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Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken, 
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Utviklingen på arbeidsmarkedet

sammendrag

Sesongjusterte tall fra Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) viser at sysselsettingen og arbeidsstyrken vokste klart mer i 
perioden november 2011 – januar 2012 enn trenden fra de siste årene. Hele økningen i arbeidsstyrken kom i form av økt 
sysselsetting. Etter å ha falt hvert kvartal siden 2009, var yrkesdeltakelsen i både tredje og fjerde kvartal nesten uendret 
fra samme periode året før. Demografiske endringer i befolkningen bidro til at yrkesdeltakelsen ikke økte. 

Både registrert antall helt ledige og summen av helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere (bruttoledigheten) har ifølge 
sesongjusterte tall gått ned med cirka 2 000 personer de siste tre månedene sammenlignet med tremånedersperioden 
før (september – november 2011). Tilgangen på nye arbeidssøkere per virkedag gikk noe ned i samme periode, mens 
tilgangen på ledige stillinger har gått noe opp. 

Med unntak av yrkesgruppen barne- og ungdomsarbeidere, har antallet ledige gått ned for alle yrkesgrupper i 
 perioden desember 2011 – februar 2012, når vi sammenligner med samme periode året før. Bygge- og anleggsarbeidere 
og ingeniør- og ikt-fag har hatt den største nedgangen i ledigheten. 

I samtlige fylker, med unntak av Telemark, har antallet helt ledige gått ned det siste året. Sør-Trøndelag og Rogaland 
har hatt størst relativ nedgang i antallet helt ledige. Østfold, Vest-Agder, Oppland og Hedmark har alle hatt en års-
oppgang i antallet tiltaksdeltakere som er større enn årsnedgangen i antallet ledige, slik at bruttoledigeheten har økt i 
disse fylkene til tross for en nedgang i antall ledige. Ledigheten som andel av arbeidsstyrken var lavest i Sogn og 
 Fjordane, mens den var høyest i Telemark. 

Den registrerte arbeidsledigheten var i fjerde kvartal 2011 høyere for innvandrergruppene enn for befolkningen for 
øvrig, men ledigheten har falt for alle landgruppene det siste året. Personer med landbakgrunn fra nye EU-land fra 
Øst-Europa har hatt den største nedgangen. Ledigheten var i fjerde kvartal 2011 lavest for de med landbakgrunn fra 
Nord-Amerika og Oseania, mens den var høyest for de med landbakgrunn fra Afrika. 

Utviklingen i den globale økonomien ble svakere i 2011 enn i 2010. I løpet av fjoråret avtok produksjonen i euro-
området og endte med et fall i fjerde kvartal. USA opplevde en motsatt utvikling, og BNP-veksten ble høyere mot slutten 
av året. Det har vært stor usikkerhet knyttet til statsgjeldskrisen. Vi venter at de store budsjettkuttene som skal gjennom-
føres i mange land, vil medføre en lavere vekst framover, og at produksjonsnedgangen i eurosonen vil fortsette også i år. 

I Norge økte derimot produksjonen i fjor, og veksten Fastlands-BNP ble på 2,6 prosent. Det var en betydelig økning 
i oljeinvesteringene og i boliginvesteringene, og det private forbruket gikk også noe opp. NAV venter at den innen-
landske etterspørselen vil øke framover. Investeringstellingene tyder på at oljeinvesteringene kan bli rekordhøye i år. 
Selv om en oppbremsing internasjonalt vil gi svakere vekstimpulser til norsk eksportindustri, venter vi at veksten i norsk 
økonomi vil vedvare i år, og at den vil være noe sterkere i 2013. 

På bakgrunn av dette forventer vi en vekst i sysselsettingen på 1,5 prosent i år og på 1,7 prosent neste år. Samtidig 
venter vi at den høye befolkningsveksten også vil føre til en sterk vekst i arbeid styrken framover. Vi anslår at arbeids-
styrken vil øke i samme omfang som sysselsettingen i år, slik at den gjennom snittlige ledigheten blir om lag som i fjor. 
I og med at ledigheten nå er betydelig lavere enn for ett år siden, innebærer dette imidlertid at ledigheten vil øke en del 
utover året. Neste år venter vi at sysselsettingsveksten blir høyere, og at ledigheten vil falle moderat. NAV anslår at det 
i gjennomsnitt vil være 70 000 registrerte helt ledige i 2012 og 68 000 i 2013. Den  registrerte ledigheten vil være på 
2,7 prosent av arbeidsstyrken i år, og på 2,5 prosent neste år.

Uendret yrkesdeltakelse 

Den nederste grafen i figur 1 viser at yrkesdeltakelsen, 
som er arbeidsstyrken delt på befolkningen i alderen 
15–74 år, har vært fallende siden 2009. De siste to kvarta-
lene har årsnedgangen vært marginal. I fjerde kvartal 

2011 var yrkesdeltakelsen 71,3 prosent. Yrkesdeltakelsen 
var lavere enn gjennomsnittet i perioden 2006–2011 
 (-0,9 prosentpoeng), men innenfor de vanlige svingnin-
gene i perioden.

Veksten i befolkningen i alderen 15–74 år har vært 
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rimelig stabil i perioden2007–2011 (figur 1).Gjennom
snittlig årlig vekst i perioden 2007–2011 er på 1,6 prosent, 
ogvekstenfrafjerdekvartal2010tilfjerdekvartal2011
varpå1,7prosent.Detteerdetsjettekvartaletpåradhvor
befolkningenialderen15–74årvoksermed1,7prosent.

Yrkesdeltakelsen endres i stor grad i takt med veksten i 
arbeidsstyrken. Veksten som har vært i arbeidsstyrken
siden andrekvartal 2010harbidratt til at reduksjonen i
yrkesdeltakelsenharblittlavere.Desistetokvartalenei
2011vardenårligeveksteniarbeidsstyrkenpåhenholds
vis 1,5 og 1,6 prosent. Dette var marginalt lavere enn
veksten i befolkningen i yrkesfør alder, så yrkesdeltakel
senforblemerellermindreuendret.
Avfigur1serviatendringibefolkningeniarbeidsfør

alderogendringeniarbeidsstyrkenkanværenoksåulike.
Detteresultereriendretyrkesdeltakelse.Ifigur2harvi
dekomponert de årlige endringene i yrkesdeltakelse med 
utgangspunktikonjunkturellefaktorer1 ogdemografiske
endringer.2 Bidraget fra demografiske faktorer til års
endringene i yrkesdeltakelsen har vært stabilt negativt

1Konjunkturellebidragpåendretyrkesdeltakelseerbergegnetvedåkom
binere befolkningstallene for et år med yrkesfrekvensene for året etter for 
de 11 ulike aldersgruppene. Dette gir den arbeidsstyrken for de ulike
aldersgruppene som ville oppstått dersom yrkesfrekvensene var det
enestesomendresfraetårtilneste.Ensummeringavarbeidsstyrkenfor
allealdersgruppenegirsamletarbeidsstyrke,somkombinertmedsamlet
befolkning i yrkesfør alder gir den samlede yrkesdeltakelsen som ville 
værtmedkunårsendringeriyrkesfrekvensene.

2Demografiskbidragerberegnetveddifferansenmellomendringisamlet
yrkesdeltakelseogendringiyrkesdeltakelsensomskyldeskonjunkturelle
faktorer.

på rundt 0,25 prosentpoeng hele perioden 2007–2011.
Konjunkturellefaktorerbidrotilatyrkesdeltakelsenøkte
fra2007til2009.Fra2009tilogmedandrekvartal2011
har også bidraget fra konjunkturelle faktorer på års
endringen i yrkesdeltakelsen vært negativt. De siste to
kvartaleneav2011bidrokonjunkturellefaktorerpositivt
til endringen i yrkesdeltakelsen, og dette var første gang 

Figur1:
Årlig befolkningsvekst 15-74 år (prosent), 
arbeidsstyrkevekst (prosent) og endring i 
yrkesdeltakelse (prosentpoeng), AKU. 1. kvartal 
2007 – 4. kvartal 2011.

Kilde: SSB
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Figur2:
Årlig endring i yrkesdeltakelse og bidrag fra demografi og konjunkturelle forhold (prosentpoeng).  
1. kvartal 2008 – 4. kvartal 2011.
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siden 2009 at yrkesdeltakelsen ikke falt sammenlignet 
medåretfør.
Konjunkturelle faktorer, somendret etterspørsel etter

arbeidskraft, påvirker yrkesfrekvensene for de ulike
aldersgruppene. Disse endringene i yrkesfrevekvenser
utgjørdekonjunkturellebidragenetilendringenisamlet
yrkesdeltakelse. Figur 3 viser årlig endring i yrkes

frekvensen i prosentpoeng for tre ulike aldersgrupper i
befolkningeniyrkesføralder.Yrkesfrekvensenefordetre
aldersgruppeneernoksåulike. I fjerdekvartal2011var
yrkesfrekvensene fra yngste til eldste aldersgruppe på
henholdsvis56,87og50prosent.Yrkesfrekvenseniden
yngstealdersgruppen,demellom15og24år,harvariert
klartmerennfordeandretoaldersgruppene.I2009,da
yrkesfrekvensen gikk ned for alle aldersgruppene, gikk
den ned med nesten 5 prosentpoeng for den yngste alders
gruppen,mens den gikk nedmed i overkant av 1,5 og
0,5 prosentpoeng for de to eldste aldersgruppene.Mens
yrkes frekvensen fortsetter å svinge mellom oppgang og 
nedgangfordenyngstegruppen,hardendetosistekvar
talenei2011øktnoefordeneldstegruppen.Itillegghar
yrkesfrekvensen for de mellom 25 og 54 år, for første 
gang sidenmidtenav2009, ikkegåttneddet siste året.
Tattibetraktningataldersgruppen25–54årutgjørcirka
55 prosent av befolkning i yrkesfør alder,3 gir bedringen i 
yrkesfrekvensutviklingen for denne gruppen et sterkt
 bidrag til å bremse nedgangen i den samlede yrkesdel
takelsen.Endringeriyrkesfrekvensenetildenyngsteog
eldstealdersgruppenharikkelikestoreeffekterpåsamlet
yrkesdeltakelse,dadissealdersgruppeneifjerdekvartal
2011utgjordehenholdsvis18og27prosentavbefolknin
geniyrkesføralder.

3Arbeidskraftundersøkelsen(AKU)fjerdekvartal2011.

Figur3:
Årlig endring i yrkesfrekvenser (prosentpoeng), etter 
alder. 1. kvartal 2007 – 4. kvartal 2011.
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Figur4:
Sysselsetting, ledighet og arbeidsstyrke ifølge AKU. Endring fra foregående tremånedersperiode for 
sysselsetting og ledigheten. Nivå for arbeidsstyrke. Sesongjusterte tall, tremåneders glidende gjennomsnitt. 
1 000 personer. Januar 2001 – desember 2011. 
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Veksten I arbeIdsstyrken 
fortsetter

Arbeidsstyrken består av sysselsatte og arbeidsledige. 
 Figur 4 viser utviklingen i arbeidsstyrken og bidragene 
fra sysselsettingen og ledigheten på arbeidsstyrkeutvik-
lingen. Vi ser her at arbeidsstyrken har vokst siden starten 
av 2010. Denne veksten ble opprettholdt i månedene 
 november 2011 – januar 2012, som er de tre siste måne-
dene som er rapportert i SSBs arbeidskraftundersøkelse 
(AKU). Ifølge sesongjusterte tall, vokste arbeidsstyrken 
med 15 000 personer fra tremånedersperioden august – 
oktober 2011 til siste rapporterte periode. Gjennomsnitt-
lig vekst fra tremånedersperiode til tremånedersperiode 
har siden vendepunktet i slutten av 2009 vært på cirka 
8 000. Veksten mellom de to siste rapporterte tremåne-
dersperiodene i AKU lå dermed over gjennomsnitts-
veksten, men den var fremdeles innenfor de vanlige 
svingningene for perioden. 

Grafen som viser sesongjuserte tall for tremåneders-
endringen i sysselsettingen, viser at sysselsettingen har 
vokst siden våren 2010. Sysselsettingen vokste med 
15 000 fra tremånedersperioden august – oktober 2011 til 
tremånedersperioden november 2011 – januar 2012. 
 Sysselsettingsveksten forklarer dermed hele veksten i 
 arbeidsstyrken i denne perioden. 

Figur 4 viser også tremånedersendringen i den sesong-
justerte AKU-arbeidsledigheten. AKU-ledigheten gikk 
noe opp høsten 2011, mens den fra tremånedersperioden 
august – oktober 2011 til siste tremånedersperiode forble 
uendret. 

Sesongjusterte tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap 
viser at sysselsettingen i industrien gikk ned med 1 200 
personer fra tredje til fjerde kvartal, mens sysselset-
tingen innen bygge- og anleggsnæringen og varehan-
delen økte med henholdsvis 1 300 og 1 200 personer i 
samme periode. Sysselsettingen i industrien var 0,3 
prosent høyere i fjerde kvartal 2011 sammenlignet med 
samme periode i 2010, mens sysselsettingen i bygge- 
og anleggsnæringen og varehandelen var henholdsvis 
3,2 og 1,1 prosent høyere. Offentlig administrasjon og 
forsvar hadde en sysselsettingsvekst på 2,1 prosent fra 
tredje til fjerde kvartal i 2011. Dette tilsvarer nesten 
4 000 personer. Næringen var i fjerde kvartal 2011 den 
som hadde hatt både høyest relativ og absolutt syssel-
settingsvekst sammenlignet med samme kvartal året 
før, og står for nesten en fjerdedel av sysselsettings-
veksten i Fastlands-Norge fra fjerde kvartal 2010 til 
fjerde kvartal 2011.

283 800 personer Var ledIge  
I løpet aV 2011

I 2011 var i gjennomsnitt 69 400 personer registrert som 
helt ledige hos NAV. Dersom vi ser på hvor mange perso-
ner som var registrert som helt ledig en eller annen gang i 
løpet av året, gjaldt dette likevel hele 283 800. Det var altså 
fire ganger så mange som var registrert som helt  ledige i 
løpet av året, enn som var ledige i gjennomsnitt. Dette 
 tyder på at arbeidsmarkedet i Norge er dynamisk, og at de 
fleste som blir ledige kun er ledig i en kort periode. 

Også i 2010 var det fire ganger så mange helt ledige i 
løpet av året enn det var ledige i gjennomsnitt. Både 
 ledigheten og antallet som var ledige i løpet av året var da 
noe høyere enn i 2011.

Det ble lyst ut noen flere ledige stillinger i løpet av 2011 
enn i 2010. Gjennom fjoråret ble det totalt lyst ut 247 100 
ledige stillinger, en økning på 11 000 stillinger fra 2010. Det 
var særlig innen bygge- og anleggsyrker, samt ingeniør- og 
ikt-fag, at det ble lyst ut flere ledige stillinger, med en  økning 
på henholdsvis 33 og 29 prosent. Innen industriarbeid ble 
det lyst ut 16 prosent flere ledige stillinger i 2011 enn i 2010, 
til tross for den dystre situasjonen i Europa. Innen butikk- 
og salgsarbeid ble det lyst ut hele 13 prosent færre ledige 
stillinger i 2011 enn i 2010, noe som henger sammen med en 
svak vekst i privat konsum gjennom fjoråret. 

Selv om 2011 ble et bedre år enn 2010 samlet sett, er det 
fortsatt langt igjen til slik arbeidsmarkedet så ut da 
 finanskrisen brøt ut. I 2007 var ledigheten klart lavere, 
samtidig som det ble lyst ut langt flere ledige stillinger. 
Den gang ble det lyst ut nesten 400 000 ledige stillinger, 
mens det i gjennomsnitt bare var registrert 46 100 per-
soner helt ledige. Dette resulterte også i en svært høy 
mangel på arbeidskraft, som høsten 2007 ble estimert til å 
utgjøre hele 132 000 personer.

Figur 5:
antall personer som var helt ledige i løpet av året og 
gjennomsnittlig antall ledige. 1993-2011.
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nedgang I ledIgheten 

Ved utgangen av februar 2012 var det 69 500 helt ledige, 
hvilket tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Antallet 
helt ledige var 10 prosent lavere enn for ett år siden. 
Summen av helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere, som 
vi kaller bruttoledigheten, var på samme tidspunkt 
89 300. Antallet ledige og bruttoledigheten gikk ned 
stort sett gjennom hele 2011, og trenden har fortsatt inn i 
2012. Sesongjusterte tall viser at antallet helt ledige og 
bruttoledigheten de siste tre månedene minket med hen-
holdsvis 2 000 og 1 900 fra tremånedersperioden før. 
Perioden før gikk antallet helt ledige og bruttoledigheten 
ned med henholdsvis 1 000 og 100 personer. Det har 
altså vært en sterkere nedgang i ledigheten de siste tre 
månedene. 

færre nye arbeIdssøkere
Fra våren 2010 til sommeren 2011 falt tilgangen på ordi-
nære arbeidssøkere per virkedag, mens den økte gjennom 
sommeren. Siden september har det blitt færre nye 
 arbeidssøkere per virkedag. For siste tremånedersperiode 

viser sesongjusterte tall at antallet nye arbeidssøkere per 
virkedag var 5 prosent lavere enn tremånedersperioden 
før. Antallet nye arbeidssøkere per virkedag i februar 
2012 var på samme nivå som det var før nedgangen 
 stoppet opp våren 2011. 

Figur 6: 
Utviklingen i antall registrerte helt ledige, summen av 
helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere og akU-ledige. 
sesongjusterte tall. Januar 2001- februar 2012.

KILDE: NAV OG SSB

20 000 

30 000 

40 000 

50 000 

60 000 

70 000 

80 000 

90 000 

100 000 

110 000 

120 000 

ja
n.

01

ja
n.

02

ja
n.

03

ja
n.

04

ja
n.

05

ja
n.

06

ja
n.

07

ja
n.

08

ja
n.

09

ja
n.

10

ja
n.

11

ja
n.

12

An
ta

ll 
pe

rs
on

er

Helt ledige Helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere AKU-arbeidsledige

Figur 7: 
tilgang ledige stillinger per virkedag* og tilgang ordinære arbeidssøkere per virkedag. sesongjusterte tall. trend. 
Januar 2002-februar 2012. 
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I de siste tre månedene er det 4,5 prosent færre som har 
vært arbeidssøkere under 4 uker, sammenlignet med 
samme periode ett år før. Nedgangen var spesielt stor 
innenfor bygg og anlegg (-18 %), mens barne- og ung-
domsarbeidere (2 %) og reiseliv og transport (3,5 %) hadde 
en liten økning i antallet arbeidssøkere.

sVak øknIng I tIlgang pÅ  
nye ledIge stIllInger
De siste tre månedene ble det lyst ut 4 prosent flere 
 stillinger enn i samme periode ett år tidligere. Tilgangen 
på ledige stillinger per virkedag økte noe i starten av 2011, 
for så å gå noe ned i løpet av våren. Fra oktober begynte 
tilgangen på ledige stillinger å øke noe igjen, og i februar 
2012 lå antallet utlysninger på omtrent samme nivå som 
før nedgangen våren 2011. Sesongjusterte tall viser at til-
gangen på nye ledige stillinger per virkedag har vokst 
med 5,5 prosent de siste tre månedene sammenlignet med 
tremånedersperioden før (september – november 2011). I 
perioden før var det ingen endring i tilgangen på ledige 
stillinger per virkedag. 

Utviklingen i tilgangen på stillinger sier noe om etter-
spørselen etter arbeidskraft. Figur 8 viser at årsendringen 

for de siste tre månedene representerer et brudd med 
 årsendringen de to foregående tremånedersperiodene. 
Yrkene som har hatt den største etterspørselsveksten er 
bygge- og anleggsyrker (12 %), barne- og ungdomsarbeid 
(15 %) og jordbruk, skogbruk og fiske (47 %). Jordbruk, 
skogbruk og fiske er en liten gruppe. Små endringer i 
 tilgangen på ledige stillinger kan dermed slå mye ut når 
endringen beregnes i prosent. Meglere og konsulenter 
(-16 %) og butikk- og salgsarbeid (-15 %) er yrkene som 
har opplevd den største nedgangen i etterspørselen. 

fortsatt nedgang I ledIgheten  
Innen bygg og anlegg
Nivået på antall arbeidsledige de siste tre månedene er 
 lavere for alle yrkesgrupper, med unntak av barne- og 
ungdomsarbeidere (5 %), enn i samme periode i fjor. Bygg 
og anlegg (-27 %) og ingeniør- og ikt-fag (-21 %) er de 
yrkesgruppene hvor ledigheten har gått mest ned. For 
bygge- og anleggsyrker har nedgangen i ledigheten for-
sterket seg gjennom hele det siste året, mens nedgangen 
for ingeniør- og ikt-fag ikke har vært like sterk den siste 
tremånedersperioden. For industriyrker viser figur 9 at 
nedgangen i ledigheten har blitt mindre gjennom året. 

Figur 8: 
Årsendring i prosent i tilgang ledige stillinger per virkedag innenfor ulike yrkesgrupper,  
fordelt på tremånedersperioder. Juni 2011 - februar 2012. 
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Figur 9: 
Årlig prosentvis endring i antall helt ledige etter yrkesbakgrunn, juni 2011 - februar 2012.
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Figur 10: 
Årlig prosentvis endring i antall helt ledige. fordelt etter fylke. Juni 2011 - februar 2012. 
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Figur 11: 
Årsendring i bruttoledighet (prosent) dekomponert i bidrag fra endring i ordinære tiltaksdeltakere og endring 
i helt ledige (prosentpoeng). tremånedersperioden desember 2011 – februar 2012. 
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Figur 12: 
registrerte helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere i prosent av arbeidsstyrken.   
tremånedersperioden desember 2011 – februar 2012.
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ledIgheten faller I nesten  
alle fylker

Med unntak av Telemark, har antallet ledige de siste tre 
månedene gått ned i alle fylker sammenlignet med samme 
periode for ett år siden. I Sør-Trøndelag og i Rogaland var 
årsnedgangen i antallet ledige henholdsvis 22 og 19 pro-
sent, mens økningen i Telemark var på 4 prosent (figur 
10). Figur 11 viser at antall tiltaksdeltakere har økt bety-
delig i Sør-Trøndelag og Telemark, slik at utviklingen i 
bruttoledigheten ble betydelig svakere enn for helt ledige 
for begge fylkene. Østfold, Vest-Agder, Oppland og 
 Hedmark har alle hatt en økning i antallet tiltaksdeltakere 
som har vært større enn nedgangen i antallet ledige, slik 
at bruttoledigheten i disse fylkene har økt.

Ledigheten som andel av arbeidsstyrken var i perioden 
desember 2011 – februar 2012 lavest i Sogn og Fjordane 
(1,8 %) og Rogaland (1,9 %), mens den var høyest i  Østfold 
(3,3 %) og Telemark (3,6 %). 

nedgang I ledIgheten blant 
InnVandrere fra nye eU-land
Befolkningsveksten i Norge, som var på 65 500 personer i 
2011, var den høyeste noensinne. Nettoinnvandringen, 
som også var rekordhøy, stod for 71 prosent av befolk-
ningsveksten. Nettoinnvandringen i 2011 var nesten 5 000 
høyere enn den var i 2010, og 3 000 høyere enn rekordåret 
2008. Europeiske statsborgere stod for nesten tre fjerde-
deler av nettoinnvandringen i 2011. Polakker og litauere 
utgjorde halvparten av nettoinnvandringen fra Europa. 
Det har vært en stor relativ vekst i innvandringen fra land 
i Sør-Europa, som for eksempel Spania og Hellas, men 
nivåene er fortsatt lave. 

Den høye nettoinnvandringen de siste årene vises også 
i ledighetstallene. Figur 13 viser at antallet helt ledige 
med innvandrerbakgrunn har vokst klart mer enn antallet 
ledige uten innvandrerbakgrunn fra fjerde kvartal 2007 
til fjerde kvartal 2011. I fjerde kvartal 2007 utgjorde 
 arbeidsledige med innvandringsbakgrunn nær en fjerde-
del av samlet antall ledige, mens andelen var på nesten en 
tredel i 2011. 

