3,05 1,59 0,00 13,93
Arbeidsledige 25–66 år i prosent av befolkningen i samme aldergruppe 1,87 0,93 0,18 8,14
Andel innvandrerbefolkning 6,77 5,41 0,38 47,60
Mottaker av kvalifiseringsstønad per 1000 innbygger i kommunen 1,62 2,13 0,00 15,62
Etablering av NAV-kontor i kommunen (dummy) 0,14 0,34 0 1

Tabell 2 Estimerte endringer i sosialhjelpsindikatorene ved en endring i forklaringsvariablene på en enhet. 
Prosentvis endring i forhold til gjennomsnittsnivå på sosialhjelpsindikatoren

Sosialhjelps- 
prosent

Gjennom-snittlig
varighet

Andel langtids- 
mottakere

Andel med 
sosialhjelp som 

hovedinntektskilde

Samme 
år

Året 
etter

Samme 
år

Året 
etter

Samme  
år

Året  
etter

Samme 
år

Året  
etter

Kvalifiseringsprogram
deltakere per innbygger

-1,3 % -0,7 % -1,2 % -1,4 % -2,0 % -1,3 % -0,5 %

Prosent arbeidsledige 11,5 % 8,7 % 1,1 % 1,6 %

Andel innvandrere -2,8 % -0,8 % -2,0 %

Tabell 3 Estimerte endringer i sosialhjelpsindikatorene ved en endring i forklaringsvariablene på en enhet,  
etter alder. Prosentvis endring i forhold til gjennomsnittsnivå på sosialhjelpsindikatoren

Sosialhjelps- 
prosent 18–24 år

Gjennomsnittlig
varighet 18–24 år

Sosialhjelps- 
prosent 25–66 år

Samme 
år

Året  
etter

Samme 
år

Året  
etter

Samme  
år

Året  
etter

Kvalifiseringsprogram deltakere per innbygger -1,0 % -0,5 % -0,7 % -1,0 % -1,4 %

Prosent arbeidsledige 12,9 % 7,6 % 1,6 % 1,2 % 10,9 % 7,3 %

Andel innvandrere -3,8 % -1,6 % -1,0 % -2,8 %
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Kvalifiseringsprogrammet  
og økonomisk sosialhjelp
Kvalifiseringsprogrammet har ikke signifikant 
betydning for sosialhjelpsprosenten i kommunen 
samme år som det innføres, men har effekt på 
varigheten, andelen langtidsmottakere og an
delen som har sosialhjelp som hovedinntekts
kilde i innføringsåret. Dette samsvarer med det 
vi så i figur 4, og kan skyldes en kortsiktig effekt 
av overgangen fra sosialhjelp til kvalifiserings-
program. At varighetsindikatorene på sosialhjelp 
reduseres av kvalifiseringsprogrammet allerede 
samme år som innføringen, er naturlig, siden 
kvalifiseringsprogramdeltakerne i stor grad 
kommer fra denne gruppa. Mange er allikevel 
fortsatt delvis sosialhjelpsmottakere, slik at 
effekten ikke blir stor nok til å slå ut på sosial-
hjelpsprosenten.

Året etter at kvalifiseringsprogrammet innføres 
i kommunen, ser vi imidlertid at sosialhjelps-
prosenten går ned med 1,3 prosent (tabell 
2). Også varigheten på sosialhjelp og antall 
langtidsmottakere går ned der kvalifisering-
sprogrammet blir innført. Rapporteringene fra 
kommunen viser også at deltakerne har hatt 
overgang både til arbeid og andre ytelser fra 
NAV, som arbeidsavklaringspenger og uføre-
pensjon. Overgang fra kvalifiseringsprogram til 
helserelatert ytelse kan tyde på at deltakelse i 
programmet kan ha fungert som en avklaring av 
arbeidsevnen.