Innvandringen til Norge ser ut til å være relativt etter-
spørselsbestemt. Siden 2006 har arbeid vært den viktigste 
årsaken til innvandring blant ikke-nordiske statsborgere. 
Dette falt sammen med en sterk oppgang i norsk økonomi 
som nådde toppen i 2008, og nettoinnvandringen økte 
kraftig i denne perioden. Da etterspørselen etter arbeids-
kraft falt som følge av finanskrisen, gikk arbeidsinnvand-
ringen fra land utenfor Norden ned med nesten 30 prosent. 
Denne nedgangen ble reversert i 2010. Antallet ikke- 
nordiske borgere som oppga arbeid som innvandrings-

grunn i 2010 endte på 23 800, som er det høyeste nivået 
registrert til nå.4 Over to tredjedeler av disse kom fra de 
nye EU-landene i Øst-Europa (EU10),5 som siden 2006 
har utgjort den største gruppen innvandrere. 

Figur 14 viser at innvandrere med landbakgrunn fra 
Asia, Afrika og Øst-Europa ellers var de tre største grup-
pene av helt ledige innvandrere i fjerde kvartal 2007. 
Disse andelene har siden da sunket betydelig. I samme 
periode har andelen av helt ledige innvandrere fra EU-
land i Øst-Europa vokst kraftig. I fjerde kvartal 2011 
 utgjorde fremdeles asiater den største andelen av helt 
 ledige innvandrere, mens ledige innvandrere med land-
bakgrunn fra nye EU-land i Øst-Europa utgjorde den nest 
største andelen. Andelen av helt ledige innvandrere sank 
noe fra fjerde kvartal 2010 til fjerde kvartal 2011 for de 
med landbakgrunn fra EU-land i Øst-Europa, mens den 
økte noe for de med landbakgrunn fra Asia og Afrika. 
Dette er første gang i perioden 2007–2011 at ledigheten 
har  utviklet seg bedre for innvandrere fra EU-land i 
 Øst- Europa enn for andre innvandrere. 

Tall for arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken6 (SSB) 
viser at ledigheten har gått ned mellom fjerde kvartal 
2010 og fjerde kvartal 2011 for samtlige landbakgrunner. 
Ledighetsprosenten er fremdeles høyere for alle inn-
vandrer  gruppene enn for befolkningen uten innvandrere. 
For  innvandrere fra de nye EU-landene i Øst- Europa har 
ledighetsprosenten gått ned over 2 prosent poeng fra fjerde 
kvartal 2010, og var i fjerde kvartal 2011 på under 6 pro-
sent. Polakker utgjør en stor del av denne gruppa. Hoved-

4  SSBs statistikk om antall innvandrere etter innvandringsgrunn for 2010 
har nylig blitt revidert. Antallet arbeidsinnvandrere i 2010 har blitt ned-
justert og er derfor lavere enn tidligere oppgitt.

5  I 2004 ble de følgende ti østeuropeiske landene nye medlemmer i EU: 
Polen, Litauen, Slovakia, Latvia, Romania, Estland, Bulgaria, Tsjekkia, 
Ungarn og Slovenia.

6  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.

Figur 13. 
antall registrerte helt ledige, 4. kvartal 2007- 
4. kvartal 2011. fordelt etter landbakgrunn.
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tyngden av polakker har yrkesbakgrunn fra industri- og 
bygge- og anleggsnæringen. Ledigheten for industri- og 
bygge- og anleggsyrker har falt kraftig i løpet av det siste 
året. Dette gjenspeiles i en sterk nedgang i ledigheten 
blant polakker, og forklarer mye av nedgangen i ledig-
hetsprosenten for de med landbakgrunn fra nye EU-land i 
Øst-Europa. 

flere Unge med nedsatt arbeIdseVne 
enn Unge ledIge

Det totale sykefraværet var på 6,6 prosent i tredje kvartal 
2011, hvorav 0,8 prosentpoeng utgjorde det egenmeldte 
fraværet. Fra tredje kvartal 2010 til tredje kvartal 2011 var 
det en nedgang i det samlede fraværet på 4,9 prosent. Det 
legemeldte sykefraværet sank fra 6,1 prosent i tredje 
 kvartal 2010 til 5,8 prosent i tredje kvartal 2011, mens det 
ikke var noen endring i det egenmeldte fraværet. Syke-
fraværet ligger nå på omtrent samme nivå som i perioden 
2004-2008.

Antallet personer som er registrert med nedsatt 
 arbeidsevne hos NAV ser nå ut til å ha stabilisert seg. Ved 
utgangen av januar var det registrert 214 000 personer 
med nedsatt arbeidsevne. Dette er en nedgang på 2 800 
personer fra januar i fjor. Tre av fire med nedsatt arbeids-
evne er mellom 30 og 60 år. Det er imidlertid 39 600 per-
soner under 30 år som er registrert hos NAV med nedsatt 
arbeidsevne. Om lag 28 000 av disse mottar arbeids-
avklaringspenger. Ved utgangen av januar var det 33 400 
helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere som var under 
30 år. Det var altså om lag 6 000 færre helt ledige og 
 ordinære tiltaksdeltakere enn unge som var registrert med 
nedsatt arbeidsevne. 

Ved utgangen av 2011 var antallet personer med 
 uførepensjon 306 700. Det var 5 600 flere uførepensjo-
nister enn på samme tidspunkt i 2010, en økning på 
1,8 prosent. De siste årene har det vært en tiltakende 

Figur 14. 
andeler av helt ledige innvandrere etter land bak-
grunn (prosent), 4. kvartal 2007–4. kvartal 2011. 
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Figur 15. 
ledighet i prosent av arbeidsstyrken, 4. kvartal 2007–4. kvartal 2011. fordelt etter landbakgrunn.
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befolkningsvekst i aldersgruppen 18–67 år. For 2011 har 
Statistisk sentralbyrå registrert den høyeste befolk-
ningsveksten noensinne. Antall uføre i prosent av 
 befolkningen i aldersgruppen 18–67 år er på samme 
nivå i 2011 som i 2010, og ligger på 9,5 prosent. Uføre-
andelen for aldersgruppen 60–67 år var noe lavere ved 
utgangen av 2011 enn på samme tid i 2010. I alders-
gruppen 25–54 år har det vært en svak økning i andelen 
uføre fra utgangen av 2010 til utgangen av 2011. 

tIlstanden I norsk økonomI 
Bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge7 økte med 
2,6 prosent i 2011. Dette tilsvarer den gjennomsnittlige 
årsveksten for norsk økonomi de siste 30 årene, noe som 
tyder på at konjunkturutviklingen i fastlandsøkonomien er 
nøytral. Sesongjusterte tall fra Nasjonalregnskapet  viser 
at Fastlands-BNP har vokst i ni kvartaler på rad, og at det 
gikk opp med 0,6 prosent i fjerde kvartal i fjor. Det var 
bruttoproduktet innen tjenestenæringene som økte mest i 
fjor, og i fjerde kvartal skyldes to tredjedeler av økningen 
i Fastlands-BNP veksten i ulike tjenesteytende næringer.

Konsumet i husholdningene økte med 2,3 prosent i 
2011, noe som innebærer en oppbremsing i forhold til 
2010. Det var veksten i tjenestekonsumet, som økte med 
2,6 prosent i fjor, som bidro mest til økningen i det private 
forbruket. Varekonsumet utviklet seg imidlertid ujevnt i 
2011, med nedgang i to av fjorårets kvartaler, og økte sam-
let med 1,3 prosent. Tross en vekst i disponibel realinntekt 
på 4 prosent i fjor, valgte husholdningene å øke sin sparing 
forholdsvis mer enn sitt forbruk, noe som kan tyde på at 
den usikre situasjonen internasjonalt gjorde dem mer 
 forsiktige.

Bruttoinvesteringene i fast realkapital gikk opp med 
6,9 prosent i fjor, etter å ha falt de to foregående årene. 
Det var en betydelig vekst i investeringene i oljevirksom-
het, som økte med 11,4 prosent i fjor, tross et fall i fjerde 
kvartal. Bruttoinvesteringene i Fastlands-Norge økte 
også, og etter tre år med nedgang, var investeringene 
8,2 prosent høyere enn i 2010. En vekst i boliginvesterin-
gene på hele 22 prosent var en viktig årsak til dette, selv 
om veksttakten var noe lavere i andre halvår enn i første. 
Tall fra SSBs byggearealstatistikk viser at boligbyggingen 
fortsatt øker. I fjerde kvartal i fjor ble det fullført 13,3 pro-
sent mer bruksareal til bolig enn i fjerde kvartal 2010. 
Bruksareal til næringsbygg var derimot 5,5 prosent lavere. 
Ordreservene i næringen har steget betydelig i løpet av 
det siste året. I fjerde kvartal i fjor var de 30 prosent 

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

 høyere enn i fjerde kvartal 2010, og hadde passert toppni-
vået fra andre kvartal 2007. Ordre tilgangen var 32 prosent 
høyere enn i fjerde kvartal 2010, og var også høyere enn 
ved forrige topp. Økningen har vært særlig stor innen 
 anleggsprosjekter. Disse tallene  tyder på at aktiviteten i 
bygge- og anleggsnæringen vil fortsette å være høy fram-
over.

Oppgangen i bruttoinvesteringene i industrien i fjor-
årets tre første kvartaler ble nesten reversert i fjerde 
 kvartal, da investeringene falt med 13,2 prosent. Industri-
investeringene i 2011 ble dermed 4,3 prosent høyere enn 
året før. Det var en tilsvarende utvikling i ordretilgangen 
og ordrereservene i næringen. SBBs ordrestatistikk for 
industrien viser at ordretilgangen falt i både tredje og 
fjerde kvartal i fjor, slik at nivået på nytt er lavere enn før 
finanskrisen og 3,3 prosent lavere enn i fjerde kvartal 
2010. Ordrereservene falt også i fjerde kvartal, men nivået 
var fortsatt 20,3 prosent høyere enn i fjerde kvartal 2010. 
Det er nedgangen i eksportmarkedet som førte til den 
 negative utviklingen i ordretilgangen og ordrereservene i 
industrien. Etter den kraftige gjeninnhentingen i andre 
halvår 2009 og første halvår 2010 har utviklingen i indus-
triproduksjonen vært svakere. I fjor falt bruttoproduktet i 
industrien i første halvår, men veksten tok seg opp i andre 
halvår og ble 1,9 prosent høyere enn i 2010. Tall fra SSBs 
produksjonsindeks for industrien tyder imidlertid på en 
todelt utvikling i industrien. Produksjonen innen metall-
vareindustri, maskinindustri og bygging av skip og olje-
plattformer hadde en klar oppgang i løpet av det siste året, 
noe som kan sees i sammenheng med de høye investerin-
gene i olje- og gassvirksomhet. Eksportrettede næringer, 
som metallindustri, papir- og papirvareindustri og pro-
duksjon av kjemiske råvarer opplevde derimot en nedgang 
i produksjonen i 2011. 

I fjor falt den samlede norske eksporten med 1,1 pro-
sent. Det var særlig en nedgang i eksport av råolje og 
 naturgass som bidro til dette fallet. Eksport av tradisjo-
nelle varer gikk også ned i fjor som følge av en betydelig 
nedgang i andre halvår. I januar i år ble handelsoverskud-
det imidlertid 22,6 prosent høyere enn året før. Verdien av 
oljeeksporten falt sammenlignet med januar i fjor, tross 
høyere oljepris, mens det var en oppgang på nesten 
40 prosent i eksportverdien av naturgass. Verdien på 
 eksporten fra Fastlands-Norge var også 10 prosent høyere 
enn i januar i fjor, men det var en nedgang i eksport-
verdien av metaller og kjemiske produkter.

tIlstanden I InternasJonal økonomI
Etter lange forhandlinger ble EU-landene enige om en ny 
hjelpepakke til Hellas, slik at landet kan betale fore-
fallende lån i slutten av mars og dermed unngå konkurs. 
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Statsgjeldskrisen i eurosonen er imidlertid ikke over med 
dette. Avtalen med Hellas stiller strenge krav til ytter-
ligere innstramminger i det greske statsbudsjettet, noe 
som vil føre til ytterligere fall i produksjonen. Da det er 
nytt valg i Hellas i april, er det derfor usikkert om en 
eventuell ny regjering vil akseptere disse betingelsene. 
Samtidig blir greske statsobligasjoner stadig nedgradert 
av kredittvurderingsbyråene, slik at landet i praksis er 
utestengt fra de private lånemarkedene. På den annen side 
har risikopåslaget, og dermed rentene, for statsobligasjo-
ner fra Spania og Italia falt de siste par månedene, og har 
stabilisert seg på et mer bærekraftig nivå. Den europeiske 
sentralbanken (ESB) har bidratt til dette ved å kjøpe 
statsobligasjoner fra disse landene og ved å låne penger til 
europeiske banker til samme formål, slik at den økte 
 etterspørselen har medført en lavere utlånsrente.

Produksjonsveksten i eurosonen avtok i løpet av fjor-
året, og endte med en nedgang på 0,3 prosent i fjerde 
kvartal. Ifølge tall fra Eurostat, gikk BNP ned i sør-
europeiske land som Spania og Italia, hvor det er foretatt 
kraftige innstramminger i statsfinansene, men også i 
nordeuropeiske land som hittil hadde drevet veksten i 
 eurosonen opp, Tyskland inkludert. Også i Storbritannia 
var det en nedgang i produksjonen i fjerde kvartal. 
 Sysselsettingen i eurosonen falt på nytt i tredje kvartal i 
fjor, etter en beskjeden oppgang i de tre foregående kvar-
talene. Ledigheten har fortsatt å øke, og var i  januar på 
10,7 prosent. Ledigheten er særlig høy blant de under 
25 år, med over 20 prosent av arbeids styrken. Industri-
produksjonen i euroområdet har vist en nedadgående 
trend siden september i fjor, og falt med  ytterligere 
1,1 prosent fra november til desember. Utviklingen til 
ordretilgangen i industrien har vært ujevn det siste halv-
året, men viser også en nedadgående trend, tross en opp-
gang i desember. 

I USA har veksten i bruttonasjonalproduktet tiltatt i 
løpet av 2011. Fra en produksjonsvekst på 0,4 prosent i 
første kvartal, målt i årlig rate, økte USAs BNP med 
3,0 prosent i fjerde kvartal, ifølge foreløpige estimater. 
Veksten i det private forbruket var et viktig bidrag til 
BNP-oppgangen i fjerde kvartal, men det var spesielt en 
sterk økning i bruttoinvesteringene, herunder bolig-
investeringene, som førte til en høyere produksjonsvekst. 
Offentlig konsum fortsatte derimot å falle i fjerde kvartal, 
og dette var femte kvartal på rad med kutt i offentlig ut-
gifter. Sysselsettingsveksten har også tiltatt de siste må-
nedene. Selv om ledigheten fortsatt er høy, har den gått 
ned med nesten ett prosentpoeng siden august, og var i 
februar på 8,3 prosent av arbeidsstyrken. Tilliten til øko-
nomien hos amerikanske forbrukere gikk på nytt opp i 
februar, etter en nedgang i januar. Et mindre pessimistisk 
syn på utsiktene på arbeids markedet, tross høyere bensin-
priser, bidro til denne oppgangen. På den annen side økte 

USAs ledende indi kator8 for fjerde måned på rad i januar, 
noe som tyder på en stabil vekst de nærmeste månedene 
og muligens en  styrket oppgang i andre kvartal. 

UtVIklIngen framoVer
Den globale økonomiske utviklingen har vært svakere i 
2011 enn i 2010, og produksjonsveksten avtok i alle ver-
dens regioner. Ifølge Det internasjonale pengefondet 
(IMF) er det utsikter til en ytterligere oppbremsing i den 
globale veksten, som forventes å avta fra 3,8 prosent i fjor 
til 3,3 prosent i år. For 2013 forventer IMF en global vekst 
på 3,9 prosent. IMF har revidert ned sine anslag for de 
 aller fleste landene, men den kraftigste nedjusteringen 
 angår eurosonen, som nå forventes å havne i en mild rese-
sjon med en nedgang i BNP på 0,5 prosent i år. Hovedbe-
grunnelsen er fortsatt usikkerhet knyttet til stasgjeldskri-
sen i eurosonen, med høye statsrenter i mange land, store 
kutt i offentlige utgifter samt ubalansene i banksektoren 
som fører til lavere tilgang på kreditt.  Resesjonen i land 
som Spania og Italia forventes å vare ut 2013, mens BNP 
for eurosonen under ett anslås å øke med 0,8 prosent neste 
år. For alle industrilandene samlet er vekstanslagene for i 
år og neste år på henholdsvis 1,2 prosent og 1,9 prosent, 
noe som vurderes som utilstrekkelig for å skulle drive 
 arbeidsledigheten betydelig ned. Det er igjen de framvok-
sende økonomiene som bidrar til å trekke den globale 
veksten opp. Etter en vekst på 6,2 prosent i disse økonomi-
ene i fjor, venter IMF at veksten vil bli på 5,4 prosent i 
2012 og på 5,9 prosent i 2013. Spesielt er vekstanslaget for 
de framvoksende økonomiene i Asia fortsatt høy, på over 
8 prosent i år og neste år, selv om dette innebærer en opp-
bremsing sammenlignet med  veksten i 2011. 

IMF advarer imidlertid mot at det er en risiko for at den 
globale veksten blir lavere enn dette. Den største usikker-
heten er knyttet til statsgjeldskrisen i eurosonen og en 
mulig forverring av denne. Dette vil kunne føre til 
 ytter ligere innstramminger i statsbudsjettene og dermed 
dempe vekstmulighetene i eurolandene, og i tillegg føre 
til enda dårligere likviditet i banksektoren. Det knyttes 
også usikkerhet til statsfinansene i USA og Japan, og om 
nødvendige tiltak vil bli vedtatt for å redusere gjelden i 
disse landene på mellomlang sikt. IMF forventer i sin 
siste prognose en lavere global prisvekst og en nedgang i 
 råvareprisene framover, men anslår at oljeprisen fortsatt 
vil holde seg høy. Geopolitiske konflikter, som en mulig 
handelsblokade av olje fra Iran, ville imidlertid kunne 
føre til enda høyere oljepriser og dermed legge en demper 
på den globale produksjonsveksten.

8  Både indikatoren for forbrukertillit og den ledende økonomiske indikato-
ren for USA er utarbeidet av The Conference Board.



15

OECDs ledende økonomiske indikatorer, som gir et 
anslag på konjunkturutviklingen det neste semesteret, har 
de siste månedene pekt mot en oppbremsing i de fleste 
OECD-landene samt de største framvoksende økonomie-
ne. Denne tendensen ser nå ut til å ha blitt endret for noen 
av disse landene. Ifølge de ledende indikatorene fra 
 februar og mars, kan veksten i USA og Japan tilta i andre 
halvår 2012, noe som hever vekstutsiktene for hele 
OECD-sonen. Indikatorene tyder også på en høyere 
veksttakt i Russland og India. For eurosonen peker indi-
katorene på et mulig vendepunkt neste halvår, mens for 
Brasil tyder indi katoren på en konjunkturnedgang i andre 
halvår i år, imidlertid mer moderat enn først anslått. I 
 Kinas tilfelle viser indikatoren tydeligere tegn på opp-
bremsing.

NAV forventer at den økonomiske utviklingen inter-
nasjonalt vil bli svak i år og neste år, selv om vi ser for oss 
en viss forbedring i 2013. Vi forventer et fall i produk-
sjonen i eurosonen i 2012. De store budsjettkuttene mange 
euroland nå gjennomfører er en viktig årsak til dette, og 
statistikk for fjerde kvartal 2011 viser allerede hvilke 
 konsekvenser innstrammingene kan ha. Med vedvarende 
høy arbeidsledighet og dårlig tilgang på kreditt venter vi 
heller ikke noe vesentlig oppgang i det private konsumet 
eller investeringene i nærmeste framtid. Om sparetil-
takene har ønskede effekt og budsjettunderskuddene 
 reduseres, kan finanspolitikken innrettes i noe mindre 
kontraktiv retning neste år, og slik bidra til positiv vekst. 
Vi forventer en mer positiv utvikling i USA framover, og 
som nyere ledende indikatorer tyder på, kan produksjons-
veksten tilta allerede fra andre halvår i år. Likevel må det 
foretas offentlige kutt også i USA for å unngå ytterligere 
vekst i statsgjelden, selv om det fortsatt er usikkert når og 
hvordan dette vil gjøres. I tillegg er arbeidsledigheten og 
gjelden i husholdningene fortsatt høy. Vi regner derfor 
med at veksten i USA vil bli lavere enn det historiske 
gjennomsnittet i år og neste år. Eurosonen og USA er 
blant Norges viktigste handelspartnere. Den utviklingen 
vi legger til grunn for disse landene innebærer en lavere 
utenlandsk etterspørsel for norske bedrifter.

fortsatt vekst i sysselsettingen i norge 
Til tross for at vi legger til grunn en lav vekst inter-
nasjonalt, venter vi at stigende innenlandsk etterspørsel 
og vekstimpulsene fra olje- og gassvirksomheten vil føre 
til en moderat oppgangskonjunktur i Norge.

Etter en nedgang i 2010, økte oljeinvesteringene med 
over 11 prosent i fjor. Dette var et viktig bidrag til veksten 
i norsk økonomi. I investeringstellingene for fjerde kvartal 
2011 ble investeringsanslaget for 2012 oppjustert til det 
høyeste som hittil har blitt registrert . Vi antar at en  fortsatt 
høy oljepris vil føre til høye oljeinvesteringer også i 2013. 

Etterspørselen etter investeringsvarer vil  derfor være høy, 
og bidra til produksjonsvekst i leverandørindustrien. 

Tall for industriproduksjonen i 2011 viste en todelt 
 utvikling i sektoren, der leverandørene til oljenæringen 
hadde økt produksjonsvolum, mens eksportorienterte 
næringer hadde lav vekst, eller nedgang. SSBs konjunk-
turbarometeret for fjerde kvartal 2011 bekrefter dette 
 bildet. Produsenter av innsatsvarer, som metallindustri, 
kjemiske produkter eller papirindustri,  som i stor grad 
retter seg mot eksportmarkedet, meldte om nedgang i sys-
selsettingen, redusert ordretilgang og fallende priser i det 
utenlandske markedet. Utsiktene for inneværende kvartal 
var fortsatt positive, men flere bedriftsledere vurderte å 
nedjustere investeringene. Produsenter av investerings-
varer, som maskinindustri og bygging av skip og olje-
plattformer, meldte om kraftig vekst i sysselsettingen og 
ordretilgangen, særlig fra hjemmemarkedet, samt økte 
innenlandspriser. For inneværende kvartal var utsiktene 
positive, med mulighet for en oppjustering av investe-
ringsplanene. Produsenter av konsumvarer meldte også 
om en positiv utvikling, spesielt på grunn av høy innen-
landsk etterspørsel etter næringsmidler og drikkevarer. 
For industrinæringene samlet, tyder investeringstellingen 
for fjerde kvartal på at investeringsnivået i år vil være om 
lag uendret i forhold til i fjor. På grunn av den svake 
 utviklingen internasjonalt og anslaget om høye inves-
teringene i petroleumsvirksomheten, venter vi at disse 
bransjevise forskjellene i industrien vil vedvare i år og 
neste år. 

Boligbyggingen fortsatte å øke i fjor, og det var en 
kraftig vekst i boliginvesteringene. Verdien av ordre-
tilgang og ordrereservene i næringen i fjerde kvartal var 
høyere enn før finanskrisen. Boligprisene gikk også opp, 
og tross en liten nedgang fra tredje til fjerde kvartal, var 
de 8 prosent høyere enn i fjerde kvartal 2010. Dette, 
sammen med høy befolkningsvekst og forholdsvis lave 
utlånsrenter, tyder på at boliginvesteringene vil fortsette å 
stige framover. Strengere krav til egenkapital ved huslån 
vil imidlertid medføre en noe lavere etterspørsel etter 
 boliger, og muligens en oppbremsing i prisoppgangen. 
Samlet venter vi at boliginvesteringene vil øke i en lavere 
takt i 2012 og 2013 enn det som var tilfellet i fjor.

Konsumet i husholdningene økte med 3,8 prosent i 
2010, og var en viktig årsak til gjeninnhentingen i Norge. 
I fjor ble veksten i det private forbruket noe svakere, på 
2,3 prosent. Dette er også lavere enn veksten i hushold-
ningenes disponibel realinntekt, som steg med 4 prosent i 
fjor, slik at spareraten gikk opp fra 6,3 prosent i 2010 til 
over 8 prosent i fjor. Vi regner med at spareraten vil holde 
seg relativt høy, som følge av at husholdningene er 
 forsiktige på grunn av usikkerheten knyttet til utvik lingen 
internasjonalt og har høy gjeld. Husholdningenes gjen-
nomsnittlige bruttogjeld utgjør nå to ganger disponibel 
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inntekt. Dette er høyere enn noen gang, og høyt også i 
internasjonal sammenheng. Hovedbidraget til veksten i 
disponibel inntekt i fjor var en økning i lønnsinntektene 
til husholdningene på 4,6 prosent, justert for prisveksten, 
noe som er betydelig høyere enn de to foregående årene. 
Vi antar at lønnsveksten vil bli moderat framover av hen-
syn til den konkurranseutsatte sektoren, samtidig som 
inflasjonen vil holde seg lav. Dette vil medføre en økning 
i de reelle lønnsinntektene til husholdningene i år og neste 
år. Vi legger til grunn at Norges Bank på bakgrunn av 
utviklingen internasjonalt og hensynet til kronekursen 
ikke vil øke styringsrenten før mot slutten av 2012, og at 
rentenivået fortsatt vil holde seg lavt i 2013. Selv om vi 
regner med en forholdsvis høy sparing i husholdningene, 
forventer vi at lave renter, økte reallønninger og økt 
 aktivitet i norsk økonomi bidrar til at veksten i det private 
konsumet tar seg opp i 2012 og 2013.

Tall fra Nasjonalregnskapet viser at det var en moderat 
vekst i konsumet i offentlig forvaltning og i offentlige 
 investeringer i fjor, med henholdsvis 1,5 og 1,3 prosent. 
Dette er noe lavere enn hva som ble anslått i Statsbudsjet-
tet for 2012. I Nasjonalbudsjettet 2012 anslås en vekst i 
offentlig konsum på 1,5 prosent i år og et fall i offentlige 
investeringer på 2,3 prosent. Handlingsregelen for bruken 
av oljepenger sier at det strukturelle, oljekorrigerte bud-
sjettunderskuddet ikke skal overskride 4 prosent av 
 Statens pensjonsfond utland, noe som tilsvarer den 
 forventete realavkastningen av fondet. Ettersom den høye 
oljeprisen medfører en stor vekst i oljeinntektene, er det 
rom for økt offentlig etterspørsel selv med en bruk av 
 oljepenger som ligger under handlingsregelens firepro-
sentsbane.

Vi forventer at veksten i verdensøkonomien vil bli 
 lavere i år enn i fjor. Dette vil gi lavere vekstimpulser til 
deler av norsk industri, og vi legger til grunn en svak ut-
vikling for eksporten. Samtidig venter vi at de anslåtte 
høye oljeinvesteringene vil bidra til økt produksjon i 
 leverandørindustrien. Dette, sammen med fortsatt vekst i 
den innenlandske etterspørselen drevet hovedsakelig av 
privat forbruk og  boliginvesteringene, antar vi vil føre til 
en moderat oppgangskonjunktur i Norge i 2012 og 2013. 
NAV anslår derfor at sysselsettingen vil fortsette å stige, 
og at veksten tar seg opp i prognoseperioden slik at 
 sysselsettingsveksten blir på 1,5 prosent i år og på 1,7 pro-
sent neste år.

arbeidsstyrken vokser også
Befolkningen i Norge økte med 1,3 prosent i fjor. Dette er 
den høyeste prosentvise veksten som noensinne har blitt 
registrert. Folketallet steg med 65 600, og innvandrings-
overskuddet forklarte 71 prosent av denne oppgangen. 
Nettoinnvandringen ble på 47 900 i fjor, også det den 

høyeste som har blitt registrert hittil. En stor andel av 
innvandringen til Norge er arbeidsinnvandring. NAV 
 venter at Norges økonomisk særstilling, med forholdsvis 
lav arbeidsledighet og høyt lønnsnivå sammenlignet med 
utlandet, vil føre til fortsatt høy arbeidsinnvandring fram-
over. Vi legger derfor alternativet med høy innvandring i 
Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger per 
juni 2011 til grunn for vår prognose. Dette tilsier at 
 befolkningen mellom 15 og 74 år vil øke med om lag 
65 000 både i 2012 og 2013. 

Andelen av befolkningen i arbeidsfør alder som melder 
seg i arbeidsstyrken har vært fallende siden 2009. Tall fra 
Arbeidskraftsundersøkelsen viser at deltakelsesraten falt 
med ytterligere 0,5 prosentpoeng, til 71,4 prosent, i fjor. 
NAV venter at yrkesdeltakelsen for ulike aldersgrupper 
vil øke etter hvert som etterspørselen etter arbeidskraft 
tar seg opp. En aldrende befolkning, med en større andel 
personer  mellom 65 og 74 år, som har en relativt lav 
 yrkesfrekvens, trekker imidlertid den samlede andelen 
yrkesaktive ned. Det  forventes derfor en lavere økning i 
arbeidsstyrken i  prognoseperioden enn veksten i befolk-
ningen mellom 15 og 74 år skulle tilsi. NAV anslår at 
 arbeidsstyrken vil øke med 1,5 prosent i 2012 og med 
1,6 prosent i 2013.

økning i ledigheten i 2012, nedgang i 2013
De siste tre månedene har vi sett en forbedring på arbeids-
markedet. Når vi justerer for normale sesongvariasjoner, 
har arbeidsledigheten falt med 2 300 personer fra 
 november til februar. Summen av helt ledige og ordinære 
tiltaksdeltakere har vist en liknende utvikling, og har gått 
ned med 1 800 i samme periode. Tilstrømningen av nye 
arbeidssøkere har gått noe ned i løpet av de siste tre 
 månedene, samtidig som tilgangen på ledige stillinger har 
økt, også korrigert for sesongvariasjoner. 

Med negativ vekst i Europa i 2012, venter vi at 
 ledigheten vil øke utover 2012. NAV venter at det i 
 gjennomsnitt vil være 70 000 helt ledige i år, en økning 
på 600 fra i fjor. Vi har imidlertid begynt året med om-
trent 65 000 helt ledige, justert for normale sesong-
variasjoner. Det betyr at ledigheten må øke utover året 
for at gjennomsnittet skal bli på 70 000. Den økte 
 ledigheten vil i all  hovedsak komme fra norsk eksport-
industri og deres  underleverandører. I 2013 venter vi at 
den økonomiske veksten vil ta seg noe opp både i 
 Europa og resten av  verden. Dette vil også gjøre norske 
husholdninger noe mindre forsiktige med hensyn til 
sparingen, slik at konsumet tar seg noe opp i  Norge. 
Samlet venter vi derfor at  ledigheten igjen vil gå noe 
ned i 2013, og bli på 68 000 i gjennomsnitt. 

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til statsgjelden i 
 eurosonen. Hellas er i praksis konkurs, men får nå 
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 nedskrevet deler av sin gjeld. Det er imidlertid fortsatt 
usikkert om landet vil bli værende i eurosonen eller ikke. 
Den nye avtalen med Hellas har trolig minket risikoen for 
en ny finanskrise, men en ny forverring av situasjonen i 
Hellas kan fortsatt føre til redusert likviditet i finans-
markedene. 

Statsgjeldsproblemer angår ikke bare euroområdet. I 
land som Storbritannia, USA og Japan er nivået på den 
offentlige gjelden ikke bærekraftig, selv om markedene 
fortsatt låner til disse landene uten å kreve ekstra risiko-
påslag. Vi har lagt til grunn i vår prognose at statsgjelds-
problemene i eurosonen og andre land løses uten at vi får 

en ny bankkrise. I det motsatte tilfellet vil de økonomiske 
utsiktene internasjonalt og for Norge bli vesentlig for-
verret, og ledigheten høyere enn det vi nå anslår.

Arbeidsledigheten er også rekordhøy i Europa, og 
 særlig blant unge. Med den lave veksten vi venter i Europa 
er det lite som tyder på at denne vil gå ned med det første. 
At en hel generasjon blir stående lenge utenfor arbeids-
markedet i flere land i Sør-Europa er svært bekymrings-
verdig, og kan skape stor sosial og politisk uro. Dette vil 
kunne forverre situasjonen ytterligere i forhold til det vi 
har lagt inn i våre prognoser. 

Tabell 1: 
naVs vurdering av gjennomsnittlig antall arbeidsledige i 2012 og 2013. faktiske tall for 2011.

2011 2012 2013

Registerte arbeidsledige 69 395 70 000 68 000
Registrerte arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken 2,7 % 2,7 % 2,5 %
Arbeidsledige ifølge AKU i prosent av arbeidsstyrken 3,3 % 3,3 % 3,2 %

KILDE: NAV

Tabell 2: 
prosentvis endring i arbeidsstyrke, sysselsatte og arbeidsledige fra året før.

2011 2012 2013

Arbeidsstyrke (AKU) 1,0 % 1,5 % 1,6 %
Sysselsatte (AKU) 1,4 % 1,5 % 1,7 %
Arbeidsledige (AKU) -8,5 % 1,2 % 0,0 %
Registrerte helt arbeidsledige (NAV) -7,0 % 0,9 % -2,9 %

KILDE: NAV

Tabell 3: 
befolkning i yrkesaktiv alder, arbeidsstyrke, sysselsatte arbeidsledighet og ledige stillinger, 2006 til 2011.

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
Registrerte 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

KILDE: NAV OG SSB
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Arbeidsavklaringspenger  
– status ved utgangen av 2011
Av MAgne Bråthen

SAmmendrAg

Som en del av en større reform rettet mot NAVs oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne, ble attføringspenger, 
rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad erstattet av arbeidsavklaringspenger den 1. mars 2010. Ved utgan
gen av desember 2011 mottok 171 800 denne ytelsen. I annet halvår av 2011 har antall nye mottakere av arbeids
avklaringspenger vært synkende, mens avgangen har økt. Dette har medført at antallet personer som mottar arbeids
avklaringspenger har falt fra 177 900 personer i juni, da det var på sitt høyeste. Samtidig har sammensetningen av 
gruppen med arbeidsavklaringspenger endret seg noe. Andelen under 30 år og andelen med innvandrerbakgrunn har 
økt. Det er også blitt relativt flere som har mottatt arbeidsavklaringspenger eller en av de tre tidligere ytelsene i mer 
enn to år. 

En av fire mottakere av arbeidsavklaringspenger kombinerer ytelsen med en jobb. Tilknytningen til arbeidslivet er 
sterkere jo eldre personen er, og er også noe høyere for kvinner enn for menn. 

Av de som sluttet å motta arbeidsavklaringspenger i andre kvartal 2011, var 30 prosent registrert med et arbeids
takerforhold seks måneder senere, mens 11 prosent kombinerte jobb med uførepensjon. 

Ved utgangen av 2011 hadde 77 prosent et oppfølgingsvedtak, mot 31 prosent ett år tidligere. Økningen i arbeids
evnevurderinger og oppfølgingsvedtak har ført til at flere har fått identifisert et behov for uførepensjon. Dette gjelder 
særlig personer i gruppen som tidligere mottok tidsbegrenset uførestønad. 

ArbeidSAvklAringSpenger – en ny 
helSerelAtert ytelSe
En sentral målsetting med NAV-reformen var å tilrette-
legge for en mer helhetlig bistand og oppfølging av 
 brukerne. I stortingsmeldingen om arbeid velferd, og 
 inkludering (St.meld. nr. 9 (2006-2007)), ble det gitt en 
samlet vurdering av relevante virkemidler som skulle til 
for å oppnå dette. Hovedmålet med meldingen var å legge 
fram forslag til strategier og tiltak for å styrke inkluderin-
gen i arbeidslivet av personer som hadde problemer med å 
få innpass i arbeidslivet, eller som var i ferd med å falle ut 
av det. Et av grepene som ble foreslått, var å etablere en 
ny midlertidig inntektssikringsordning for de som hadde 
fått sin arbeidsevne nedsatt i en slik grad at de ble hindret 
i å skaffe arbeid eller beholde et arbeidsforhold.

Den 1. mars 2010 ble attføringspenger, rehabiliterings-
penger og tidsbegrenset uførestønad erstattet av arbeids-
avklaringspenger. Bakgrunnen for å innføre denne 
 ytelsen var at personer som beveget seg mellom de ulike 
helserelaterte ytelsene skulle slippe å gjentatte ganger 
dokumentere sine helseproblemer, og begrunne at disse 
problemene var årsak til den reduserte inntekts- eller 

arbeidsevnen.Vedåsamledetreytelsenevillemanflytte
fokus vekk fra vedkommendes begrensninger, mot den 
enkeltes ressurser og hva som skulle til for å kunne kom-
me i arbeid. I tillegg ga det også et enklere regelverk som 
ville være mindre ressurskrevende å administrere for 
 etaten (Ot.prp. nr. 4 (2008-2009)).

En måned tidligere var arbeidsevnevurdering gjort 
obligatorisk som oppfølgingsmetodikk i NAV. Ved hjelp 
av arbeidsevnevurderingen skal NAV i fellesskap med 
brukeren kartlegge den enkeltes evne til å møte de krav 
som stilles i arbeidslivet og til deltakelse i dagliglivet. 
Arbeidsevnen uttrykker sammenhengen med den  enkeltes 
ressurser og begrensninger på den ene siden, og omgivel-
sens krav og forventninger på den andre.   

Innføringen av en ny ytelse og en ny oppfølgingsmeto-
dikk skulle styrke NAVs oppfølging av personer som har 
fått redusert sin arbeidsevne, og gi den enkelte økte 
 muligheter for å komme tilbake til arbeidslivet. Med 
 utgangspunkt i mottakere av arbeidsavklaringspenger, gir 
denne artikkelen en status ved utgangen 2011. Den viser 
utviklingen i antall mottakere de første 22 månedene med 
den nye ytelsen. I tillegg presenteres også tall for att-
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føringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset 
uførestønad tilbake til 2008. Vi gir videre en beskrivelse 
av hvem som utgjorde gruppen i desember i fjor, fordelt 
pådemografiskekjennetegnsomalderkjønn,bostedog
landbakgrunn. Det blir også angitt hvor stor andel som 
har en tilknytning til arbeidslivet i form av at de kombine-
rer ytelsen med arbeid. Avslutningsvis ser vi nærmere på 
oppfølgingsarbeidet rettet mot denne gruppen, og hvor 
mottakerne havner etter at de ikke lenger er registrert 
med arbeidsavklaringspenger fra NAV.      

Økningen i AntAll mottAkere Av 
ArbeidSAvklAringSpenger hAr 
Stoppet opp 

Siden innføringen av arbeidsavklaringspenger den 1. mars 
2010 og frem til desember 2011 har antall personer mot-
takere av arbeidsavklaringspenger gått fra 161 300 til 
171800,enøkningpå6,8prosent.Somfigur1viser,er
denne økningen en del av en trend som startet før inn-
føringen av den nye ytelsen. I januar 2008 utgjorde per-
soner som mottok enten attføringspenger, rehabiliterings-
penger eller tidsbegrenset uførestønad, de tre ytelsene som 
ble erstattet av arbeidsavklaringspenger, en gruppe på 
139 200 personer. Fra januar 2008 til februar 2010 steg 
antallet med i underkant av 22 200 personer. I 2011 stabili-
serte antall mottakere av arbeidsavklaringspenger seg, og 
ved utgangen av desember var det 2 500 færre enn ved 
samme tidspunkt ett år tidligere.

Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger skal sikre inntekt i perioder 
hvor man på grunn av sykdom eller skade har behov for 
bistand fra NAV for å komme i arbeid. Bistanden kan 
bestå av arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling 
 eller annen oppfølging fra NAV. 

Det er et vilkår at man har fått arbeidsevnen nedsatt 
med minst 50 prosent på grunn av sykdom eller skade. 
Det sentrale er ikke hvor mye helsen i seg selv er 
 svekket, men i hvilken grad det påvirker mulighetene til 
å være i inntektsgivende arbeid.

Man kan få arbeidsavklaringspenger mens man er
•  under aktiv behandling,
•  under gjennomføring av arbeidsrettede tiltak, 
•  under arbeidsutprøving (opptrapping etter sykdom),
•  under oppfølging fra NAV etter at behandling og 

tiltak er forsøkt. 

Man kan også få arbeidsavklaringspenger
•  under utarbeidelse av aktivitetsplan,
•  mens man venter på aktiv behandling eller et 

arbeidsrettet tiltak,
•  i inntil tre måneder mens man søker arbeid etter 

gjennomført tiltak eller behandling,
•  i inntil åtte måneder mens uføresøknaden blir 

vurdert,
•  i inntil seks måneder hvis man på grunn av sykdom 

blir arbeidsufør på nytt, uten å ha opparbeidet ny rett 
til sykepenger,

•  hvis man som student har behov for aktiv behandling 
for å gjenoppta studier og man ikke har rett til stipend 
under sykdom fra Lånekassen. 

For å få arbeidsavklaringspenger må man bo og opp-
holde seg i Norge, og være i aldersgruppen 18 til 67 år. 
Som hovedregel må man ha vært medlem i folketrygden 
i minst tre år før man søker. Har man vært arbeidsfør, 
det vil si fysisk og psykisk i stand til å gjennomføre 
inntektsgivende arbeid, er det nok at man har vært 
 medlem i minst ett år før man søker.

Arbeidsavklaringspengene utgjør 66 prosent av inn-
tektsgrunnlaget (folketrygdloven § 11-15). Størrelsen på 
arbeidsavklaringspengene avhenger blant annet av 
 tidligere inntekt, om man forsørger barn, om man får 
andre folketrygdytelser, om arbeidsevnen ble nedsatt 
med minst 50 prosent før fylte 26 år, yrkesskade eller 
yrkessykdom. Stønaden utregnes per dag og gis for fem 
dager per uke.

Hvor lenge man får arbeidsavklaringspenger vil 
 avhenge av behovet for å være i arbeidsrettet aktivitet. 
Som hovedregel kan man likevel ikke motta arbeids-
avklaringspengerimerennfireår.

Figur 1. 
personer som mottar attføringspenger,  
rehabili terings penger, tidsbegrenset uførestønad  
og arbeids avklaringspenger.  
Januar 2008 – desember 2011. Antall. 
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Utviklingen før 1. mars 2010

Noe av økningen i antall personer med de midlertidige 
ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tids-
begrenset uførestønad fra 2008 til 1. mars 2010, kan ses i 
sammenheng med en lengre og bevisst satsing fra 
 myndighetene for å hindre at personer med redusert 
 arbeidsevne havner på permanent uførepensjon eller 
 sosialhjelp. Denne satsingen har blant annet innebåret at 
fokus i større grad skal være på midlertidige inntekts-
kilder, når det er mulighet for tilbakeføring til arbeid. 
Dette kan igjen ha ført til at en gradvis større andel av de 
som tidligere ville fått innvilget en permanent uførepen-
sjon, har mottatt ytelser som tidsbegrenset uførestønad og 
nåarbeidsavklaringspenger(Bragstadm.fl.(2012)).

I tilegg påvirket også situasjonen på arbeidsmarkedet 
både avgang fra og tilgang til de tre midlertidige ytelsene. 
Finanskrisen høsten 2008 ga økt arbeidsledighet og lavere 
etterspørsel etter arbeidskraft. Tidligere studier har vist at 
effekten av konjunkturer nettopp er størst for de gruppene 
sombefinnersegiutkantenavarbeidsmarkedet(Bakken
og Bråthen (2008)), noe som gir seg utslag i at det blir 
vanskeligereåkommetilbaketilarbeidslivet.Ifigur2ser
vi også at da ledigheten økte kraftig fra slutten av 2008, 
begynte avgangen fra attføringspenger, rehabiliterings-
penger og tidsbegrenset uførestønad å gå ned. 

Også tilgangen ble påvirket ved at antall langtidsledige 
begynte å øke i denne perioden, en økning som fortsatte 
inn i 2010. Vi har sett at personer som har vært lenge 
 ledige i større grad går over på helserelaterte ytelser 
(Kalstøm.fl.(2011)),noesomkanhapåvirkettilgangentil
AAP. 

Utviklingen etter 1. mars 2010
Den største gruppen av de som får innvilget arbeidsav-
klaringspenger utgjøres av tidligere mottakere av syke-
penger som ikke lenger har rett på denne ytelsen. I løpet 
av 2010 og 2011 har nivået på sykefraværet falt (se Nossen 
(2011)). Det har igjen ført til at antallet som har brukt opp 
sykepengerettighetene også har gått ned. Figur 2 viser at 
antall nye mottakere av arbeidsavklaringspenger har 
 sunket gradvis helt frem til oktober 2011. 

Når det totale antallet personer på ytelsen likevel økte 
med 16 600 de første 16 månedene etter mars 2010, er 
dette knyttet til utviklingen i avgangen fra arbeidsav-
klaringspenger. Ved innføringen av den nye reformen var 
fokus på at brukere får rett ytelse til riktig tid, fremfor 
selve oppfølgingsarbeidet. Det ble i en innledende periode 
også brukt ressurser på opplæring i bruk av arbeidsevne-
vurdering som ny oppfølgingsmetodikk. Begge disse to 
momentene kan ha påvirket omfanget og kvaliteten på 
oppfølgingsarbeid som ble utført. Avgangen fra arbeids-

avklaringspenger var da også lav, særlig i perioden mars 
til og med mai 2010. 

Det siste halve året av 2011 har antall personer som 
sluttet å motta arbeidsavklaringspenger fortsatt å øke, og 

Figur 2. 
tilgang til og avgang fra arbeidsavklaringspenger. 
3 måneders glidende gjennomsnitt. Januar 2008 – 
oktober 2011.
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Avgang 
arbeidsavklaringspenger

tilgang til og avgang fra 
arbeidsavklaringspenger - definisjon

Tilgangen til arbeidsavklaringspenger en gitt måned, 
det vil si antall nye mottakere av ytelsen, er i denne ar-
tikkelendefinertsom:

Personer som mottok arbeidsavklaringspenger ved 
utgangen av måned t, men ikke i måned t1 og t2. 

Avgang fra arbeidsavklaringspenger en gitt måned, 
det vil si antall personer som slutter å motta ytelsen, er 
definertsom:

Personer som mottok arbeidsavklaringspenger ved 
utgangen av måned t men ikke i måned t+1 og måned 
t+2.
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avgangen var høyere enn antall nye tilfeller. I tillegg til 
større intensitet i oppfølgingsarbeidet, kan dette ha 
 sammenheng med at en del av vedtakene for personer som 
ble konvertert fra attføringspenger, rehabiliteringspenger 
og tidsbestemt uførestønad gikk ut i perioden mot års-
skiftet. Nye arbeidsevnevurderinger av denne gruppen 
kan ha ført til at de enten har fått en permanent ytelse, 
eller at de har beveget seg mot arbeidslivet igjen. 

mottAkere Av ArbeidSAvklAringS-
penger deSember 2011
Ved utgangen av desember 2011 mottok 171 800 personer 
arbeidsavklaringspenger av NAV. Denne gruppen består 
av menn og kvinner i alle aldersgrupper og med ulik bak-
grunn. I det videre gis det en nærmere beskrivelse av de 
som mottar ytelsen og i hvor stor grad de allerede har en 

tilknytning til arbeidslivet. Det gis også en beskrivelse av 
hvilke endringer vi ser når det gjelder sammensetningen 
av gruppen arbeidsavklaringspengemottakere.

Flere unge og personer med innvandrer-
bakgrunn mottar arbeidsavklaringspenger 
Kvinner utgjør en relativt større del av gruppen enn menn, 
med en andel på 59 prosent. Denne forskjellen er noe 
 mindre i aldersgruppen under 30, sammenlignet med de 
andre aldersgruppene. Andelen menn har økt noe de to 
siste årene.  

Gjennomsnittsalderen for mottakere av arbeids-
avklaringspengerer42år.Treavfiremottakereermellom
25 og 54 år. Sammenlignet med tall for 2010 og 2009 er 
det i gruppen under 30 år at veksten i antall mottakere har 
vært størst. En forklaring kan knyttes til effekter av 
finanskrisen, som relativt sett påvirket de unge i større

Tabell 1. 
mottakere av arbeidsavklaringspenger* ved utgangen av desember 2011 etter demografiske kjennetegn og 
prosentmessig endring fra 2009 og 2010. 