Effekten av kvalifiseringsprogrammet har litt 
større innvirkning på antall sosialhjelpsmot-
takere i aldersgruppen 18–24 år, kanskje som 
følge av at disse kan være lettere å tilbakeføre 
til arbeid. Enkelte kommuner, for eksempel 
Oslo, prioriterer ikke aldersgruppen 18–24 år 
for deltakelse i kvalifiseringsprogrammet. Når 
regresjonsanalysen kjøres uten å inkludere Oslo, 
er reduksjonen i gjennomsnittlig varighet for 
aldersgruppen 18–24 år nesten dobbelt så stor.

At sosialhjelpsbehovet korrelerer noe mer med 
arbeidsledigheten blant de unge, kan skyldes 
deres løse tilknytning til arbeidslivet, og at de 
ikke alltid har opparbeidet seg rettigheter til 
andre stønadsordninger. De er også mer utsatt 
for oppsigelser, er oftere ansatt på midlertidige 
kontrakter, samtidig som lite arbeidserfaring gjør 
at det kan ta lenger tid å finne nytt arbeid.

Innvandring og økonomisk sosialhjelp
Som ventet ut i fra den deskriptive analysen, 
reduseres også sosialhjelpsprosenten når an-
delen innvandrere i kommunen øker. Dette er 
antagelig betinget av at innvandringen de siste 
årene hovedsakelig har vært arbeidsinnvandring, 
som har lavere sosialhjelpsbruk enn andre og 
mer sårbare grupper. Dette kan være annerledes 
om man studerer andre perioder. Vi finner at når 
andelen innvandrere i en kommune øker med ett 
prosentpoeng, reduseres sosialhjelpsprosenten 
med 2,8 prosent. Gjennomsnittlig varighet re-
duseres med 0,8 prosent og andelen langtidsmot-
takere reduseres med 2 prosent. For 20–24-årin-
gene er reduksjonen i sosialhjelpsprosenten og 
gjennomsnittlig varighet på henholdsvis 3,8 og 1 
prosent (tabell 2 og 3)2.

Opprettelse av NAV-kontor
Siden opprettelsen av NAV-kontorene faller 
sammen i tid med oppstart av kvalifiserings-
programmet, har vi kontrollert for dette for å 
sikre at det er effekten av kvalifiseringsprogram-
met og ikke effekten av opprettelsen av NAV-
kontorene vi finner. Regresjonsresultatene viser 
at etableringen av NAV-kontorene ga en viss 
oppgang i sosialhjelpsbruken. Dette kan skyldes 
restanseoppbygging eller andre problemer 
 knyttet til etableringen av NAV.

2  Fordi vi ikke benytter nivået på variablene i regresjons-
analysen (som ville være nivået på innvandringsandelen 
i kommunen) men derimot avvik i nivå fra kommunenes 
gjennomsnittlige innvandringsandel, har vi ikke forklart effekten 
innvandringsandelen i kommunen har på sosialhjelpsbehovet,  
men effekten av endringer i denne andelen på sosialhjelpsbehovet.
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Appendiks

Tabell 4 Beskrivelse av forklaringsvariable.