Desember 2011 % endring % endring
Antall Prosent Desember 2010 Desember 2009

Mottakere av arbeidsavklaringspenger 171 760 100% -1,4 % 7,7 %
Kjønn
Kvinner 101 142 59% -1,7 % 5,4 %
Menn 70 618 41% -1,0 % 11,2 %
Alder
16-29 år 28 183 16% 1,1 % 16,4 %
30-54 år 92 476 54% -3,4 % 3,7 %
55-67 år 51 101 30% 0,9 % 11,1 %
Fødeland
Født i Norge 145 092 84% -2,3 % 5,1 %
Født i utlandet 26 668 16% 3,6 % 24,5 %
Bosted
Sør Øst-landet 38 382 22% -1,5 % 9,0 %
Akershus 17 156 10% 0,8 % 13,2 %
Oslo 21 085 12% 4,4 % 24,4 %
Hedmark og Oppland 16 087 9% -3,3 % 4,3 %
Agder og Rogaland 21 183 12% -3,0 % 1,9 %
Vestlandet 25 975 15% -1,2 % 6,7 %
Trøndelag 13 812 8% -4,2 % 0,2 %
Nord Norge 17 213 10% -4,7 % 0,7 %
Andre 867 1% -0,9 % 34,2 %
*  I desember 2009 omfatter populasjonen personer registrert med attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad.

Kilde: nAv
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grad enn resten. Yrkesdeltakelsen falt mest for personer i 
de yngste aldersgruppene. Noe av dette skyldes at en 
større andel valgte å studere. I tillegg økte imidlertid også 
antall registrerte arbeidsledige i gruppen under 30 år med 
6 400 personer (39 prosent) fra desember 2008 til desem-
ber 2009. Antall langtidsledige ble mer enn fordoblet i 
samme periode. Denne utviklingen fortsatte i 2010. Siden 
en større andel av de langtidsledige går over til arbeids-
avklaringspenger, påvirket dette tilgangen til ytelsen. 

I de senere årene har det vært en omfattende satsing på 
ungdommers muligheter til å komme i arbeid. Konse-
kvensene for de yngste aldersgruppene av å stå utenfor 
arbeidslivet er store. Det har derfor vært viktig for etaten 
å benytte de oppfølgingsmetoder den har til rådighet og 
finneløsningersomledertilarbeid.Øktbrukavarbeids-
evnevurderinger kan ha avdekket større grad av utfor-
dringer for enkelte brukere i de yngste aldersgruppene. 
Dette kan igjen ha ført til at disse kommer inn i et mer 
omfattende oppfølgingsløp enn tidligere og at de også har 
rett til arbeidsavklaringspenger. 

16 prosent av de som mottar arbeidsavklaringspenger 
har et annet fødeland enn Norge. Sammenlignet med tall 
for personer registrert med attføringspenger, rehabilite-
ringspenger og tidsbegrenset uførestønad ved utgangen 
av 2009, har det vært sterk vekst i beholdningen av 
 ytelsesmottakere med innvandrerbakgrunn. Dette kan 
ses i  forhold til endringer i befolkningssammensetnin-
gen.  Antall innvandrere1 i befolkningen mellom 15–66 
år økte fra 366 200 i 2009 til 435 000 personer i 2011 
(19 prosent). 
De innvandrergruppenehvor langtdeflesteharkom-

mettilNorgesomflyktninger,erogsådesomharhøyest
andel av mottakere av arbeidsavklaringspenger. Dette 
gjelder for eksempel personer med Irak, Iran og gamle 
Jugoslavia som fødeland.

Fordeling etter bosted viser at andelen av befolkningen 
som mottar AAP varierer mellom 3,5 og 7 prosent i de 
ulike fylkene. Flest mottakere av arbeidsavklaringspenger 
finnerviiOslo,AkershusogHordaland.Settiforholdtil
antall bosatte i de ulike fylkene er imidlertid andelen med 
arbeids avklaringspenger lavest i Rogaland, Sogn og 
 Fjordane og Hordaland, mens Hedmark, Vestfold og 
 Østfold har  høyest andel.   

en økende andel har mottatt  
ytelse i over to år
Arbeidsavklaringspengemottakerne omfatter fortsatt 
 personer som før mars 2010 enten mottok attføringspen-
ger, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførestønad. 
Figur 3 angir hvilken av de tre ytelsene mottakerne av 

1 Personer ikke født i Norge, med foreldre som ikke er født i Norge.

arbeidsavklaringspenger desember 2011 hadde i februar 
2010. 34 800 personer mottok på dette tidspunktet att-
føringspenger (20 prosent), 31 100 rehabiliteringspenger 
(18 prosent) og 31 300 tidsbegrenset uførestønad (18 pro-
sent). 

Det at over halvparten av de som mottar arbeids-
avklaringspenger i dag, også var registrert med en av de 

Figur 3. 
mottakere av arbeidsavklaringspenger desember 
2011, etter hvilken ytelse de var registrert med i 
februar 2010.
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tidligere ytelsene, sier noe om hvor lenge personer forblir 
på denne type helserelatert ytelse. Tall på varighet 2 viser 
da også at av beholdningen i desember 2011 hadde 
49 prosent  mottatt arbeidsavklaringspenger, attførings-
penger, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uføre-
stønad, i mer enn to år. Denne andelen har økt sammen-
lignet tilsvarende tall for de to foregående årene. Ved 
utgangen av 2010 utgjorde samme andel 41 prosent, mens 
tilsvarende tall for 2009 var 37 prosent. Dette er en natur-
lig følge av at avgangen fra arbeidsavklaringspenger var 
på et lavt nivå i månedene etter innføring av ytelsen.

en av fire mottakere av arbeids-
avklaringspenger har et arbeidsforhold 
Arbeidsavklaringspengene er en erstatning for den 
 arbeidsevnen man har tapt. I det ligger det også en mulig-
het til å kombinere ytelsen med en deltidsjobb, og da opp 
til 60 prosent av full stilling.3 Ved utgangen av desember 
2011 var 25 prosent av de som mottok arbeidsavklarings-
penger registrert med et aktivt arbeidstakerforhold i 
 Arbeidstakerregisteret. Denne tilknytningen til arbeids-
livet er sterkere jo eldre personene er. Det er også en viss 
forskjell mellom kvinner og menn, hvor andelen med et 
aktivt ansettelsesforhold er henholdsvis 27 prosent og 
21 prosent.

Sammenlignet med de som mottok attføringspenger, 
rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførestønad ved 
utgangen av desember 2009, har omfanget av det å 
 kombinere arbeid med ytelse gått ned med tre prosent-
poeng. Dette kan være en indikasjon på at de som har fått 
nedsatt sin arbeidsevne nå står noe lengre fra arbeids-
markedet enn hva som var tilfellet for to år siden. 

oppFØlging Av perSoner Som  
mottAr ArbeidSAvklAringSpenger
Innføring av arbeidsavklaringspenger og et nytt oppføl-
gingsregime har vært en omfattende omstillingsprosess 
for etaten. Selv om reformen har krevd opplæring av 
 ansatte og etablering av støttesystemer, konkluderte 
PROBA samfunnsanalyse i sin evaluering av implemen-
teringen av arbeidsevnevurderingen at arbeidsevne-
vurdering som metodikk er et godt verktøy i oppfølgingen 
(PROBA samfunnsanalyse (2011)). Den gir muligheten 
for å målrette innsatsen til brukernes behov og sikrer 
 brukermedvirkning. Når det gjaldt årsaker til manglende 

2  Antall måneder personer har mottatt arbeidsavklaringspenger, att-
føringspenger, rehabiliteringspenger, eller tidsbestemt uførestønad siste 
2 år.

3  I sluttfasen av en avklaringsperiode kan mottakere inneha inntil 80 pro-
sent av en heltidsstilling.

kvalitet i oppfølgingsarbeidet ble det pekt på manglende 
forståelse og kompetanse for metoden, for nær kobling 
mellom bruken av arbeidsevnevurdering og behandling 
av søknader for ytelser, og i tillegg en presset arbeids-
situasjon på NAV-kontorene. 

I 2011 gjennomførte NAV i alt 216 300 arbeidsevne-
vurderinger. Andelen arbeidsavklaringspengemottakere 
som har fått et oppfølgingsvedtak har fra utgangen av 

Figur 5. 
Andelen personer som kombinerer 
arbeidsavklaringspenger med et arbeidsforhold ved 
utganen av desember. 2009 - 2011 
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 desember 2010 til desember 2011 økt fra 31 til 77 prosent. 
Treavfiremottakerehaddeenaktivitetsplanisluttenav
året. I tillegg deltok 27 prosent på et arbeidsrettet tiltak på 
dette tidspunktet.

hvor går mottAkerne Av 
ArbeidSAvklAringSpenger?
Hvor stor andel av de som slutter å motta arbeidsavkla-
ringspenger som kommer over i arbeid, kan gi en indika-
sjon på hvordan oppfølgingsarbeidet i NAV fungerer. Det 
er imidlertid viktig å understreke at en slik indikator også 
vil påvirkes av andre faktorer, som for eksempel endrin-
ger i sammensetningen av gruppen, situasjonen på 

 arbeidsmarkedet, og om NAV i perioder prioriterer 
 enkeltgrupper i oppfølgingsarbeidet. Figur 6 fordeler 
 per soner som har sluttet å motta arbeidsavklaringspenger 
i hver enkelt måned, fordelt etter om de er registrert med 
et arbeidstakerforhold i Arbeidstakerregisteret, mottar 
 uførepensjon, eller kombinerer arbeidsforhold med en 
uføreytelse. Status på arbeidsmarkedet er målt seks 
 måneder etter avgangstidspunktet. 

Av de som sluttet å motta arbeidsavklaringspenger 
 andre kvartal 2011 var 30 prosent registrert med et 
 arbeidstakerforhold i Arbeidstakerregisteret, 11 prosent 
kombinerte jobb med uførepensjon, mens 34 prosent mot-
tok uførepensjon. Andelen som går fra arbeidsavklarings-
penger til uførepensjon har økt siden innføring av ytelsen 
Denneutviklingenkanknyttestilfleremuligeårsaker.

behovsvurdering, arbeidsevnevurdering, aktivitetsplan og oppfølgingsvedtak

Når en person kommer til et NAV-kontor og beskriver sitt bistandsbehov eller ønske, gjør saksbehandleren først en innle-
dende kartlegging som kalles behovs vurdering. Denne innledende kartleggingen kan ha tre mulige utfall. Hvis NAV forven-
ter at brukeren når målet om arbeid i løpet av relativt kort tid og gjennom egenaktivitet, får han eller hun tilbud om NAVs 
generelle  tjenester som formidling, veiledning til yrkesvalg,  bistand til jobbsøking med mer (standardinnsats). Er det en 
mismatchmellombrukerenskvalifikasjoner/erfaringogarbeidslivetskravsomfordrertiltakavrelativtkortvarighet,lages
det en aktivitetsplanogbrukeren tilbyskvalifisering,norskopplæringeller lignende tiltak (situasjonsbestemt innsats).Et
tredje utfall kan være at den som henvender seg til NAV har et mer omfattende bistandsbehov, og at det dermed skal foretas 
en arbeidsevnevurdering. En slik arbeidsevnevurdering består av en egenvurdering som gir brukerens oppfatning av egne 
muligheter,ogutarbeidelseavensåkaltressursprofil.Denneressursprofilenerensystematiskkartleggingavdenenkeltes
ressurser og hindringer i forhold til å  komme tilbake til arbeidslivet. Alle som søker arbeidsavklaringspenger skal ha en slik 
arbeidsevnevurdering. Hvis arbeidsevnevurderingen fastslår at arbeidsevnen er nedsatt og krever spesielt eller varig tilpas-
set innsats, utarbeider NAV også her en aktivitetsplan som  beskriver hvilke virkemidler som anses nødvendige og hensikts-
messige i forhold til de målsettinger den enkelte har. 

Hva som er målet for oppfølgingen med hensyn til yrke, yrkesretning eller næring, og hvilke virkemidler som er aktuelle 
for brukeren, nedfelles i et oppfølgingsvedtak. Dette vedtaket er NAV sin vurdering av brukerens behov, og benyttes for å 
styre den videre innsatsen. 

ArBeids- og velferdsdireKtorAtet (2010)

Behovsvurdering

Aktivitetsplan
(Individuell plan/Kvali�seringsprogram

Standard
innsats

Situasjons-
bestemt
innsats

Spesielt
tilpasset
innsats

Varig
tilpasset
innsats

Arbeidsevne-
vurdering
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Antall arbeidsevnevurderinger og oppfølgingsvedtak 
har økt betraktelig det siste året. Dette betyr at flere 
 personer som i sin tid ble konvertert fra de tidligere 
 ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tids
begrenset uførestønad nå har fått en ny gjennomgang av 
hvilket behov de har for oppfølging og ytelser. I denne 
prosessen kan flere ha fått identifisert et behov for en 
 permanent ytelse som uførepensjon. Dette gjelder i særlig 
grad de som har mottatt tidsbegrenset uførestønad over et 
lengre tidsrom. 

I tillegg har populasjonen av mottakere av arbeids
avklaringspenger endret seg noe. De utviklingstrekkene 
vi har sett de siste to årene tyder på at et økende antall har 
mottatt en midlertidig ytelse i over to år, samt at andelen 
som har en tilknytning til arbeidslivet i form av en del
tidsjobb går noe ned. Dette kan være en indikasjon på at 
gruppen som nå utgjør mottakerne av arbeidsavklarings
penger står lengre fra arbeidsmarkedet enn hva til svarende 
gruppe gjorde for to år siden.  

Som en følge av den økte overgangen til uførepensjon, 
sank andelen som kom over i arbeid etter de sluttet å 
motta arbeidsavklaringspenger hvis vi sammenligner tall 
for første halvår 2011 med tilsvarende tall for første halvår 
2010. Antallet som var registrert med et arbeidstakerfor
hold seks måneder etter avgang fra ytelsen, økte allikevel 
med 14 prosent i det samme tidsrom. Det at NAV har 
 utført flere arbeidsevnevurderinger og oppfølgingsvedtak 
har altså ført til at flere har sluttet å motta ytelsen, samt at 
flere har kommet i arbeid. Siden oppfølgingsarbeidet også 
har identifisert flere med behov for uførepensjon, blir 
 allikevel andelen som går til jobb lavere.   
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Figur 7. 
Personer som sluttet å motta attføringspenger, 
rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset 
uførestønad (t.om. februar 2010), og arbeids
avklaringspenger (f.o.m. mars 2010), etter status på 
arbeidsmarkedet 6 måneder senere. 2008 – 2011. 
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Hvorfor blir det flere uførepensjonister?
Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindBøl 

Sammendrag

Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste årene har gitt opphav til diskusjoner knyttet til utviklingen på 
uføreområdet. Mens det totale antallet uførepensjonister øker, har andelen, sett i forhold til befolkningen i alderen 
18–66 år, vært konstant siden 2009. Bak disse tallene ser vi imidlertid vekst i andelen yngre med uførepensjon, mens 
andelen eldre uførepensjonister relativt til befolkningen synker. Det er også sterkere vekst blant kvinner enn blant 
menn. To forhold peker seg ut som viktige forklaringer, nemlig den demografiske utviklingen og utfasingen av  ordningen 
med tidsbegrenset uførestønad i forbindelse med at man innførte arbeidsavklaringspenger. 

Det er for tiden sterk vekst i befolkningen mellom 18 og 66 år, og en stor del av denne veksten er kommet blant dem 
som er 55 år og eldre. Siden det er i denne aldersgruppen flest blir uføre, fører dette til økt antall uførepensjonister, selv 
om andelen uføre blant de eldre synker, og har sunket i lang tid. 

Økt nettoinnvandring på grunn av arbeidsinnvandring etter 2004, bidrar særlig til vekst i befolkningen under 45 år. 
Spesielle forhold knyttet til arbeidsinnvandrerne kan bidra til at vi til en viss grad undervurderer utviklingen i uføre
andelen for personer under 45 år. For å ha rett til uførepensjon kreves tre års medlemskap i folketrygden før uførheten 
oppstår. Mange av arbeidsinnvandrerne har imidlertid rettigheter med basis i ordninger i hjemlandet, og ved yrkes
skade ser man bort fra medlemskapsvilkåret. Men, siden det uansett vil ta tid fra en arbeidstaker blir alvorlig syk eller 
skadet til en eventuell uførepensjon tilstås, må omfanget av innvandringen tas i betraktning ved tolking av de seneste 
utviklingstrekkene.

I et forsøk på å begrense veksten i uførepensjoneringen ble tidsbegrenset uførestønad innført fra 1.1.2004. Yngre 
personer med sterk tidligere tilknytning til arbeidslivet, og med muskel/skjelettlidelser eller psykiske lidelser som angst 
og depresjon, skulle ved søknad om uførepensjon få en midlertidig uføreytelse. Kravene til denne ytelsen var omtrent 
som for en varig uførepensjon. Trygdeetaten innførte den gang et mål om at 40 prosent av de nye uføre skulle få en 
tidsbegrenset uførestønad. Dette førte raskt til en nedgang i antall uførepensjonister, særlig blant kvinner. Etter hvert 
fikk mange med tidsbegrenset uførestønad et vedtak om varig uførepensjon og siden 2007 har disse utgjort en økende 
andel av de nye uførepensjonistene. Fra 1.3.2010 fikk mottakere av tidsbegrenset uførestønad ytelsen konvertert til 
 arbeidsavklaringspenger. Dette har bidratt til å øke takten i overføring fra tidsbegrenset uførestønad til varig uføre
pensjon. Få ser ut til å komme ut i arbeid uten trygdeytelse. Siden dette i stor grad gjelder yngre personer og kvinner, 
er det i disse gruppene vi nå ser den sterkeste veksten i uførepensjonering.

Befolkningen vil fortsette å vokse framover, og andelen eldre vil holde seg høy. Utviklingen i antall uføre vil derfor 
avhenge av utviklingen i uførepensjoneringen blant de eldre. Samtidig mottar over 30 000 personer med tidligere  vedtak 
om tidsbegrenset uførestønad fremdeles arbeidsavklaringspenger. Sannsynligvis vil denne gruppen fortsette å prege 
utviklingen på uføreområdet de nærmeste årene.

InnlednIng og problemStIllIng

For å motta uførepensjon må man ha fått inntektsevnen 
eller arbeidsevnen varig nedsatt på grunn sykdom, skade 
eller lyte. Ved utgangen av 2011 mottok 306 700 personer 
uførepensjon mot 285 400 personer ti år tidligere. Både 
antallet og andelen uføre i befolkningen har variert over 
perioden,  med en nedgang etter 2004 (se figur 1). Siden 
2009 har det vært vekst i antall uførepensjonister, men en 
stabil utvikling i andelen av befolkningen med uføre

pensjon. Fra 2007 har det vært en stadig sterkere økning i 
antall nye uførepensjonister hvert år, særlig gjelder dette 
for yngre aldersgrupper og for kvinner. Dette har gitt 
 opphav til uro og spekulasjon om hva som er i ferd med å 
skje. 

I denne artikkelen vil vi ta for oss to viktige årsaker til 
de trekkene vi observerer, nemlig den demografiske 
 utviklingen, og konsekvensene av store reformer innenfor 
det helserelaterte stønadssystemet.

Vi vil se nærmere på de demografiske bølgene; rekord
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store fødselskull i etterkrigstiden gir nå en aldrende 
 befolkning, samtidig som en rekordhøy innvandring blant 
annet bidrar til å dempe effekten av de spesielt små 
 fødselskullene mellom 1975 og 1990. 

Det siste tiåret har det også vært omfattende reformer 
både innen uføreordningen  og for de midlertidige 
 helserelaterte ytelsene. En tidsbegrenset uførestønad ble 
innført fra 1.1.2004. Målgruppen var dem som i hovedsak 
oppfylte kravene til varig uførepensjon, men som potensi
elt kunne vende tilbake til arbeid på litt lenger sikt. Siden 
40 prosent av alle som fikk innvilget en uføreytelse fikk 
tidsbegrenset uførestønad, påvirket dette raskt antall 
 uførepensjonister. Da arbeidsavklaringspenger ble innført 
fra 1.3.2010, ble alle som mottok tidsbegrenset uføre
stønad, rehabiliteringspenger og attføringspenger over
ført til den nye ytelsen. Samtidig fikk man et nytt system 
for oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne. 

En stor andel av dem som tidligere var mottakere av 
tidsbegrenset uførestønad har etter hvert fått en varig 
uførepensjon. Bortsett fra en mindre gruppe som enten er 
i arbeid, har fått alderspensjon eller er død eller utvandret, 
omfattes resten ved utgangen av 2011 av ordningen med 
arbeidsavklaringspenger.

I lys av disse faktorene vil vi se nærmere på utviklin
gen på uføreområdet de siste ti årene. Det er klare for
skjeller avhengig av kjønn og alder, og mye kan forklares 
med demografi og politisk/administrative reformer. Men 
vi ser også utviklingstrekk som er uavhengige av dette; 
dette gjelder særlig den sterke nedgangen i uførepensjo
nering blant eldre, og veksten blant de helt unge. Avslut
ningsvis diskuterer vi hvilke føringer summen av dette 
gir for utviklingen de nærmeste årene.

datagrunnlag

Dataene i denne artikkelen er hentet fra NAVs registre 
over uføre, mottakere av arbeidsavklaringspenger, 
 arbeidstakere,  arbeidsledige, døde og utvandrede. 
 Befolkningstall,  befolkningsframskrivinger og innvan
dringsstatistikk er hentet fra Statistisk sentralbyrå. 

Hvem kan få uførepensjon ut i fra 
regelverket? 

Uførepensjon skal sikre inntekt til livsopphold for 
 personer som har fått inntektsevnen eller arbeidsevnen 
varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte. 
 Uførepensjon er en varig ytelse som kan gis når det ikke 
er utsikt til bedring av inntektsevnen. De fleste stønads
forløpene som følger av nedsatt helse, starter som regel 
med sykefravær. Sykmeldte som mottar sykepenger og 
ikke kommer tilbake i jobb innen ett år, går som regel 
over på arbeidsavklaringspenger. Begge disse ytelsene 
defineres som korttidsytelser, hvor målsettingen er at 
stønadsmottakerne skal returnere til arbeid. Hvis 
 behandlingsopplegg og/eller oppfølgingstiltak fra NAV 
ikke resulterer i tilbakevending til arbeidslivet, kan det 
innvilges en uføreytelse.

Det er fem vilkår som må oppfylles for å få rett på 
 uførepensjon. 
•  Man må ha vært medlem i folketrygden de siste tre 

årene fram til man ble ufør. 
•  Ordningen gjelder for personer mellom 18 og 67 år. 
•  Inntektsevnen må være varig nedsatt på grunn av 

 sykdom, skade eller lyte. Det er også et krav at 
 sykdommen, skaden eller lytet er hovedårsaken til den 
nedsatte inntektsevnen (lyte betyr i denne sammen
heng medfødte tilstander). 

•  Medlemmet må ha gjennomgått hensiktsmessig 
 medisinsk behandling og individuelle og hensiktsmes
sige arbeidsrettede tiltak for å bedre inntektsevnen. 

•  Inntektsevnen må være varig nedsatt med minst 
50 prosent.

Kilde: FolKeTrygdloven, KApiTTel 12 - uFørepensJon 

en aldrende befolknIng  
med påfyll utenfra

Befolkningen er i sterk endring som en følge av store 
 demografiske bølger. Som det framgår av figur 2, var 
 mellomkrigstiden preget av lave fødselstall, mens vi etter 
annen verdenskrig og fram mot begynnelsen av 1970 tallet 
registrerte spesielt store fødselskull. I løpet av første halv
del av 1970tallet ble de årlige fødselstallene redusert med 
over 20 prosent i løpet av noen få år, men fra midten av 
1980tallet har antall fødsler steget noe igjen. 

Figur 1: 
personer med uførepensjon per. 31.12.  
antall og i prosent av befolkningen. 2001-2011.
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Slik det er illustrert i tabell 1 påvirker disse store variasjo
nene i fødselstallene befolkningens alderssammensetning 
over tid, og har ført til at vi lenge har hatt en aldrende 
 befolkning. 

I løpet av de siste ti årene har befolkningen mellom 
18 og 66 år økt med 340 000 personer eller 12 prosent. 
Nær 60 prosent av denne veksten skyldes vekst i alders
gruppen 5566 år der økningen var på nesten 40 prosent. 
Denne aldersgruppen utgjorde 18 prosent av befolkningen 
mellom 18 og 66 år i 2001, og 22 prosent i 2011. Antall 
personer mellom 25 og 35 år har på samme tid sunket med 
nesten sju prosent, mens det er vekst i antall personer 
 under 25 år. Endringene i disse yngre aldersgruppene er 
imidlertid preget av den økende innvandringen vi har hatt 
den siste tiden. Uten denne ville nedgangen i alders
gruppen 2534 år vært enda større. 

Høy innvandring

Gjennomsnittlig var det svak årlig økning i nettoinn
vandringen gjennom 1990-tallet og fram til 2003. Siden 
EUutvidelsene i 2004 og 20071 har imidlertid arbeids
innvandringen økt kraftig, og har ført til rekordhøy 
 befolkningsvekst de siste årene. Personer under 45 år 
 utgjør den største delen (over 90 prosent) av nettoinn

1  Fra 1. mai 2004 ble EU utvidet med 10 nye medlemsland. Disse er 
Tsjekkia, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovenia, 
Slovakia og Ungarn. Fra 1. januar 2007 ble også Bulgaria og Romania 
medlemmer av EU.

Figur 2: 
årlig antall levende fødte 1920-2009. 
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Tabell 1: 
befolkningen etter alder per 1.1. 2001 og 2011. endring i antall 2001-2011 i prosent. 

2001 2011 Prosentvis 
endring 

2001-2011Antall Prosent Antall Prosent

1824 år 382 470 13,5 449 975 14,2 17,6
2534 år 678 059 24,0 633 585 20,0 6,6
3544 år 652 855 23,1 725 522 22,9 11,1
4554 år 614 027 21,7 663 356 20,9 8,0
5566 år 501 468 17,7 696 456 22,0 38,9
I alt 2 828 879 100,0 3 168 894 100,0 12,0

Kilde: ssB

Figur 3: 
nettoinnvandring etter alder 1985-2010.  
antall personer 0-66 år.
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vandringen, og i 2010 utgjorde denne gruppen nær 40 000 
personer (se figur 3). Nettoinnvandringen er over tid 
 fordelt relativt likt mellom kjønnene, med en liten over
vekt av menn, spesielt i de siste årene.

I figur 4 illustreres hvordan innvandringen har bidratt 
til å endre befolkningssammensetningen blant dem som 
var mellom 18 og 66 år ved inngangen til 2011. Den blå 
serien viser antall personer på hvert alderstrinn i 2011, 
mens den oransje angir hvor mange med samme fødselsår 
som var registrert bosatte ti år tidligere. Den relative 
 endringen er naturlig nok størst i aldersgruppene med de 
laveste fødselstallene. Ved inngangen til 2011 var det 
f.eks. registrert 64 460 personer som var født i 1980 og 
dermed fylt 30 år. Ti år tidligere utgjorde det samme 
 årskullet 54 150 personer. Dette gir en netto vekst på 
 nesten 20 prosent som skyldes innvandring. Siden inn
vandringen det siste tiåret i hovedsak omfatter personer 
under 45 år, har den først og fremst kommet i aldersgrup
per som i utgangspunktet var små, og har slik sett bidratt 
til en jevnere aldersfordeling. I de eldre aldersgruppene 
ser vi nedgang i kohortstørrelsen i løpet av tiårsperioden. 
Dette skyldes i hovedsak dødsfall.  

uføreutviklingen i lys av 
befolkningsendringene

De store endringene i befolkningens størrelse og sam
mensetning får konsekvenser for hvordan vi skal tolke 
den observerte utviklingen i uførepensjoneringen. Med 
sterk befolkningsvekst vil vi, som nå, kunne observere en 
konstant andel uførepensjonister til tross for vekst i 
 antallet. Siden sannsynligheten for å være ufør øker med 
alderen, vil en aldrende befolkning gi flere uføre selv ved 
konstante eller litt synkende uføresannsynligheter for de 
eldre i befolkningen.

Arbeidsinnvandringen fra midten av 2000tallet er den 
andre sterke vekstkomponenten for befolkningen i 
 arbeidsfør alder det sist tiåret, og den har bidratt til økt 
antall personer i de yngre aldersgruppene. Det har vært 
stilt spørsmål om hvorvidt disse innvandrerne bør regnes 
med i den potensielle uførebefolkningen, og om man ved 
å gjøre dette undervurderer utviklingen i andelen uføre i 
befolkningen. På den ene siden vil man anta at de som 
kommer for å arbeide er relativt friske. Et forløp fram til 
en uførepensjon vil også ta tid, og nye arbeidsinnvandrere 
og deres familier vil derfor i liten grad bidra til uføre
pensjoneringen den første tiden. På den andre siden vil 
innvandrerne etter hvert få de samme rettighetene som 
befolkningen ellers. Man har rett til uførepensjon dersom 
man har vært medlem i folketrygden minst tre år før 
uførheten oppsto. I land med tilsvarende ordninger (f.eks. 
i Norden) vil imidlertid dette kravet være oppfylt ved 
medlemskap i hjemlandet. Skyldes uførheten yrkesskade, 
ser man også bort fra medlemskapskravet. Etter hvert vil 
derfor en stadig større andel av innvandrerne ha rettig
heter som resten av befolkningen. Siden de også er relativt 
unge, vil en eventuell forskjell i sannsynlighet for uførhet 
mellom innvandrergruppen og resten av befolkningen i 
samme aldersgruppe være relativt liten. Likevel, påfyll i 
befolkningen fra en gruppe med lavere eller ingen mulig
het for uførepensjonering på kort sikt, kan bidra til at den 
observerte utviklingen i andelen uføre er noe lavere enn 
den ellers ville vært. 

For å illustrere dette har vi i figur 5 vist andelen uføre i 
befolkningen henholdsvis med og uten nettoinnvandrin
gen siden 2004. Samlet nettoinnvandring i aldersgruppen 
1666 år utgjør nærmere 215 000 personer. Det å se helt 
bort fra nettoinnvandring i hele denne perioden gir et 
 ekstremt bilde av effekten av innvandring siden mange 
som er kommet siden 2004 har rettigheter som den øvrige 
befolkningen. Alle er heller ikke arbeidsinnvandrere. 

Figuren illustrerer imidlertid hvordan den sterke 
 befolkningsveksten fra utlandet kan påvirke et mål som 
andel uføre i befolkningen. Siden 2009 observeres en 
 stabil utvikling i andelen uføre, mens dette framkommer 
som vekst om vi ser bort fra innvandringen.

Figur 4: 
antall personer etter alder per 1.1.2011, og antall i 
samme fødselskohort i 2001.
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tIdSbegrenSet uføreStønad og 
arbeIdSavklarIngSpenger

Bakgrunnen for at man i 2004 innførte ordningen med 
tidsbegrenset utførestønad var bekymringen over sterk 
vekst i uførepensjoneringen gjennom siste halvdel av 
1990-tallet, og en antakelse om at noen av dem som fikk 
innvilget uførepensjon kunne gjenvinne arbeidsevnen på 
litt lenger sikt om de fikk den nødvendige oppfølgingen.2 
Målgruppen for ytelsen var derfor personer som søkte 
uførepensjon med relativt sterk forutgående arbeids
markedstilknytning, med muskel/skjelettlidelser eller 
psykiske lidelser som depressive tilstander og angst, og 
gjerne med noe restarbeidsevne. Yngre søkere skulle i 
hovedsak innvilges en tidsbegrenset uførestønad, og det 
var en uttrykt målsetting i trygdeetaten at 40 prosent av 
nye uføre skulle ha en tidsbegrenset ytelse. Inngangs
vilkårene for de to uføreytelsene var i utgangspunktet de 
samme, men både kravet til antatt varighet av lidelsen og 
tiden man hadde vært under medisinsk behandling var 
noe kortere for dem som fikk innvilget tidsbegrenset 
 uførestønad.3 Samlet sett ble derfor døren inn til en uføre
ytelse noe videre, samtidig som mange færre fikk en varig 
uførepensjon. To tredjedeler av dem som fikk tidsbegren
set uførestønad var kvinner, og de aller fleste var under 
55 år. 

2 NOU 2000:27, Ot.prp. nr. 102 (2001-2002) 
3  Dette hang blant annet sammen med at man strammet inn på bruken av 

rehabiliteringspenger samtidig med innføring av tidsbegrenset uføre
stønad.

Antall nye uførepensjonister sank kraftig etter inn
føringen av tidsbegrenset uførestønad, og etter hvert sank 
også det totale antallet uførepensjonister. Det var imidler
tid vanlig å se de to uføreytelsene under ett (figur 6), og 
samlet sett var det fremdeles vekst i antall uføre selv om 
veksten i hovedsak kunne tilskrives en aldrende befolk
ning (Bråthen 2010).

Et vedtak om tidsbegrenset uførestønad ble som regel 
gitt for flere år. Maksimal lengde var satt til fire år, men 
med mulighet for forlengelse. Den gjennomsnittlige ved
takslengden i den første fireårsperioden var på tre år, og 
det var de yngste som fikk de lengste vedtakene. Dette 
medførte at relativt få personer gikk ut av ordningen de 
første årene. I perioden 2004-2007 fikk 44 500 personer 
et vedtak om tidsbegrenset uførestønad. Ved utgangen av 
1. kvartal 2008 var 82 prosent av disse fremdeles mot
takere. Av de 18 prosentene som ikke lenger mottok 

Figur 6: 
personer med uførepensjon og tidsbegrenset 
uførestønad. 2001-2011.
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Figur 7: 
nye uførepensjonister 2001-2011. med og uten 
tidligere vedtak om tidsbegrenset uførestønad. 
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Figur 5: 
personer med uførepensjon i prosent av befolkningen. 
med og uten nettoinnvandering fra og med 2004
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 ytelsen, var nær to tredjedeler blitt uførepensjonister 
(Bragstad 2009:32). 

Som vist i figur 7 ble det fra 2007 og framover stadig 
mer vanlig at nye uførepensjonister var tidligere mot
takere av tidsbegrenset uførestønad. I 2009 utgjorde 
 denne andelen 24 prosent, og i 2011 var den steget til 
40 prosent. Andelen for kvinner og menn var henholdsvis 
45 og 33 prosent i 2011.

De nye uførepensjonistene fra tidsbegrenset uføre stønad 
var relativt yngre enn andre nye uførepensjonister, og 
kvinneandelen var høyere. I figur 8 viser vi aldersfordelin
gen for de nye uførepensjonistene i 2011 henholdsvis med 
og uten tidligere vedtak om tidsbegrenset uføre stønad. 

Figur 8 illustrerer blant annet at det blant nye uførepen
sjonister mellom 30 og 55 år er en overvekt av tid ligere 
mottakere av tidsbegrenset uførestønad. Vi ser også at 
nesten 45 prosent av de nye uførepensjonistene mellom 25 
og 29 år har et tidligere vedtak om tidsbegrenset 
 uførestønad.

overgangen til arbeidsavklaringspenger
Sammen med rehabiliteringspenger og attføringspenger 
inngikk tidsbegrenset uførestønad i den nye ytelsen 
 arbeidsavklaringspenger som ble innført 1.3.2010. Dette 
ble varslet allerede i stortingsmeldingen om velferdsord
ningene som kom i 2006 (St. meld. nr. 9 (2006-2007) Ar
beid, velferd og inkludering), og var en del av NAV- 
reformen. Hensikten med arbeidsavklaringspenger var 
ifølge meldingen å «frigjøre store ressurser i forvaltnin
gen knyttet til å fastlegge hvilken inntektssikring den 
 enkelte til enhver tid har krav på». Med den nye ordningen 
ville også fokus flyttes «fra hvilken inntektssikring den 
enkelte har rett til og over til hvilke tiltak og tjenester de 
har behov for». Denne reformen ble nært knyttet opp mot 
et nytt system for oppfølging av den enkelte med arbeids
evnevurdering som et viktig verktøy. 

Ved overgangen til arbeidsavklaringspenger var nær en 
tredjedel av de nye mottakerne tidligere mottakere av 
tidsbegrenset uførestønad. Overgangsregler sørget for at 
det økonomisk sett bare var mindre endringer for den 
 enkelte, men de fleste måtte etter 1. mars 2010 sende 
 meldekort hver annen uke.

overgangsregler for personer som ved 
innføringen av arbeidsavklaringspenger 
mottok tidsbegrenset uførestønad.

Reglene gjaldt personer 
•  med vedtak utover 28.2.2010
•  som hadde søkt om og fylte vilkårene for tidsbe

grenset uførestønad før 1.3.2010
• som  fikk omgjort vedtak etter klage etter 1.3.2010
•  som hadde hvilende pensjonsrett
•  som hadde midlertidig opphold eller trekk i ytelse 

ved opphold i helseinstitusjon, fengsel, el. lign.

Ytelsen ble fastsatt med grunnlag i den dagsats med
lemmet hadde per 28.2.2010.
Reglene for overgangsperioden gjaldt ut vedtaksperio
den, men ikke lenger enn til og med 31.12.2012

Personer med tidsbegrenset uførestønad fikk kompensa
sjon for 

•  bortfall av behovsprøvd barnetillegg
•   skattemessig særfradrag for alder og uførhet bort

fall av friinntekt

Personer med tidsbegrenset uførestønad kunne i over
gangsperioden

•  motta arbeidsavklaringspenger når arbeidsevnen 
var redusert med minst 20 prosent

•  oppholde seg i utlandet så lenge de var medlemmer 
av folketrygden

•  unntas fra ventetid for rett til friinntekt dersom ved
tak om uførepensjon ble fattet før 31.12.2012

Kilde: F15.09.2009 nr. 1194 ForsKriFT oM overgAngsregler.

I løpet av de litt over seks årene tidsbegrenset uføre
stønad eksisterte, ble 72 500 personer  registrert med 
ytelsen i én måned eller mer. Ved konverteringen 
1.3.2010 fikk over 49 300 personer, eller 68 prosent, 
ytelsen omgjort til arbeidsavklaringspenger. I tabell 2 
viser vi status for alle de tidligere  mottakerne av tids
begrenset uføre stønad på dette tidspunktet. Varig ufø
repensjon var  innvilget for 24 prosent, og 2,4 prosent 
mottok arbeids avklaringspenger uten at de var over
ført direkte fra tidsbegrenset  uførestønad. Halvannen 
prosent var enten døde,  alderspensjonister eller utvan
dret uten at de var  registrert med noen ytelse. 

Figur 8: 
nye uførepensjonister i 2011 etter alder. med og uten 
tidligere vedtak om tidsbegrenset uførestønad. antall.
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Kategorien «Annet» utgjorde 4 prosent, og omfattet 
personer som på det gitte tidspunktet ikke var registrert 
innen noen av de andre kategoriene over. Denne gruppen 
inkluderer blant annet dem som var i arbeid uten noen 
NAVytelse. Uførepensjonistene utgjorde 75 prosent av 
dem som hadde avsluttet tidsbegrenset uførestønad før 
arbeidsavklaringspenger ble innført. En fjerdedel hadde 
gradert ytelse og ofte et arbeidsforhold ved siden av 
 pensjonen.

Overgangsreglene for tidligere mottakere av tids
begrenset uførestønad som fikk arbeidsavklaringspenger, 
gjaldt fram til dato for sluttvedtaket for tidsbegrenset 
uførestønad, og senest til og med 31.12.2012. Deretter 
skulle saken vurderes i forhold til regelverket for arbeids
avklaringspenger. Av de 49 340 personene som ifølge 
våre data ble overført, hadde 33 prosent et vedtak som 
gikk ut i løpet av 2010 og 46 prosent i 2011. Innen utgan
gen av 2011 har dermed minst 80 prosent av overgangs
sakene vært gjenstand for vurdering under regelverket for 
arbeidsavklaringspenger. De resterende vil bli vurdert i 
løpet av 2012. 

Status ved utgangen av 2011
Ved utløpet av 2011 mottok fremdeles 30 300 personer 
med overgangsvedtak fra 1.3.2010 arbeidsavklarings
penger. Mer enn to tredjedeler av disse har fått et nytt 
vedtak etter en vurdering av saken, og er ikke lenger 
 omfattet av overgangsreglene. De mottar fremdeles 
 arbeidsavklaringspenger, og får oppfølging i henhold til 
dette. Sannsynligvis har denne gruppen i større grad enn 
de andre tidligere mottakerne av tidsbegrenset uføre
stønad mulighet til å komme tilbake i arbeid.

Utviklingen siden innføringen av arbeidsavklarings
penger har imidlertid gitt en økt andel som enten er uføre

pensjonist eller mottaker av arbeidsavklaringspenger. I 
figur 9 oppsummerer vi status per 31.12.2011 for alle tid-
ligere mottakere av tidsbegrenset uførestønad. Andelen 
som har fått innvilget en varig uførepensjon er doblet i 
forhold til 1.3.2010 og utgjør nå 48 prosent. Nær 45 pro
sent mottar arbeidsavklaringspenger, og disse to gruppene 
utgjør nå 92,6 prosent mot 92,0 prosent nær to år tidligere. 
Andelen med et registrert arbeidsforhold uten noen ytelse 
utgjør 3 prosent, mens 2,5 prosent enten er alderspensjo

Tabell 2: 
personer som har mottatt tidsbegrenset uførestønad i perioden 1.1.2004 – 28.2.2010. Status per 1.3.2010. 

Antall Prosent
Konvertert fra tidsbegrenset uførestønad til arbeidsavklaringspenger 49 340 68,1
Avsluttet tidsbegrenset uførestønad før 1.3.2010 23 151 31,9
   – Uførepensjon – full 13 028 18,0
   – Uførepensjon – gradert 4 312 5,9
   – Arbeidsavklaringspenger ellers 1 772 2,4
   – Alderspensjon 66 0,1
   – Utvandret uten ytelse 51 0,1
   – Død 937 1,3
   – Annet 2 985 4,1
Mottakere av tidsbegrenset uførestønad i alt 72 491 100,0

Kilde:  nAv

Figur 9: 
Personer som har mottatt tidsbegrenset uførestønad i 
perioden 1.1.2004 – 28.2.2010. Status per 31.12.2011.
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nister, utvandret eller døde. Det er imidlertid mange som 
kombinerer arbeid med en gradert uførepensjon eller med 
arbeidsavklaringspenger.

I gjennomsnitt har mottakerne av arbeidsavklarings
penger med konverterte vedtak hatt en sammenhengende 
stønadsperiode på nesten fire år fra de fikk vedtak om 
tidsbegrenset uførestønad og til utgangen av 2011. Halv
parten har vært mottakere i godt over tre år, og en fjerde
del har bak seg en stønadsperiode på nær fem år eller 
lenger. Dette kommer i tillegg til eventuelle perioder med 
sykepenger og andre midlertidige ytelser før de fikk ved
tak om tidsbegrenset uførestønad. Alle har de dermed en 
forholdsvis lang historie innenfor NAVsystemet, noe som 
gjør dette til en svært ressurskrevende gruppe å orientere 
mot arbeidsmarkedet. På den andre siden er dette en 
 relativt ung gruppe – ved utgangen av 2011 var halvparten 
fremdeles 45 år eller yngre, og bare 10 prosent var over 
55 år. Nær 70 prosent er kvinner.

uførepenSjonISter 2001-2011.  
alder og kjønn
Det var 306 700 uførepensjonister ved utgangen av 2011. 
Fra 2001 til 2011 har antallet økt med 21 300 personer 
 eller 7,5 prosent. Imidlertid har tiåret vært preget av en 
mye kraftigere befolkningsvekst. Sett i forhold til befolk
ningen i alderen 18664 år utgjør uførepensjonistene nå 

4  11/12 av 18-åringene og 1/12 av 67-åringene er med i befolkningstallet. Over
gangen fra uførepensjon til alderspensjon skjer i måneden etter fylte 67 år.

9,5 prosent, mot 10,0 prosent i 2001 og 10,4 prosent i 2003 
og 2004. Siden 2009 har andelen uførepensjonister i 
 befolkningen vært konstant, men bak denne tilsyne
latende stabile utviklingen finner vi store endringer 
 mellom aldersgrupper og avhengig av kjønn. Mye kan 
forklares av det som er presentert over. 

I figur 10 illustreres endringen i antall uførepensjonis
ter og andelen uføre på hvert alderstrinn i løpet av de siste 
ti årene. Antall eldre uføre har økt kraftig, men på grunn 
av den generelt sterke veksten i de eldste aldersgruppene 
har andelen i forhold til befolkningen sunket. Blant de 
yngste under 25 år finner vi både økt antall og økt andel i 
befolkningen. Antall uførepensjonister under 25 år økte 
fra 2 960 personer i 2001 til 4 640 personer i 2011, en 
vekst på nær 60 prosent. Det har imidlertid vært relativt 
sterk vekst i befolkningen i denne aldersgruppen, noe 
som skyldes de spesielt lave fødselskullene mellom 1975 
og 1985. Som andel av befolkningen har derfor antall 
 uførepensjonister under 25 år økt med 30 prosent i 
 tiårsperioden. Veksten er noe sterkere for menn enn for 
kvinner.

Effekten av de store endringene i henholdsvis befolk
ningssammensetning og størrelse, og uføreandeler er 
oppsummert i figur 11. Her er den observerte utviklingen 
i antall uføre sammenliknet med den utviklingen vi ville 
hatt fra 2001 dersom henholdsvis befolkningens alders
sammensetning og størrelse, og uføreandelene i befolk
ningen hadde vært konstante. Dersom det ikke hadde 
skjedd noe med uføreandelene, særlig blant de eldste, ville 
vi med dagens befolkning hatt mer enn 50 000 flere 
 uførepensjonister. På den andre siden – uten befolknings

Figur 10: 
personer med uførepensjon per 31.12 etter alder. antall og i prosent av befolkningen. 2001 og 2011.
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endringen i perioden ville endrede uføreandeler gitt mer 
enn 60 000 færre uførepensjonister.

midlertidig reduksjon i kvinneandelen
Det har lenge vært en overvekt av kvinner blant uføre
pensjonistene. Kvinner utgjorde 57,4 prosent av uførepen
sjonistene i 2001. Denne andelen ble redusert til 56,8 
prosent i 2009, men har økt igjen til 57,0 prosent i 2011. 

En viktig årsak til dette er at kvinner i mye større grad 
enn menn fikk tidsbegrenset uførestønad. To av tre nye 
mottakere av tidsbegrenset uførestønad var kvinner, så 
det var naturlig at det ble relativt færre kvinnelige uføre
pensjonister etter 2004.

Figur 12 viser utviklingen for henholdsvis kvinner 
og menn i antall uførepensjonister og andel uføre i 
 befolkningen fra 2001 til 2011. Mens andelen uføre 
menn i befolkningen har vært konstant de siste årene, 

Figur 13: 
personer med uførepensjon per 31.12 etter alder og kjønn. prosent av befolkningen. 2001 og 2011. 
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Figur 11: 
personer med uførepensjon per 31.12 2001-2011. 
faktisk antall, og antall justert for henholdsvis befolk-
ningsutvikling og endring i uføreandeler fra 2001.
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ser vi en svak vekst i uføreandelen for kvinner. Dette 
avspeiler at kvinner er overrepresentert blant de nye 
uførepensjonistene som kommer fra tidsbegrenset 
 uførestønad. I 2011 var 65 prosent av nye uførepensjo
nister med bakgrunn i tidsbegrenset uførestønad 
 kvinner, mens andelen kvinner uten slik bakgrunn var 
på 52 prosent.

Figur 13 viser andelen uføre på hvert alderstrinn for 
henholdsvis kvinner og menn i 2001 og 2011. Effekten av 
tidsbegrenset uførestønad kan til en viss grad leses ut av 
kurvene. Tidsbegrenset uførestønad ble i hovedsak gitt til 
personer mellom 25 og 55 år. For kvinner finner vi spesi
elt sterk relativ nedgang i aldersgruppene mellom 30 og 
45 år. For menn er denne nedgangen mindre. Til gjen
gjeld er andelen menn over 60 år med uførepensjon sterkt 
redusert, og mye mer enn for kvinner. Dette er en alders
gruppe som i liten grad var berørt av tidsbegrenset 
 uførestønad.

andelen unge uføre øker
I figur 14 illustreres hvordan utviklingen har vært i de 
yngste aldersgruppene. Fram til 25-årsalderen finner vi en 
økt andel uførepensjonister i løpet av de siste ti årene. 
Dette er en gruppe der befolkningstallene til en viss grad 
er påvirket av den ekstra høye innvandringen de siste 
femseks årene, noe som skulle tilsi at andelene i 2011 er 
svakt undervurdert. Uansett har det vært sterk vekst i 
uførepensjonering blant de unge, og særlig blant menn, i 
perioden.

utvikling i uføreandeler etter alder og kjønn
Gjennom det siste tiåret har det vært en kontinuerlig 
 nedgang i uføreandelen for de eldre, en vekst i uføre
andelen blant de yngste, og sterk nedgang med påfølgende 
vekst i andelen uføre 25-54-åringer. I figur 15 er uføre-
andelene i hver aldersgruppe i 2011 satt til 100. Kurvene 
illustrerer hvordan vi særlig for kvinner finner disse 
 spesielle utviklingstrekkene som avspeiler innføringen av 
tidsbegrenset uførestønad fra 2004, og også den relativt 
kraftigere nedgangen for menn fra 55 år og oppover.

endrIng I penSjonerIngSatferd
Mens antall uførepensjonister er et resultat av utviklingen 
over lengre tid, gir trekk ved de nye uførepensjonistene 
mer umiddelbar informasjon om den aktuelle pensjone
ringsatferden. 