Variabel Variasjonsbeskrivelse
Gjennom 

snitt
Standard 

avvik
min maks

N=antall 
observasjoner  

n=antall kommuner

Arbeidsledige 18–24

samlet 3,05 1,58 0 13,93 N = 2998

mellom kommuner 1,22 0,69 9,54 n = 429

innen kommunen  
over tid

1 -1,44 9,82 T-bar = 6,99

Arbeidsledige 25–66

samlet 1,87 0,91 0,18 8,14 N = 2998

mellom kommuner 0,74 0,66 6,39 n = 429

innen kommunen  
over tid

0,54 -0,38 5,24 T-bar = 6,99

Arbeidsledige

samlet 2,03 0,96 0,3 8,78 N = 2998

mellom kommuner 0,77 0,77 6,56 n = 429

innen kommunen  
over tid

0,57 -0,08 5,39 T-bar = 6,99

Andel innvandrere

samlet 6,75 5,41 0,38 47,61 N = 2998

mellom kommuner 5,19 0,62 44,96 n = 429

innen kommunen  
over tid

1,54 -2,17 13,62 T-bar = 6,99

Kvalifiseringsprogram 
deltakere per innb

samlet 1,62 2,14 0 15,62 N = 3018

mellom kommuner 0,84 0 6,44 n = 434

innen kommunen  
over tid

1,97 -4,78 11,06 T-bar = 6,95

Etablering av NAV

samlet 0,14 0,35 0 1 N = 3018

mellom kommuner 0,04 0 1 n = 434

innen kommunen  
over tid

0,35 -0,11 1 T-bar = 6,95

Variasjonen innen kommuner over tid viser variablene som benyttet i regresjonen. Det vil si variabelen variasjon over tid,  
med gjennomsnittet i kommunen som referanseverdi. (T-bar=gjennomsnittlig antall observasjoner per kommune)
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Tabell 5 Estimerte endringer i sosialhjelpsindikatorene, samme år, ved en endring i forklaringsvariablene på en enhet  
Koeffisienter

Sosialhjelps-
prosent

Gjennomsnittlig
varighet

Langtids
mottakere

Andel med sosialhjelp  
som hovedinntektskilde

KVP-deltakere per innbygger -0,004 -0,027 *** -0,382 *** -0,005 ***

Etablering av NAV -0,001  0,052  0,647 * -0,004

Arbeidsledige  0,133 ***  0,012  0,394  0,002

Andel innvandrere -0,032 *** -0,033 *** -0,567 ***  0

Konstant  1,254 ***  4,755 *** 34,964 ***  0,427 ***

Koeffisienter markert med * er signifikante på 5 % nivå, ** er signifikante på 1 % nivå og ***er signifikante på 0,1 % nivå

Tabell 6 Estimerte endringer i sosialhjelpsindikatorene, året etter, ved en endring i forklaringsvariablene på en enhet. 
Koeffisienter

Sosialhjelps-
prosent

Gjennomsnittlig
varighet

Langtids
mottakere

Andel med sosialhjelp
som hovedinntektskilde

KVP-deltakere per innbygger -0,014 *** -0,05 ***  -0,585 *** -0,002 **

Etablering av NAV  0,065 *** -0,03  -0,342 -0,004

Arbeidsledige  0,095 ***  0,044 *   0,467 *  0,003

Andel innvandrere  0,001 -0,001  -0,191 -0,002

Konstant  1,046 ***  4,461 *** 31,767 ***  0,432 ***

Koeffisienter markert med * er signifikante på 5 % nivå, ** er signifikante på 1 % nivå og ***er signifikante på 0,1 % nivå

Tabell 7 Estimerte endringer i sosialhjelpsindikatorene, samme år, ved en endring i forklaringsvariablene på en enhet, 
etter alder. Koeffisienter

Sosialhjelpsprosent 
18–24 år

Gjennomsnittlig
varighet 18–24 år

Sosialhjelpsprosent  
25–66 år

KVP-deltakere per innbygger -0,024 ** -0,02 * -0,012 ***

Etablering av NAV -0,036 -0,012  0,017

Arbeidsledige  0,304 ***  0,06 **  0,131 ***

Andel innvandrere -0,09 *** -0,04 ** -0,034 ***

Konstant  2,279 ***  4,373 ***  1,31 ***

Koeffisienter markert med * er signifikante på 5 % nivå, ** er signifikante på 1 % nivå og ***er signifikante på 0,1 % nivå



98

//  Arbeid og velferd  //  3  // 2012
//   Utviklingen i økonomisk sosialhjelp 2005–2011

Tabell 8 Estimerte endringer i sosialhjelpsindikatorene, året etter, ved en endring i forklaringsvariablene på en 
enhet, etter alder. Koeffisienter

Sosialhjelpsprosent 
18–24 år

Gjennomsnittlig
varighet 18–24 år

Sosialhjelpsprosent  
25–66 år

KVP-deltakere per innbygger -0,017 -0,028 ** -0,017 ***

Etablering av NAV  0,252 ***  0,02  0,044 ***

Arbeidsledige  0,178 ***  0,048 **  0,087 ***

Andel innvandrere -0,037 * -0,012 -0,008

Konstant  2,155 ***  4,156 ***  1,188 ***

Koeffisienter markert med * er signifikante på 5 % nivå, ** er signifikante på 1 % nivå og ***er signifikante på 0,1 % nivå
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