I 2011 ble det registrert 31 000 nye uførepensjonister. 
Dette er en økning på 5 600 personer fra 2001 og tils
varer en vekst på 22 prosent. Fra 2001 økte antall nye 
uføre fram til 2004, da tidsbegrenset uførestønad ble 
innført fra 1.1.2004. I en periode med økende antall eldre 
i befolkningen sank antall nye uføre med 7 000 fra 2003 
til 2004, og med ytterligere 3 000 til 2006. Over 60 pro
sent av nedgangen gjaldt kvinner, og i 2006 var det like 
mange menn som kvinner blant de nye uførepensjonis
tene. Etter 2006 har det hvert år blitt stadig flere nye 
uførepensjonister, og veksten er klart sterkest blant 
kvinner (figur 16).

Figur 14: 
personer 18-30 år med uførepensjon per 31.12 etter alder og kjønn. prosent av befolkningen. 2001 og 2011. 
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Målgruppen for tidsbegrenset uførestønad var personer 
med tidligere arbeidserfaring og med mulighet for å 
komme tilbake i arbeid (Ot.prp. nr. 102 (2001-2002)). 
 Yngre søkere til uføreytelser skulle som hovedregel vur
deres i forhold til tidsbegrenset ytelse. Som figur 17 viser, 
så skyldes nedgangen i sin helhet færre nye uførepen
sjonister i alderen 2554 år. Dette gjelder uansett kjønn. 
Det er også denne aldersgruppen som øker mest etter 
2006, og den utgjør en klart større andel i 2011 enn i 2001. 
Årsaken til dette er at tidligere mottakere av tidsbegrenset 
uførestønad nå i økende grad får en varig uførepensjon.

Denne utviklingen kan også illustreres ved å studere 
nye uførepensjonister i forhold til risikobefolkningen, 
dvs. den andel av befolkningen som ikke allerede har en 
uførepensjon.

I figur 18 vises nye uførepensjonister per 1 000 i risiko
befolkningen for de eldste aldersgruppene. I takt med 
økende andel eldre i befolkningen, faller det gjennom
snittlige antall nye uførepensjonister per person under 
 risiko. Blant 60åringer har det lenge vært en nedgang i 
uførepensjoneringen. Den gradvise innføringen av AFP 
fra slutten av 1980tallet,5 økt gjennomsnittlig utdan
ningsnivå, og i det siste forventningen om og innføringen 
av fleksibelt uttak av alderspensjon, er alle mulig årsaker 
til denne utviklingen. Nedgangen de siste ti årene er 
 sterkest for menn – mens fire prosent av menn over 60 år 
og uten uførepensjon ble pensjonert i 2001, var andelen 
mellom to og tre prosent i 2011. Lien (2011) ser nærmere 
på dette i lys av pensjonsreformen. 

I de yngre aldersgruppene ser vi effekten av tids
begrenset uførestønad etter 2003 for dem som var mellom 
25 og 54 år (figur 19). I aldersgruppen 25-39 år reduseres 
uførepensjoneringen ned mot en promille av risikobefolk
ningen i 2006. Etter 2006 øker imidlertid uførepensjone
ringen igjen, og passerer i 2011 nivået fra 2003. Blant de 
aller yngste er uførepensjoneringen stabil eller svakt 

5  Første gang innført i 1989 for 66åringer. I 1990 ble 65åringer inkludert. 
Ordningen ble gradvis utvidet fram til 62åringer ble inkludert i mars 
1998. 

Figur 15: 
uførepensjonister i prosent av befolkningen etter alder og kjønn. 2001-2011. 2011=100.
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Figur 16: 
årlig tilgang til uførepensjon. I alt og etter kjønn. 
2001-2011.
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økende gjennom hele perioden. Den høye arbeidsinn
vandringen fra 2004 kan også her bidra til at vi under
vurderer veksten noe etter 2004, spesielt for de under 
40 år. Vi inkluderer her hele innvandrergruppen i risiko

befolkningen selv om noen kan mangle rettigheter til 
uførepensjon i angjeldende år. Spørsmålet om slike 
 rettigheter vil imidlertid bare registreres for den enkelte 
dersom det skulle foreligge en søknad.

Figur 18: 
årlig tilgang til uførepensjon for personer 55-67 år. per 1000 i risikobefolkningen. kvinner og menn. 2001-2011.
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Figur 17: 
årlig tilgang til uførepensjon etter alder og kjønn. 2001-2011
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Hva kan SIeS om utvIklIngen vIdere?
I denne gjennomgangen har vi identifisert trekk ved 
 uførepensjoneringen som kan gi en indikasjon på hvordan 
utviklingen vil bli framover. Det viktigste antallsmessig 
er utviklingen i befolkningens vekst og alderssammen
setning, og uførepensjoneringen i de eldste alders
gruppene. Befolkningsframskrivinger fra Statistisk 
 sentralbyrå viser fortsatt vekst i befolkningen mellom 
18 og 66 år.

Antall eldre vil også øke i årene som kommer, selv om 
veksten vil avta de første årene. Andelen som er 55 år og 
over vil være høyere enn på begynnelsen av 2000tallet, 
men som vist i figur 20 vil den synke noe før den øker 
igjen. Det er derfor viktig hva som skjer med uføre
pensjoneringen blant de eldste.

unge uføre
I perioden 20012011 har antall uførepensjonister i  alderen 
1824 år steget fra ca. 2 900 personer til 4 600 personer 
ved utgangen av 2011. Sett i forhold til befolkningen i 
samme alder, utgjør antall uføre 1824åringer nå 1,0 pro
sent av befolkningen, mot 0,8 prosent for ti år siden. Det 
har i lengre tid vært bekymring knyttet til denne  stadige 
veksten i uførepensjonering blant de unge. Selv om de 
yngre uførepensjonistene er få relativt til de eldre, er det 
uansett en viktig oppgave å forhindre en tidlig 
 marginalisering i forhold til utdanning og arbeid. Utvik
lingen her vil avhenge av i hvor stor grad man lykkes i 
denne oppgaven.

konsekvenser av reformer
Så langt kan mye tyde på at innføringen av tidsbegrenset 
uførestønad bare har ført til en forsinket tilgang til varig 
uførepensjon. Det ble administrativt fastsatt i trygde
etaten at minst 40 prosent av nye uføre fra 2004 skulle ha 

Figur 19: 
årlig tilgang til uførepensjon for personer 18-54 år. per 1000 i risikobefolkningen. kvinner og menn. 2001-2011.
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personer i befolkningen 18-66 år. antall og andel 
55-66-åringer i prosent. per 1.1.2011-2040. SSbs 
befolkningsframskrivinger – mellomalternativet (mmmm). 
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en tidsbegrenset ytelse. Sannsynligvis førte dette til at 
mange som burde hatt en varig uførepensjon fikk en tids
begrenset uføreytelse. Men samtidig med innføringen av 
den tidsbegrensede uførestønaden reduserte man også 
 tiden den enkelte kunne motta rehabiliteringspenger. 
 Vilkårene for å få en tidsbegrenset uføreytelse ble justert 
for å kunne fange opp personer som hadde brukt opp 
 rettigheten til rehabiliteringspenger uten at behandlings
vilkåret i den opprinnelige uføreordningen kunne sies å 
være helt oppfylt. Resultatet var en litt bredere port inn til 
en uføreytelse, noe som kan ha bidratt til å øke andelen 
(særlig yngre) kvinner som nå mottar uførepensjon. En 
analyse viser at de som fikk tidsbegrenset uførestønad i 
utgangspunktet hadde kjennetegn som ga bedre mulighet 
for tilbakeføring til arbeid enn dem som fikk uførepen
sjon (Hauge og Bragstad 2008). Selv åtte år etter innførin
gen av ordningen finner vi likevel en svært liten andel av 
denne gruppen i arbeid uten noen ytelse; det er overgang 
til uførepensjon som har vært normen. Omtrent en fjerde
del kombinerer imidlertid arbeid med en gradert ytelse.

De siste års kraftige vekst i uførepensjoneringen skyl
des i hovedsak overgang fra tidsbegrenset stønad. Siden 
dette stort sett er personer under 55 år, vil de være uføre
pensjonister i mange år framover. Fremdeles mottar like
vel mer enn 32 000 tidligere mottakere av tidsbegrenset 
uførestønad arbeidsavklaringspenger. Dersom disse også 
ender opp med vedtak om uførepensjon, vil det bidra til 
en ytterligere vekst i uførepensjoneringen de nærmeste 
årene. På den andre siden kan innføringen av arbeids
avklaringspenger og ny vurdering av vedtakene ha ført til 
at de som sto lengst unna arbeidslivet nå har fått uføre
pensjon, og at de som er igjen på arbeidsavklaringspenger 
har økt sannsynlighet for framtidig yrkesaktivitet. Utvik
lingen i løpet av 2012 vil kunne gi svaret på dette.
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Unge som blir arbeidslause 
Av: Jorunn Furuberg

Samandrag

I denne artikkelen ser vi på unge som blei arbeidslause i åra 2002, 2006 og 2009 – to år med nedgangskonjunktur og 
eitt (2006) med oppgangskonjunktur. Nedgangskonjunkturen i 2002 råka ungdom hardare enn nedgangskonjunkturen 
som kom i etterkant av finanskrisa i 2008. Arbeidsløysa var då høgare i utgangspunktet, og fleire ungdommar blei 
 arbeidslause i 2002 enn i 2009. 

Sjølv om fleire blei arbeidslause i 2002 enn i 2009, hadde dei som blei arbeidslause i 2009 lengre arbeidssøkjar
periodar. Ei viktig årsak til dette var at langt fleire kom inn i arbeidsretta tiltak i 2009 enn tilfellet var i dei andre åra. 
Blant dei under 20 år er det svært få som opplever å bli langtidsledige, medan om lag kvar tiande i alderen 20–24 år 
som blir arbeidslaus i ein nedgangskonjunktur, blir langtidsledig. 

Dei fleste ungdommar som blir arbeidslause har vore i eit arbeidsforhold tidlegare. Blant dei som blei arbeidslause i 
åra med nedgangskonjunktur er det noko fleire som har arbeidserfaring samanlikna med dei som blei arbeidslause i 
2006. Finanskrisa førte til eit kraftig fall i produksjonen innan bygg og anlegg, og i 2009 var det langt fleire unge 
 arbeidslause frå bygge og anleggsnæringa samanlikna med dei andre åra. 

Ungdom som blei arbeidslause i 2006 har ei noko svakare tilknyting til arbeidsmarknaden enn dei som blei arbeids
lause i 2002 og 2009. Uansett konjunkturtilhøve er mennene i fleirtal blant dei som blir arbeidslause, og prosentdelen 
menn er høgast når det er nedgangskonjunktur. 

Mange unge arbeidslause har ikkje nokon form for arbeidsrelatert stønad i den tida dei er arbeidssøkjarar. Dette skul
dast først og fremst at dei ikkje har arbeidd lenge nok til å ha opparbeidd seg rett til dagpengar. I 2009 var fire av ti unge 
som blei arbeidslause i alderen 2024 år utan arbeidsmarknadsrelatert stønad frå NAV i den tida dei var arbeidssøkjarar. 

I løpet av dei åra vi ser på er det ein auke i talet på unge som mottek attføringspengar eller arbeidsavklaringspengar 
i den tida dei er arbeidssøkjarar. Det er også langt fleire av dei som blei arbeidslause i 2009 enn i førre nedgangs
konjunktur som har motteke helserelaterte trygdeytingar i åra før dei blei arbeidslause. Dette kan indikera at saman
setjinga av dei unge som melder seg arbeidslause har endra seg over tid.

InnleIIng

I kjølvatnet av finanskrisa i 2008 auka arbeidsløysa sterkt 
i Europa, og særleg var det mange unge som blei utan 
 arbeid. Sjølv om arbeidsløysa i Noreg ikkje auka på langt 
nær så mykje som i mange andre land, viser Figur 1 at det 
var eit vendepunkt på arbeidsmarknaden våren 2008 då 
arbeidsløysa starta å auka. Denne auken skaut fart frå 
hausten 2008 og inn i 2009. Arbeidsløysa auka gjennom 
heile 2009. Figuren viser og at ei kraftig opptrapping av 
arbeidsmarknadstiltaka dempa veksten i arbeidsløysa ut 
over i 2009. 

For mange er det i starten av 20-åra at ein avsluttar 
 utdanning og skal inn i arbeidslivet. Konjunkturtilhøva i 
den tida der ein skal etablera seg på arbeidsmarknaden 
har mykje å seia for overgangen mellom utdanning og 
 arbeid. Arbeidsløysa blant unge svingar meir med kon-
junkturane enn den gjer for andre aldersgrupper (figur 2). 

I ein nedgangskonjunktur vil ofte arbeidsløysa auka raskt 
 særleg for unge i starten av 20-åra, for så tilsvarande å 
falla raskt når etterspørselen etter arbeidskraft tek seg opp 
att. I ein nedgangskonjunktur vil det kunna ta lengre tid 
for ungdom å finna den første jobben, og dei blir arbeids-
lause i ein periode. Ungdom som er nyetablerte på 
 arbeidsmarknaden har lågare ansiennitet enn eldre kolle-
gaer, og er ofte dei første som må gå når verksemdene 
innskrenkar. Ungdom som blir arbeidslause i ein opp-
gangskonjunktur vil truleg ha andre kjenneteikn enn 
ungdom som blir ledige i ein nedgangskonjunktur. Mange 
får ikkje arbeid fordi dei ikkje er kvalifiserte til jobbane 
som er ledige. Dei kan mangla formell kompetanse eller 
ha vanskar med å tilpassa seg arbeidslivet.

I Noreg er det politisk semje om å hindra at ungdom 
blir gåande lenge arbeidslause. Ungdomsgarantien for 
unge under 20 år skal sikra at alle som er arbeidslause 
 eller utan skoleplass skal få tilbod om arbeidsmarknads-

          // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012
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tiltak. NAV samarbeider med den fylkeskommunale 
 oppfølgingstenesta om å setja denne garantien ut i livet. 
For unge mellom 20 og 24 år blei det frå 2007 innført ein 
utvida oppfølgingsgaranti som skal sikra at dei som har 
gått arbeidslause i meir enn tre månader skal få ei utvida 
oppfølging frå NAV. For unge i alderen 20–24 år som er 
langtidsarbeidslause, blei det frå 2009 innført ein garanti 
som skal sikra at denne gruppa får tilbod om arbeids-
marknadstiltak. 

Føremålet med denne artikkelen er å sjå på kjenneteikn 
ved ungdom som blei arbeidslause i 2009, i nedgangs-
konjunkturen etter finanskrisa, og å samanlikna 
 kjenneteikn ved denne ungdommen med tilsvarande 
 aldersgrupper som blei arbeidslause under førre ned-
gangskonjunktur i 2002. Figur 1 viser at arbeidsløysa 
starta å auka sommaren 2001, og at denne auken held 
fram gjennom 2002. Samanlikna med situasjonen i 2009 
var tiltaksaktiviteten låg i 2002. 

Vi vil også sjå i kva grad ungdom som blir arbeidslause i 
ein nedgangskonjunktur skil seg frå ungdom som blir 
 arbeidslause i ein oppgangskonjunktur. Til det har vi valt 
ungdom som blei arbeidslause i 2006. Då var vi inne i ein 
periode med langvarig oppgangskonjunktur, og arbeidsløysa 
minka gjennom heile året. Tiltaksaktiviteten var i 2006 
 vesentleg lågare enn tidlegare i oppgangskonjunkturen.

Vidare vil vi sjå på kva som skjer med ungdommane i 
perioden dei er arbeidssøkjarar. Vi ser nærare på mellom 
anna tiltaksdeltaking, lengd på arbeidssøkjarperioden, 
omfanget av økonomiske ytingar og langtidsarbeidsløyse. 

I artikkelen skil vi mellom ungdom over og under 20 år. 
Dei fleste ungdommar under 20 år er under utdanning, og 
yrkesdeltakinga er låg i denne aldersgruppa. Mange som 
er yrkesaktive har ein deltidsjobb ved sida av skolegang. I 
oppgangstider aukar yrkesdeltakinga blant dei yngste, 
medan mange trekkjer seg ut av arbeidsmarknaden i ein 
nedgangskonjunktur. For mange i denne aldersgruppa er 
utdanning eit alternativ til arbeidsløyse. Dei fleste under 
20 år som melder seg som arbeidslause hos NAV har ikkje 
fullført ei vidaregåande utdanning. Ei viktig årsak til 
 arbeidsløysa i denne aldersgruppa er at det er vanskeleg 
for ungdom som ikkje har fullført vidaregåande utdan-
ning å få innpass på arbeidsmarknaden. Arbeidsløysa 
 varierer mindre over konjunkturane for denne alders-
gruppa enn for andre, jamfør figur 2. 

Ungdom i alderen 20–24 år er i ein annleis situasjon 
enn dei under 20 år. Mange i denne aldersgruppa har 
 avslutta utdanninga si og skal etablera seg på arbeids-
marknaden. Vidare utdanning er ikkje i like stor grad eit 
alternativ til arbeidsløyse i denne gruppa. Figur 2 viser at 
arbeidsløysa blant ungdom mellom 20 og 24 år varierer 
sterkt over konjunkturane. 

Artikkelen er første del av prosjektet «Unges tilknyt-
ning til arbeidslivet». Del to i prosjektet omhandlar NAV 

si oppfølging av unge arbeidssøkjarar, jamfør artikkelen 
«Unge arbeidssøkere – hvem er de og kva slags opp følging 
trenger de frå NAV?» i dette nummeret. Del tre av 
 prosjektet, som omhandlar kva som skjer med arbeids-
lause ungdom etter arbeidssøkjarperioden, vil bli presen-
tert i ein seinare artikkel i Arbeid og velferd. 

KjenneteIKn ved Unge arbeIdSlaUSe
Flest arbeidslause unge menn

Figur 3 stadfestar at talet på ungdom som blir arbeidslause 
varierer med konjunkturane. Dette gjeld både dei under 
20 år og ungdom i alderen 20–24 år, men forskjellen er 
størst for dei eldste ungdommane. Flest ungdommar blei 
arbeidslause i 2002. Dette viser at nedgangskonjunkturen 
i 2002 ramma ungdom hardare enn konjunkturnedgangen 
i kjølvatnet av finanskrisa.

Figur 1: 
Heilt arbeidslause og summen av heilt  
arbeidslause og ordinære tiltaksdeltakarar.  
januar 2001 – januar 2012. Sesongjusterte tal. 
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data og definisjonar 

Mange unge vekslar mellom korte periodar som  arbeidslause 
og periodar i arbeid. I denne artikkelen vil vi sjå på ungdom 
som startar på ein periode som  arbeidslause i eitt av dei tre 
åra 2002, 2006 og 2009. Her har vi definert ungdom som blir 
arbeidslause til å omfatta alle personar under 25 år som har 
tilgang som heilt arbeidslaus eller ordinær tiltaksdeltakar i 
løpet av  kalenderåret. Med tilgang meiner vi her at dei er 
 ny registrerte som heilt arbeidslause eller ordinære tiltaks-
deltakarar, og ikkje har vore heilt arbeidslause eller  ordinære 
tiltaksdeltakarar i løpet av dei siste tre  månadene før denne 
registreringa. Dei aller fleste  ungdommar har tilgang som 
heilt arbeidslaus, men  nokre få registrerer seg som arbeids-
søkjar først når dei startar i eit tiltak (dette gjeld i underkant 
av to prosent av utvalet vårt).
Vi føl ungdommen i eitt år etter at dei har tilgang til 
 arbeidsløyse slik det er definert her. 
I artikkelen refererer vi til ein del sentrale omgrep slik dei er 
definert i NAV sin offisielle statistikk over  arbeidssøkjarar:

Registrerte arbeidssøkjarar:
Personar som søkjer inntektsgjevande arbeid ved NAV og 
som er arbeidsføre og elles disponible for det  arbeidet dei 
 søkjer. Ein person vert rekna som registrert arbeidssøkjar 
dersom han har meldt seg til NAV, eller fornya meldinga til 
NAV, i løpet av dei to siste vekene. Arbeidssøkjarar kan vera 
heilt arbeidslause, delvis arbeidslause, tiltaksdeltakarar eller 
andre arbeidssøkjarar. 

Registrerte heilt arbeidslause:
Arbeidssøkjarar som har vore utan inntektsgjevande  arbeid 
dei to siste vekene.

Registrerte delvis ledige: 
Ordinære arbeidssøkjarar som har hatt inntektsgjevande 
 arbeid mindre enn full tid dei siste to vekene, og som søkjer 
arbeid med lengre arbeidstid.

Ordinære tiltaksdeltakarar:
Arbeidssøkjarar som tek del i ordinære arbeidsretta tiltak og 
som søkjer ordinært arbeid hos NAV og som er disponible for 
ordinært arbeid.

Varigheit som heilt arbeidslaus: 
Ein samanhengande periode der ein er registrert som heilt 
arbeidslaus. Er ein ute av registeret fjorten dagar eller meir, 
startar ein ny periode som arbeidslaus dersom ein registrerer 
seg igjen. 

Langtidsledige: 
Personar som har hatt ein samanhengande periode som heilt 
arbeidslause på minimum 26 veker. 

Varigheit som arbeidssøkjar: 
Ein samanhengande periode frå det tidspunktet ein  registrerer 
seg som arbeidssøkjar hos NAV, der ein ikkje har vore regis-

trert som arbeidssøkjar dei siste fire  vekene, og til ein sluttar 
å registrera seg som arbeids søkjar og har eit opphald på 
 minimum fire veker. Denne perioden inkluderer tid som heilt 
arbeidslaus, delvis  arbeidslaus og ordinær tiltaksdeltakar. 

Langtidsarbeidssøkjarar:
Personar som har ein samanhengande periode som 
 arbeidssøkjarar på minimum 26 veker.

Arbeidsretta tiltak:
Det er situasjonen på arbeidsmarknaden og politiske føringar 
som bestemmer utforminga, samansetjinga og omfanget av 
arbeidsretta tiltak. Før 2009 skilde ein mellom tiltak for 
 ordinære arbeidssøkjarar og tiltak for personar med nedsett 
arbeidsevne (yrkesvalhemma). I 2009 kom det ei ny forskrift 
for arbeidsretta tiltak der ein ikkje lenger skil mellom tiltak for 
ordinære arbeidssøkjarar og tiltak for personar med nedsett 
arbeidsevne. Føremålet var at det skulle bli eit enklare regel-
verk og færre og meir fleksible tiltak, og at den einskilde sitt 
behov for tiltak skulle vera avgjerande. Tiltaka skal  bidra til:

•  å styrkja kompetansen og evna til arbeid
•  å auka sjansen til å gjera vanleg arbeid
•  å skaffa kvalifisert arbeidskraft
•  å førebyggja og dempa skadeverknadane av arbeidsløyse
•  å hindra at arbeidstakarar fell ut av arbeidslivet

Dei mest vanlege tiltaka for ungdom: 
Opplæring:
For ordinære tiltaksdeltakarar skal tiltaket bidra til at 
 arbeidssøkjarane vert kvalifiserte til ledige jobbar.  Opplæring 
skjer i form av arbeidsmarknadskurs, som ofte er korte 
 yrkesretta kurs. Maksimal varigheit på  tiltaket er ti månader. 
For å kunna delta i opplærings tiltak må ein ha fylt 19 år. 

Arbeidspraksis:
Arbeidspraksis i ordinær verksemd er eit tiltak for  personar 
som treng å prøva seg på arbeidsmarknaden, få arbeids-
erfaring og dermed auka sjansen til å komma i arbeid. 

Maksimum varigheit i tiltaket er eitt år.

Lønstilskott:
Tidsavgrensa lønstilskott skal motivera arbeidsgjevarar til å 
tilsetja personar på vanlege løns- og arbeidsvilkår. Tiltaks-
deltakaren utfører ordinære arbeidsoppgåver og er tilsett på 
ordinære løns- og arbeidsvilkår. Målsetjinga med tiltaket er 
at deltakaren skal koma i eit varig  arbeidsforhold hos arbeids-
gjevaren.

Oppfølging:
Oppfølging er eit nytt tiltak frå 2009 for personar som har 
behov for meir omfattande formidlings- og opp følgingshjelp 
enn det NAV kan tilby. For dei som ikkje har eit arbeidsfor-
hold skal oppfølging styrkja kompetansen og motivasjonen 
til arbeidssøkjaren, og hjelpa til med å finna gode og verk-
same jobbsøkingsstrategiar. Oppfølging kan vara i opptil 
seks månader. 
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Uansett konjunkturtilhøve er mennene i fleirtal blant 
dei som blir arbeidslause, og prosentdelen menn er høgast 
når det er nedgangskonjunktur. Ei viktig årsak til dette er 
den kjønnsdelte arbeidsmarknaden i Noreg, der menn i 
langt større grad enn kvinner arbeider i konjunkturutsette 
næringar. Finanskrisa førte til ein rask og kraftig auke i 
talet på arbeidslause innan konjunkturutsette næringar, 
og særleg innan bygg og anlegg som sysselset mange 
menn. I 2002 var situasjonen meir prega av ein breiare 
konjunkturnedgang. Arbeidsløysa auka kraftig også 
 innafor mindre typiske konjunkturutsette næringar, og 
det blei særleg vanskeleg for nyutdanna å få arbeid. 

mange ungdommar har vore 
arbeidssøkjarar tidlegare
Figur 4 viser kor stor prosentdel av ungdommane som blei 
arbeidslause dei gjeldande åra, som også har vore arbeids-
søkjarar eller trygdemottakarar tidlegare. Svært mange 
ungdommar har vore registrert som arbeidssøkjarar tid-
legare, særleg i aldersgruppa 20–24 år. I dei tre åra vi 
 studerer, har i gjennomsnitt om lag to tredeler av dei 
 arbeidslause i denne aldersgruppa også tidlegare søkt 
 arbeid hos NAV. I 2006, året med oppgangskonjunktur, er 
prosentdelen som tidlegare har vore registrert som 
 arbeidssøkjarar høgast. I ein høgkonjunktur vil fleire av 
ungdommane som blir arbeidslause ha andre problem i til-
legg til at dei er utan arbeid. Til dømes kan dei ha  problem 
med dårleg helse. Dette kan føra til at ein større prosentdel 
av dei arbeidslause ungdommane i ein oppgangskonjunk-
tur har vanskar med å få ei stabil tilknyting til arbeidslivet, 
noko som vil gi seg utslag i fleire  arbeidssøkjarperiodar. 

Prosentdelen som har vore registrert som arbeidssøkjar 
tidlegare var lågast i 2009. Før konjunkturane snudde i 
2008 hadde vi vore gjennom ein langvarig oppgangskon-
junktur med rekordlåg arbeidsløyse, jamfør figur 1. Førre 
nedgangskonjunktur, som starta i 2001, kom i ein  situasjon 

der arbeidsløysa var høgare i utgangspunktet. Dette kan 
forklara at det er færre av unge som blei arbeidslause i 
nedgangskonjunkturen i 2009 som tidlegare hadde vore 
registrert som arbeidssøkjarar samanlikna med ungdom-
mane som blei arbeidslause i 2002. 

Mange ungdommar har tidlegare arbeidssøkjarerfaring, 
men langt færre har vore trygdemottakarar. Det ser like-
vel ut som om denne prosentdelen kan ha auka noko over 
tid, uavhengig av konjunkturtilhøva. I 2002 hadde fire 
prosent av dei som blei arbeidslause i aldersgruppa 20–24 
år tidlegare motteker ei form for helserelatert trygd. I 
2009 var det tilsvarande talet sju prosent. I 2006, året med 
oppgangskonjunktur, var prosentdelen tidlegare trygde-
mottakarar i denne aldersgruppa høgast med åtte prosent. 
Dei aller fleste av desse, tre av fire, hadde motteke rehabi-
literingspengar. At det er flest tidlegare trygdemottakarar 
blant dei som blir arbeidslause når det er oppgangskon-
junktur, er som venta. Det er rimeleg at dei som blir 
 arbeidslause i tider der det er, relativt sett, lett å finna 
 arbeid, har ei annan samansetjing enn dei som blir 
 arbeidslause i ein nedgangskonjunktur. Difor er det over-
raskande at talet på tidlegare trygdemottakarar er såpass 
høgt som sju prosent i 2009, og at det er så mykje høgare 
enn i 2002. Dette samsvarer likevel med at det i løpet av 
dei seinare åra har vore ein sterk vekst i talet på unge som 
mottek helserelaterte stønader (Brage og Bragstad 2011). 

For ungdom under 20 år vil arbeidssøkjar- og trygde-
historikken vera mindre informativ på grunn av den låge 
alderen. Svært få blant dei yngste ungdommane har vore 
trygdemottakarar tidlegare.

Figur 3. 
talet på ungdom som blei arbeidslause i 2002, 2006 og 
2009, etter aldersgruppe og kjønn. Prosentdel menn. 
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Prosentdelen av ungdom som blei arbeidslause i 
2002, 2006 og 2009 som har vore registrert som 
arbeidssøkjarar eller trygdemottakarar* i løpet av 
dei seks siste åra før tilgang, etter aldersgruppe 

KJelde: nAv

*  Alle som har vore registrert som heilt arbeidslause, delvis arbeidslause, tiltaks
deltakarar eller andre arbeidssøkjarar hos NAV i løpet av dei seks siste åra er definert 
som tidlegare arbeidssøkjarar. Alle som i løpet av dei seks siste åra har vore registrert 
hos NAV som mottakar av uførestønad, tidsavgrensa uføretrygd, rehabiliteringspengar 
eller attføringspengar er rekna som tidlegare trygdemottakarar.

33 % 31 % 28 %

65 %
69 %

62 %

1 % 1 % 1 % 4 %
8 % 7 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

2002 2006 2009 2002 2006 2009
Under 20 år 20–24 år 

Tidlegare arbeidsøkjarar Tidlegare trygdemottakarar



44

// Unge som blir arbeidslause // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012

Høg innvandring har ført til fleire 
arbeidslause med innvandrarbakgrunn

I aldersgruppa 20–24 år har det vore ein auke i prosent-
delen personar med innvandrarbakgrunn blant dei unge 
som blei arbeidslause frå 13 prosent i 2002 til 19 prosent i 
2009. Med innvandrarbakgrunn reknar vi her at ein anten 
har innvandra sjølv, eller er født i Noreg av foreldre som 
begge er født i utlandet.1 Auken i prosentdelen arbeids-
lause med innvandrarbakgrunn gjenspeglar den sterke 
auken det har vore i nettoinnvandringa til Noreg etter 
 tusenårsskiftet. I løpet av perioden 2002 til 2009 auka 
 talet på personar med innvandrarbakgrunn i folkemengda 
med 63 prosent, medan den totale folkemengda auka med 
6,1 prosent i same periode, viser tal frå Statistisk Sentral-
byrå.

Blant unge under 20 år som blei arbeidslause har pro-
sentdelen med innvandrarbakgrunn halde seg relativt 
 stabil i dei åra vi har med i vår analyse.

dei fleste unge arbeidslause har 
arbeidserfaring 
 Figur 6 viser at dei fleste ungdommar i alderen 20–24 år 
har arbeidserfaring før dei registrerer seg som arbeids-
lause. Også blant unge under 20 år har mange av dei 
 arbeidslause arbeidserfaring. For begge aldersgrupper 
gjeld det at det er færrast med tidlegare arbeidserfaring i 
året med oppgangskonjunktur, 2006. Dette viser at i gjen-
nomsnitt så har unge som registrerer seg ledige i ein 

1  Definisjonen av innvandrarbakgrunn er ikkje heilt i samsvar med Statis-
tisk sentralbyrå (SSB) sin definisjon av person med innvandrarbakgrunn. 
For å falla inn under SSB sin definisjon av omgrepet må ein i tillegg ha 
fire besteforeldre som også er født i utlandet.

 oppgangskonjunktur ei noko svakare tilknyting til 
 arbeidsmarknaden enn dei som blir ledige i ein nedgangs-
konjunktur. 

Tabell 1 viser kva for næring dei unge med arbeids-
erfaring arbeidde i før dei vart arbeidslause. Tabellen 
 viser og sysselsetjing etter næring for alle ungdomar i 
4. kvartal 2009. For dei arbeidslause som har hatt fleire 
arbeidsforhold viser tabellen næring i det siste arbeids-
forholdet før dei blei arbeidslause. Varehandel er den 
 dominerande næringa blant unge arbeidslause. Dette gjeld 
for begge aldersgrupper og uansett konjunkturtilhøve. 

Når vi samanliknar næringsbakgrunnen til dei som blei 
arbeidslause i løpet av 2009 med næringsbakgrunnen til 
alle sysselsette ungdommar i dei aktuelle aldersgruppene 
ser vi at langt fleire av dei arbeidslause har bakgrunn frå 
konjunkturutsette næringar. Blant dei som blei arbeids-
lause i 2009 hadde til saman 21 prosent av ungdommen 
under 20 år bakgrunn frå industri eller bygg og anlegg. 
Blant alle sysselsette i 4. kvartal 2009 i denne alders-
gruppa gjaldt dette 14 prosent. Tilsvarande tal for dei i 
 alderen 20–24 år er 25 prosent av dei arbeidslause og 
17 prosent av alle sysselsette. 

Den største forskjellen mellom dei to åra med ned-
gangskonjunktur er at det er langt fleire av dei unge 
 arbeidslause som har bakgrunn frå bygge- og anleggs-
verksemd i 2009 samanlikna med 2002. Finanskrisa i 
2008 førte til eit brått og kraftig fall i produksjonen innan 
bygg og anlegg. I 2002 var industri den nest største næ-
ringsgruppa med tanke på kor dei unge arbeidslause kjem 
frå. Dette kan forklarast med at nedgangskonjunkturar 
vanlegvis går sterkt utover sysselsetjinga i industrien. I 
2009 er prosentdelen av dei unge arbeidslause som kjem 
frå industrien litt lågare enn i 2002. Over tid har det vore 
ein nedgang i sysselsetjinga i industrien. Det har også 
vore ein aukande trend at mange industriverksemder 

Figur 5. 
Prosentdel med innvandrarbakgrunn blant ungdom 
som blei arbeidslause i 2002, 2006 og 2009, etter 
aldersgruppe. 
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Prosentdelen av dei unge som blei arbeidslause i 
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 kjøper varer og tenester dei tidlegare produserte sjølve. 
Ein del av sysselsetjinga som tidlegare høyrde inn under 
industrinæringa er no å finna i næringane fagleg eller for-
retningsmessig tenesteyting. Tabellen viser også at blant 
20–24 åringane er det fleire med arbeidserfaring frå helse- 

og sosialtenester i 2006 enn dei to andre åra. Dette heng 
truleg saman med at det var, relativt sett, fleire kvinner 
blant dei arbeidslause unge dette året samanlikna med dei 
to åra med nedgangskonjunktur.

Tabell 1. 
næring i siste arbeidsforhold før registrering som arbeidslaus. Ungdom under 20 år og 20–24 år med tilgang 
til arbeidsløyse i 2002, 2006 og 2009. Sysselsetjing for alle under 25 år etter aldersgruppe 4. kvartal 2009.

Under 
20 år

Ale 
sysselsette 
15–20 år

20–24 år 
Alle 

sysselsette 
20–24 år

2002 2006 2009 4. kvartal 
2009 2002 2006 2009 4. kvartal 

2009
Industri 13% 12% 10% 6% 14% 10% 13% 7%

Bygge- og anleggsverksemd 6% 6% 11% 8% 6% 7% 12% 10%

Elektrisitet og vassforsyning 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Varehandel, motorvognreparasjonar 20% 23% 26% 39% 17% 20% 21% 25%

Transport og lagring 8% 6% 5% 3% 7% 7% 5% 4%

Overnattings- og serveringsverksemd 11% 10% 10% 11% 10% 10% 8% 7%

Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting 4% 3% 1% 2% 5% 3% 2% 3%

Forretningsmessig tenesteyting 8% 13% 14% 4% 9% 11% 14% 8%

Undervisning 2% 2% 2% 2% 4% 3% 2% 3%

Helse- og sosialtenester 7% 9% 11% 9% 10% 15% 13% 18%

Jordbruk, skogbruk, fiske 3% 2% 2% 5% 3% 2% 2% 2%

Andre næringar 10% 10% 7% 10% 8% 9% 7% 13%

Ukjent 7% 2% 0% 0% 6% 2% 0% 0%

Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

KJelde: SSb og nAv

Tabell 2. 
Høgaste fullførte utdanning blant personar i alderen 16–19 år og 20–24 år. 2006 og 2009.  
Heile folkemengda (årsgjennomsnitt) og registrert arbeidslause ( 4.kvartal) i dei aktuelle aldersgruppene.

16–19 år 20–24 år

2006 2009 2006 2009

Folke-
mengda,

årsgj.snitt

Heilt
arb.lause
4. kvartal

Folke-
mengda,

årsgj.snitt

Heilt
arb.lause
4. kvartal

Folke-
mengda,

årsgj.snitt

Heilt
arb.lause
4. kvartal

Folke-
mengda,

årsgj.snitt

Heilt
arb.lause
4. kvartal

Grunnskole 86% 89% 85% 90% 29% 67% 29% 68%

Vidaregåande skole 11% 0% 12% 0% 51% 24% 50% 22%

Universitet og høgskole 0% 0% 0% 0% 15% 1% 15% 1%

Uoppgitt eller inga fullført utdanning 3% 11% 3% 9% 5% 8% 6% 9%

Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

KJelde: SSb og nAv
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låg utdanning blant unge arbeidslause

Tabell 2 gir eit klårt bilete av at unge arbeidslause har 
 lågare formell kompetanse enn gjennomsnittet i folke-
mengda i sine aldersgrupper. 

Ungdom har mindre arbeidserfaring enn eldre, og 
 utdanning er difor eit særleg viktig kjenneteikn ved ung-
dom på arbeidsmarknaden. Tabell 2 viser utdannings-
nivået i folkemengda for ungdom i alderen 16–19 år og 
20–24 år, samanlikna med registrert heilt arbeidslaus 
ungdom i dei same aldersgruppene2. Tabellen viser at 
 arbeidslaus ungdom har lågare utdanningsnivå enn ung-
dom generelt i same aldersgruppe. Sjølv om tabellen viser  
utdanningsnivået til behaldninga heilt arbeidslause i 
4. kvartal dei gjeldande åra, er det ikkje grunn til å tru at 
utdanningsnivået i vårt utval skulle vera vesentleg ulikt 
dette. Medan 11 prosent av ungdommen som var under 
20 år i 2006 hadde fullført vidaregåande utdanning, gjaldt 
dette mindre enn ein prosent av dei registrerte heilt 
 arbeidslause i denne aldersgruppa. I aldersgruppa 20–24 
år er det langt fleire blant dei arbeidslause som har grunn-
skole som høgaste fullførte utdanning samanlikna med 
alle i denne aldersgruppa. Tilsvarande er det færre med 
fullført vidaregåande utdanning og høgare utdanning. For 
begge år og for begge aldersgrupper er personar med 
uoppgitt eller inga fullført utdanning overrepresenterte 
blant dei arbeidslause.

Kva SKjer I arbeIdSSøKjarPerIoden?

20-24 åringane er arbeidslause lenger når 
det er lågkonjunktur

Mange unge vekslar mellom å vera heilt arbeidslause og å 
arbeida litt (periodar som delvis arbeidslause) i den 
 perioden dei står registrert som arbeidssøkjarar hos NAV. 

Figur 7 viser kor mange dagar i gjennomsnitt ungdom 
som blei arbeidslause dei aktuelle åra var registrert som 
anten heilt arbeidslause, delvis arbeidslause eller tiltaks-
deltakarar i løpet av perioden som arbeidssøkjar. Figur 7 
viser at dei eldste ungdommane er heilt arbeidslause len-
ger i dei to åra med nedgangskonjunkturar, 2002 og 2009, 
enn i 2006, året med oppgangskonjunktur. Vi ser også at 
dei eldste ungdommane var lenger heilt arbeidslause enn 
dei under 20 år, uansett konjunkturforhold. 20–24 årin-
gane har også fleire dagar som delvis arbeidslause enn dei 
yngste arbeidssøkjarane.

2  NAV har ikkje data over fullført utdanning på individnivå. Tabellen  viser 
tal frå SSB over behaldning heilt arbeidslause etter utdanning i 2006 og 
2009. Tal for folkemengda er årsgjennomsnitt, medan tal for registrerte 
heilt arbeidslause er frå 4. kvartal.

Ungdom under 20 år er i gjennomsnitt lenger i tiltak 
enn dei eldre ungdommane. Tiltaksgarantien, som skal 
sikra tiltak til ungdom under 20 år utan arbeid eller skole-
plass, fører til at dei under 20 år er prioritert når det gjeld 
arbeidsmarknadstiltak. For begge aldersgrupper ser vi at 
dei som blei arbeidslause i 2009 var lengre i tiltak enn dei 
som blei arbeidslause dei andre åra. Dette heng saman 
med eit høgt tiltaksnivå i 2009 samanlikna med dei andre 
åra, jamfør figur 1. 

Flest blir langtidsledige i lågkonjunkturar
Figur 8 viser kor stor prosentdel av ungdommen som 
 opplevde å bli langtidsarbeidssøkjarar eller langtidsledige i 
løpet av arbeidssøkjarperioden (sjå definisjonar i  Faktaboks).

Svært få unge under 20 år går samanhengande arbeids-
lause så lenge at dei blir langtidsledige, men langt fleire i 
denne aldersgruppa er registrert hos NAV som arbeids-
søkjarar i 26 veker eller lenger. Ei viktig årsak til dette er 
at mange i denne aldersgruppa er i tiltak medan dei er 
 arbeidssøkjarar. Det at mange var i tiltak i 2009 er truleg 
årsaka til at så mange som 31 prosent av dei under 20 år 
som blei arbeidslause i 2009 vart langtidsarbeidssøkjarar.

Også i aldersgruppa 20–24 år er det flest langtids-
arbeidssøkjarar i 2009, noko som truleg heng saman med 
at fleire var lenger i tiltak blant dei som vart arbeidslause 
dette året. Ser vi på samanhengande tid som heilt arbeids-
laus, viser figur 8 at fleire blir langtidsledige i åra med 
lågkonjunktur. I tider med låg etterspørsel etter arbeids-
kraft vil ein større prosentdel av arbeidslaus ungdom ha 
problem med å skaffa seg nytt arbeid. 

Figur. 7. 
varigheit som heilt arbeidslaus, delvis arbeidslaus og 
tiltaksdeltakar blant ungdom som blei arbeidslause i 
2002, 2006 og 2009, etter aldersgruppe. talet på 
dagar i løpet av arbeidssøkjarperioden.

KJelde: nAv

53
54

57

77

69

84

10 8 9

28

23 23

31 33

45

9 10

18

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2002 2006 2009 2002 2006 2009

Under 20 år 20–24 år

Heilt arbeidslaus Delvis arbeidslaus Tiltaksdeltakar



47

Høg tiltaksaktivitet i 2009 kom  
dei unge til gode
Kor mange som tek del i arbeidsmarknadstiltak heng 
 saman med kor mange som har behov for tiltak og kor 
mange tiltaksplassar NAV kan tilby. Ungdom under 20 år 
er ei prioritert gruppe når det gjeld tiltak. Figur 9 viser at 
ein langt større prosentdel av dei under 20 år enn av dei i 
aldersgruppa 20–24 år tok del i arbeidsretta tiltak i dei 
aktuelle åra.

I slutten av 2008 og starten av 2009 auka arbeidsløysa 
sterkt og tiltaksaktiviteten blei raskt trappa opp. Figur 9 
viser at langt fleire av dei unge arbeidslause i 2009 kom 
på tiltak når vi samanliknar med 2002 og 2006. Lågast 
prosentdel unge kom på tiltak i førre nedgangskonjunk-
tur, 2002. I aldersgruppa 20–24 år kom dobbelt så mange 

på tiltak i 2009 som i 2002. Ei anna årsak til dette kan 
vera at det frå 2009 blei innført ein garanti som skulle 
sikra all langtidsledig ungdom mellom 20 og 24 år tilbod 
om arbeidsretta tiltak.

Figur 9 viser også at dei som blei arbeidslause i 2002, 
og som deltok i arbeidsmarknadstiltak, var lengre i tiltak 
enn tilsvarande grupper i 2006 og 2009. Ungdom under 
20 år var lengre i tiltak enn dei i alderen 20–24 år i alle dei 
tre aktuelle åra. 

Kort tid i tiltak kan tyda på at fleire droppar ut av tiltak 
og ikkje fullfører, men det kan også tyda på at tiltaka i 
2006 var av kortare varigheit enn i 2002 og 2009. Kortare 
tiltak fører til at det er mogeleg å tilby tiltak til fleire 
 arbeidslause. I løpet av perioden vi ser på har tiltaksporte-
føljen endra seg, noko som kan ha innverknad på kor lenge 
ein er i tiltak. 

arbeidspraksis og opplæring er dei 
vanlegaste tiltaka
Figur 10 viser prosentdelen av tiltaksdeltakarar etter type 
tiltak. Arbeidspraksis er det dominerande tiltaket for ung-
dom under 20 år. Arbeidspraksis skal gi unge erfaring frå 
arbeidslivet og skal motivera for vidare utdanning eller 
arbeid. Ei målsetjinga for NAV sitt arbeid med unge som 
ikkje har fullført vidaregåande utdanning er at dei skal 
fullføra utdanning i det ordinære skolesystemet. Opp-
læringstiltaket har difor ei nedre aldersgrense på 19 år. 
Ein del av dei yngste arbeidslause har passert 19 år og tek 
også del i opplæringstiltak. I 2009 endra NAV tiltaks-
porteføljen, og det kom nye grupper med tiltak. Opp-
følgingstiltak er ein ny type tiltak frå 2009, jamfør omtale 
i faktaboks. Blant dei unge under 20 år som blei arbeids-
lause i 2009, og som tok del i arbeidsmarknadstiltak i 
 løpet av perioden dei var arbeidssøkjarar, tok 14 prosent 
del i eit oppfølgingstiltak.

Figur 8. 
Prosentdelen som blei langtidsarbeidssøkjarar og/
eller langtidsledige i løpet av arbeidssøkjarperioden. 
Ungdom som blei arbeidslause i 2002, 2006 og 
2009, etter aldersgruppe. 

KJelde: nAv
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I aldersgruppa 20–24 år er opplæringstiltak det domi-
nerande tiltaket. Mange unge som manglar formell 
 kompetanse, eller som har ein kompetanse som er lite 
 etterspurt i arbeidsmarknaden, kan få ny kompetanse via 
opplæringstiltak. I 2002 og i 2006 var meir enn 60 prosent 
av tiltaksdeltakarane i denne aldersgruppa i opplærings-
tiltak. Mange i alderen 20–24 år tek også del i arbeids-
praksis. Lønstilskott, som er eit tiltak der deltakaren er 
tilsett i ei verksemd på vanlege vilkår, og der arbeids-
gjevar får dekka deler av lønskostnadene, ser ut til å vera 
eit tiltak som er blitt mindre brukt med åra. I nedgangs-
konjunkturen i 2002 hadde 15 prosent av dei mellom 
20 og 24 år som tok del i arbeidsretta tiltak vore i tiltak 
med lønstilskott. I 2009 var det tilsvarande talet 9 prosent. 
I 2009, etter innføringa av ny tiltaksforskrift, tok 31 pro-
sent av tiltaksdeltakarane i alderen 20–24 år del i opp-
følgingstiltak. 

Fleirtalet av dei unge arbeidslause  
har ikkje dagpengar 
Dei mest aktuelle arbeidsmarknadsrelaterte stønadane for 
unge arbeidssøkjarar er dagpengar og individstønad. 
 Nokre ungdommar mottek arbeidsavklaringspengar (att-
føringspengar før mars 2010). Ungdom som ikkje har rett 
til dagpengar eller individstønad, kan ha rett til sosial-
hjelp3. 

Dagpengar ved arbeidsløyse er knytt opp mot tidlegare 
arbeidsinntekt. For å ha rett til dagpengar må ein ha hatt 
ei arbeidsinntekt i siste avslutta kalenderår på minimum 
1,5 G4, eller 3 G i løpet av dei tre siste kalenderåra. Kravet 
til tidlegare inntekt gjer at mange unge ikkje har rett til 
dagpengar ved arbeidsløyse. Unge som tek del i arbeids-
retta tiltak kan få individstønad. Dette er ein stønad som 
skal sikra livsopphald medan ein tek del i arbeidsretta til-
tak, samt dekkja visse utgifter knytt til tiltaksdeltakinga. 
Ungdom under 19 år får individstønad etter ein lågare sats 
enn eldre tiltaksdeltakarar. 

Figur 11 viser prosentdelen av dei unge arbeidslause 
som mottok ulike former for stønader i løpet av arbeids-
søkjarperioden. Figuren viser også kor stor prosentdel 
som ikkje hadde nokon form for arbeidsmarknadsrelatert 
stønad i løpet av den tida dei var arbeidssøkjarar. Svært 
mange unge mottek ikkje nokon form for arbeidsmar-
knadsrelatert stønad medan dei er arbeidslause. 

Blant ungdom under 20 år er individstønad den vik-
tigaste arbeidsmarknadsrelaterte stønaden frå NAV. Det å 
ta del i arbeidsretta tiltak er difor også ei viktig kjelde til 
inntekt for dei yngste arbeidslause, tillegg til å gi praksis 

3 NAV har ikkje registeropplysningar over sosialhjelpsmottakarar.
4  G = grunnbeløpet i folketrygda. G blir regulert kvart år. Per mai 2009 var 

1 G kr 72 881. 

og kvalifikasjonar til arbeidslivet. Svært få i denne alders-
gruppa har opparbeidd seg rett til dagpengar. I dei to åra 
med nedgangskonjunktur, 2002 og 2009, ser vi likevel at 
det er fleire dagpengemottakarar blant dei yngste enn i 
oppgangskonjunkturen i 2006. Attføringspengar/arbeids-
avklaringspengar spelar ei lita rolle som inntektskjelde for 
dei yngste arbeidssøkjarane. Vi observerer likevel ein 
 liten auke i prosentdelen med slik stønad. Dei fleste 
 arbeidslause under 20 år har ikkje nokon form for arbeids-
marknadsrelatert stønad frå NAV, og prosentdelen utan 
stønad minkar når prosentdelen på tiltak aukar.

Blant ungdom i alderen 20–24 år er dagpengar den 
 dominerande stønaden. Figur 11 viser at det er langt fleire 
dagpengemottakarar i dei to åra med nedgangskonjunktur 
enn i 2006 då det var oppgangskonjunktur. I ein ned-
gangskonjunktur råkar arbeidsløysa breiare, og ein større 
prosentdel av dei unge som blir arbeidslause har vore i 
arbeid og tent opp rett til dagpengar. Individstønad spelar 
ei mindre rolle som inntektssikring for ungdom i alders-
gruppa 20-24 år, sidan færre i denne aldersgruppa tek del 
i tiltak.

Også blant 20–24-åringane har det vore ein auke i 
 prosentdelen som mottek attføringspengar/arbeidsav-
klaringspengar. Kva dette skuldast er det vanskeleg å vita 
noko sikkert om utan ein meir omfattande analyse. 
 Arbeidsavklaringspengar er ikkje det same som att-
føringspengar, men kan meir samanliknast med summen  
av dei som tidlegare mottok attføringspengar, rehabilite-
ringspengar og tidsavgrensa uførestønad. Når vi saman-
liknar unge arbeidssøkjarar er det likevel ikkje grunn til å 
tru at gruppa som mottek arbeidsavklaringspengar skil 
seg vesentleg frå gruppa som mottok attføringspengar 
tidlegare. Tidsavgrensa uførestønad og rehabiliterings-
pengar var truleg lite aktuelle stønader for unge som 
meldte seg som arbeidssøkjarar. Opprettinga av NAV i 
2006 kan ha ført til at fleire unge som tidlegare i hovud-
sak fekk bistand frå trygdeetaten eller den kommunale 
sosialtenesta, no registrerer seg som arbeidssøkjarar. 

Figur 11. 
Prosentdelen som mottok arbeidsmarknadsrelatert 
stønad. Ungdom som blei arbeidslause i 2002, 2006 
og 2009, etter aldersgruppe. 
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 Vegen til å registrera seg som arbeidssøkjarar kan ha blitt 
lettare for fleire, i så fall er denne auken positiv. Dersom 
auken skuldast at fleire blant dei unge har redusert 
 arbeidsevne, er det ikkje sikkert at denne  auken er like 
positiv. 

Også blant 20–24 åringane er det mange som ikkje 
mottek nokon form for arbeidsmarknadsrelatert stønad. 
Prosentdelen er høgast i 2006, året med nedgangskon-
junktur. 
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Unge arbeidssøkere – hvem er de, og hva 
slags oppfølging trenger de fra NAV?
Av: Sigrid Myklebø

SAmmeNdrAg

Denne artikkelen bygger på resultater fra en intervjuundersøkelse gjennomført med veiledere ved 24 NAV-kontor våren 
2011. Undersøkelsen tar for seg NAVs oppfølging av unge arbeidssøkere i aldersgruppa 16–24 år.

Gruppa av unge arbeidssøkere som er registrert hos NAV kan sies å være todelt: Det er de som stort sett klarer seg 
selv, og de som trenger mer omfattende oppfølging. Ungdommene i den førstnevnte gruppa har gjerne fullført utdan-
ning, og mange har opparbeida rett til dagpenger. Ungdommene i den sistnevnte gruppa mangler i større grad både 
formell kompetanse og arbeidserfaring. Av disse har de færreste fullført videregående skole, og flere har en lang  historie 
med manglende mestring, lav selvfølelse og lite motivasjon i skolen. Det er også en del som har toårig fagopplæring, 
men som ikke får fullført utdanninga fordi de mangler lærlingplass.

Blant ungdommene som trenger mer omfattende oppfølging fra NAV, er det en del med nokså sammensatt problema-
tikk. Noen har en «sosial arv», med foreldre som har svak tilknytning til arbeidslivet og en historie som sosialhjelps- 
 eller trygdemottakere. Dette kan bidra til å gjøre oppfølgingsarbeidet mer krevende, blant annet fordi foreldrene til en 
viss grad er rollemodeller for de unge. Informantene opplever også at noen foreldre motarbeider NAVs forsøk på å få 
 ungdommene ut i arbeid eller aktivitet.

En del ungdommer har psykiske vansker, problemer med rus eller andre helserelaterte utfordringer. Flere av 
 informantene opplever at psykiatri- og rusproblematikk ofte opptrer sammen, og at forekomsten av slike problemer 
blant unge arbeidssøkere har økt.

For å lykkes med oppfølginga av unge arbeidssøkere er det flere faktorer som veilederne ved NAV-kontorene  omtaler 
som viktige. De viktigste suksessfaktorene er å ha tid til å drive tett oppfølging, å være tilgjengelig, å tenke helhetlig og 
å få ungdommene til å «ville selv». For å få til dette må antall brukere per saksbehandler 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.

INNledNINg

Ungdomsperioden er en kritisk fase for mange. Grunn
skolen avsluttes, og det er opp til hver enkelt å velge løpet 
videre. De aller fleste begynner i videregående opp
læring.1 I løpet av videregående er det imidlertid en del 
som faller fra. Andelen som fullfører og består videregå
ende opplæring innen fem år etter at de begynte, har lig
get stabilt på mellom 67 og 70 prosent siden 1999kullet 
 (Utdanningsdirektoratet).

Mangel på formell kompetanse gjør det vanskeligere å 
få innpass på arbeidsmarkedet. Hyggen (2010) har vist at 

1  Tall fra SSB viser at rundt 3 prosent av elevene som går ut av grunnskolen 
ikke begynner i videregående opplæring samme året som de går ut av 
grunnskolen. Noen av disse begynner i videregående opplæring på et 
 senere tidspunkt, mens andre aldri begynner (Utdanningsdirektoratet).

personer med dårlig skoletilpasning og som dropper ut fra 
videregående har økt sannsynlighet for tidlig arbeids
ledighet og sosialhjelpsmottak. Arbeidsledighet tidlig i 
livsløpet har negative effekter på senere arbeidsmarkeds
integrering og lønn, og øker risikoen for senere ledighet 
og økonomiske problemer.

I Norge er det innført visse politiske garantier for å 
hindre at ungdom blir gående lenge arbeidsledige (se fak
taboks om garantiordninger). I tillegg har Kunnskapsde
partementet satt i gang prosjektet «Ny GIV» for å få flere 
unge til å fullføre videregående opplæring (se faktaboks 
om Ny GIV).

Ungdomsgarantien, oppfølgingsgarantien og tiltaksga
rantien er politiske garantier, og gir ikke ungdom noen 
 juridiske rettigheter. En studie gjennomført av Rambøll 
(2011) på oppdrag for Arbeidsdepartementet, viser at inn
holdet i Oppfølgingsgarantien til dels er lite kjent både 
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blant NAVansatte og brukere. Studien viser at de NAV
ansatte i liten grad forholder seg til garantiordninger i det 
daglige arbeidet, og at de er opptatt av at arbeidet med 
garantiordninger ikke må gå på bekostning av arbeidet 
med andre viktige brukergrupper, slik som yngre brukere 
og brukere som har vært ledige i mindre enn tre måneder. 
Et overordna mål for NAV er å få flere i arbeid og aktivi
tet og færre på stønad. NAV skal stimulere den enkelte 
stønadsmottaker til arbeidsaktivitet der dette er mulig, 
samt bistå arbeidssøkere med å få jobb.2 Alle som henven
der seg til NAVkontoret, og som ønsker eller trenger 
 bistand for å komme i arbeid, har rett til å få vurdert sitt 
bistandsbehov.3 

For å se nærmere på hvordan NAV følger opp unge 
 arbeidssøkere, gjennomførte Arbeids og velferdsdirekto
ratet våren 2011 en kvalitativ intervjuundersøkelse med 
veiledere ved 24 NAVkontor. Tema for undersøkelsen var 
blant annet sammensetningen av ungdomsgruppa, orga 

2 Ifølge arbeids og velferdsforvaltningsloven, § 5.
3 Ifølge arbeids og velferdsforvaltningsloven, § 14a.

nisering av og innhold i oppfølgingsarbeidet, utfordringer 
i oppfølgingsarbeidet og bruk av tiltak. Her presenterer vi 
hovedsakelig resultatene fra to av temaene i undersøkel
sen, nemlig:

• Hva kjennetegner de unge arbeidssøkerne?
•  Hva skal til for å lykkes med oppfølginga av ungdom i 

NAV?

Det vil komme to artikler til, den første i Arbeid og vel
ferd nr. 3/2012, som tar for seg andre deler av intervju
undersøkelsen.

garantiordninger

Ungdomsgarantien: Unge under 20 år som er arbeids
ledige eller uten skoleplass skal få tilbud om arbeids
markedstiltak.

Oppfølgingsgarantien: Unge i alderen 20–24 år som 
har vært ledige i mer enn tre måneder skal få individuelt 
tilpassa oppfølging fra NAV med fokus på jobbsøking 
og egenaktivitet.

Tiltaksgarantien: Unge i alderen 20–24 år som har 
vært sammenhengende ledige i seks måneder eller mer 
skal få tilbud om arbeidsmarkedstiltak.

Ny gIV

Gjennom Ny GIV (Gjennomføring i videregående opp
læring) settes det i gang nasjonale og lokale tiltak for å 
sikre at elevene når formell kompetanse i videregående 
opplæring (Kunnskapsdepartementet). Noen av tiltake
ne som settes i gang er «Tidlig innsats», «Mer fleksibel 
opplæring», «Tettere oppfølging av den enkelte elev og 
lærling», «Mer relevant og praksisnær fag og yrkes
opplæring», «Økt tilskudd til lærebedrifter» og «Flere 
læreplasser».

Ny GIV ble lansert høsten 2010 og pågår ut 2013, og 
har som mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, 
fylkeskommuner og kommuner gjennom Oppfølgings
prosjektet og Overgangsprosjektet. Oppfølgingsprosjek-
tet skal bidra til bedre samarbeid mellom fylkeskom
munen og NAV om ungdom som over tid har vært ute av 
utdanning og arbeidsliv. Overgangsprosjektet skal bidra 
til systematisk samarbeid mellom kommune og fylkes
kommune om tett oppfølging av svakt presterende elever 
som risikerer å ikke mestre videregående opplæring.

Oppfølgingsmetodikk og  
servicegrupper i NAV

Når arbeidssøkere registrerer seg hos NAV for første 
gang blir de bedt om å svare på et sett med kartleggings
spørsmål knytta til arbeidsforhold, helse, eventuelle 
krav om ytelser, CV og kompetanse. Arbeidssøkere som 
oppgir at det er noe som gjør det vanskelig å komme i 
arbeid eller beholde arbeid, eller som ønsker å snakke 
med en veileder, skal tilbys samtale. I samtalen gjøres ei 
behovsvurdering. Gjennom behovsvurderinga skal vei
leder avklare hva som ligger til grunn for at bruker har 
hindringer med tanke på arbeid og aktivitet, og om han 
eller hun har behov for standardinnsats, situasjonsbe
stemt innsats eller arbeidsevnevurdering.

Standardinnsats tilbys brukere som forventes å kunne 
nå sitt mål om arbeid hovedsakelig gjennom egenaktivi
teter og i løpet av relativt kort tid. Dette innebærer en 
innsats fra NAV som i hovedsak kun omfatter de gene
relle tjenestene som er tilgjengelige for alle brukere.*

Situasjonsbestemt innsats tilbys brukere som har van
sker 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. Det gjelder i økende grad personer 
som ikke har fullført videregående opplæring. I tillegg 
til brukerens egeninnsats er det da behov for en innsats 
fra NAV som kan omfatte kortere aktiviteter og tjenes
ter som kvalifisering og jobbsøking, i tillegg til de gene
relle tjenestene.

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, situasjons
bestemt innsats, spesielt tilpassa innsats eller varig til
passa innsats. Spesielt tilpassa innsats og varig tilpassa 
innsats tilbys brukere som har midlertidig eller varig 
nedsatt arbeidsevne.

*  De generelle tjenestene omfatter blant annet jobbsøkekurs, for
midlingsbistand, veiledning om yrkesvalg, informasjonsmøter 
og selvbetjeningstjenester.
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Intervjuundersøkelsen er andre del av prosjektet 
 «Unges tilknytning til arbeidslivet».4 Første del i prosjek
tet er en kvantitativ registerbasert analyse av hva som 
kjennetegner de unge arbeidsledige i ulike konjunkturer, 
og hva som skjer med denne gruppa i løpet av arbeids
søkerperioden. Resultatene fra denne analysen presente
res i artikkelen «Unge som blir arbeidslause» (Furuberg 
2012) i denne utgaven av Arbeid og velferd. Tredje del av 
prosjektet, som handler om hva som skjer med arbeids
ledige ungdommer etter arbeidssøkerperioden, vil bli 
presentert i en senere utgave av Arbeid og Velferd.

Med unge arbeidssøkere mener vi i denne artikkelen 
personer under 25 år som melder seg som arbeidssøkere 
hos NAV, og som ikke har nedsatt arbeidsevne (se fakta
boks om oppfølgingsmetodikk og servicegrupper i NAV).

metOde

gjennomføring av intervjuundersøkelsen
Informasjonsmaterialet som artikkelen er basert på, er 
samla inn ved hjelp av kvalitative forskningsintervju med 
veiledere ved 24 ulike NAVkontor. Formålet med inter
vjuene var å få fyldig og omfattende informasjon om 
hvordan NAV følger opp unge arbeidssøkere, samt innsikt 
i veiledernes erfaringer med dette arbeidet. Vi har hatt en 
delvis strukturert tilnærming, det vil si at temaene for 
 intervjuet var fastlagt på forhånd, men at rekkefølgen ble 
bestemt underveis (Thagaard 2002).

Det første intervjuet ble gjennomført i midten av mars 
2011, og kan kategoriseres som et prøveintervju. Det ble 
gjort noen små justeringer i intervjuguiden etter dette, 
men vi har likevel valgt å inkludere prøveintervjuet i 
 analysen, siden temaene for intervjuet stort sett var de 
samme. I slutten av mars sendte vi ut forespørsel om å 
delta i intervjuundersøkelsen til 24 NAVkontor i tillegg 
til NAVkontoret som deltok i prøveintervjuet. Utvalget av 
NAVkontor ble gjort med ønske om best mulig spredning 
når det gjelder kommunenes geografiske beliggenhet, 
sentralitet, størrelse, næringsstruktur og arbeidsledig hets
nivå, samt antall ansatte ved NAV kontoret. 23 av de 24 
NAVkontorene svarte ja til å delta. Intervjuene ble gjen
nomført av AnneCathrine Grambo og Sigrid Myklebø i 
perioden 27. april – 1. juli 2011.

NAVkontorene som fikk forespørsel om å delta i un
dersøkelsen fikk samtidig tilsendt en oversikt over hvilke 
tema vi ville snakke om i intervjuet. Vi presiserte at vi 
ønska å snakke med veiledere som jobber med oppfølging 
av arbeidssøkere, og at dersom NAVkontoret har egne 

4  Prosjektet er delvis finansiert gjennom programmet FARVE i Arbeids og 
velferdsdirektoratet.

veiledere som jobber spesielt med oppfølging av unge ar
beidssøkere, var det disse vi ville snakke med. Vi lot det 
være opp til hvert enkelt kontor om de ville delta med én 
eller flere veiledere, og informerte om at intervjuet kom 
til å vare 2 – 2 ½ time. Antall veiledere som deltok i inter
vjuet varierte fra én til fem ved de ulike NAVkontorene.

Svarene som blir gitt i intervjuer kan i noen tilfeller bli 
farget av hva informantene tror at intervjueren vil høre 
(Thagaard 2002). Intervjuere og informanter i denne under
søkelsen er ansatt i samme etat. Intervjuerne jobber i 
 Arbeids og velferdsdirektoratet, mens informantene jobber 
ved ulike lokale NAVkontor. Siden direktoratet har 
 styringsansvar overfor NAVkontorene, kan dette ha påvir
ket måten informantene oppfattet intervjuerne på. Dette kan 
ha hatt betydning for hva som ble sagt under intervjuene.

Analyse
Vi har analysert datamaterialet fra intervjuundersøkelsen 
ut fra ei temasentrert tilnærming, der teksten først har blitt 
inndelt i kategorier som er basert på temaene i inter
vjuguiden. Vi har så sammenlikna informasjonen fra de 
ulike NAVkontorene innenfor disse kategoriene for å  finne 
sammenhenger og mønstre i informasjonsmaterialet. I ana
lysen er NAVkontorene fordelt etter ulike kjennetegn, 
blant annet: Størrelse på NAVkontoret,5 landsdel, 
sentralitet,6 om kommunen har bystatus eller ikke, og 
 arbeidsledighetsnivået (se tabell 1). I denne artikkelen har 
det ikke vært naturlig å presentere funn fordelt etter 
 kjennetegn ved NAVkontorene, siden resultatene for 
 temaene som diskuteres stort sett samsvarer på tvers av 
kjennetegn ved kontorene.

Det er gjengitt en del sitat i teksten. Disse er skrevet i 
kursiv og markert med hermetegn. Sitatene er valgt ut 
fordi de er meningsbærende og representerer flere lik
nende uttalelser om et fenomen. I gjengivelse av sitat er 
dialekter oversatt til bokmål. Vi har noen steder fjernet 
ord eller deler av setningen, dersom dette får setningen til 
å henge bedre sammen. Vi har også fjernet stedsnavn og 
personnavn, samt kommentarer og oppfølgingsspørsmål 
fra intervjuer dersom dette ikke har betydning for å forstå 
sammenhengen. Det er ikke fjernet noe som kan ha be
tydning for meningsinnholdet. Plasser hvor noe er fjernet 
er markert med […]. Dersom flere av intervjudeltakerne er 
sitert i samme avsnitt, står det I1 (Informant 1), I2 (Infor
mant 2) og så videre foran uttalelsene. I teksten omtaler vi 
NAVkontorene som informanter.

5  Vi har benyttet antall statlige årsverk ved NAVkontoret som en indika
sjon på størrelsen. Kommunalt ansatte er ikke medregnet.

6  Sentralitetsvariabelen er henta fra SSBs Standard for kommuneklassifise
ring, Standard for sentralitet 2008. Med sentralitet menes en kommunes 
geografiske beliggenhet sett i forhold til tettsteder av ulik størrelse. Tett
stedene deles i tre nivåer etter folketall og tilbud av funksjoner.
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HVem er de UNge SOm Står UteNfOr 
ArbeIdSmArkedet Og er regIStrert 
HOS NAV?
I intervjuene ba vi informantene om å beskrive gruppa av 
unge arbeidssøkere – hvilke ungdommer finner vi her, hva 
slags bistandsbehov har de og hva slags problematikk er 
vanlig? Mange svarer at det er vanskelig å gi en generell 
beskrivelse, siden gruppa er veldig sammensatt. Likevel 
er beskrivelsene vi har fått fra de ulike NAVkontorene 
ganske like, og vi ser at mye av problematikken er felles 
uansett geografisk beliggenhet, kommunestørrelse og an
dre kjennetegn ved NAVkontorene.

Ikke alle trenger oppfølging
Samtlige NAVkontor gir uttrykk for at gruppa av unge 
arbeidssøkere kan deles i to hovedkategorier – de som 
stort sett klarer seg selv, og de som trenger tettere opp
følging. En stor del av ungdomsgruppa havner i service
gruppa «standardinnsats» (se faktaboks om oppfølgings
metodikk og servicegrupper i NAV). Disse er stort sett 
ledige bare ei kort stund og kommer seg videre på egen
hånd. De har gjerne fullført utdanning, har kanskje tjent 

opp dagpengerettigheter, og er arbeidssøkere en kort 
 periode før de får seg jobb eller fortsetter i utdanning. 
Mange av disse ungdommene er ikke innom NAVkonto
ret i det hele tatt, siden det nå er lagt opp til at brukere skal 
registrere seg selv via www.nav.no. Ifølge Furuberg (2012) 
er det et mindretall av unge arbeidssøkere som mottar 
dagpenger. Av de som ble ledige i 2009 mottok 45 prosent 
av 20–24åringene og 11 prosent av de under 20 år 
 dagpenger.

Den gruppa som veilederne ved NAVkontorene har 
mest kontakt med er ungdommer som har noe mer om
fattende problematikk og som trenger mer oppfølging og 
bistand for å komme seg ut i jobb eller utdanning. Av disse 
er det en mindre andel som har tjent opp rett til  dagpenger, 
og en større andel som mottar økonomisk sosialhjelp, 
eventuelt individstønad dersom de er i et tiltak. I beskri
velsene av de som trenger mer oppfølging er det særlig to 
faktorer som går igjen: For det første er det en stor andel 
som har «droppa ut» fra videregående, og for det andre er 
det mange som har helseproblemer, særlig knytta til psy
kiske lidelser og rus. Ofte henger disse to faktorene 
sammen.

Nedenfor er det gjengitt noen sitater som beskriver 
denne todelinga.

Tabell 1: 
fordeling av de 24 NAV-kontorene etter ulike kjennetegn.

Antall 
NAV-kontor

Netto årsverk ved NAVkontoret 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

NordNorge 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 NAVkontor) 4

Arbeidsledighetsprosent ved utgangen  
av mai 2011

0,8–2,0 % 7
2,1–2,9 % 13
3,0–3,8 % 4
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«Veldig mange av de som er her er fort inn og fort ut. Alt-
så, det er veldig mye flott ungdom i [kommunen] som 
greier det her helt selv, og trenger bare litegrann kanskje. 
[…] men så har vi jo – og det er jo de som tar tid, og det er 
de vi snakker mest om, og det er jo de som opptar dagene 
våre – det er jo de som ikke greier det, og ikke får det til 
og sånn […]. Den gruppa som utkrystalliserer seg for oss, 
som vi ikke kanskje lykkes så godt med, er jo de med rus 
for eksempel. Og psykiatri er jo også utfordrende, for å si 
det sånn» (stort bykontor, NordNorge).

«Ca. ¼–⅓ av de unge som melder seg hos NAV er 
 ’ordinære’ i den forstand at de ikke har behov for noe 
innsats fra oss. […] Dette er som regel personer i alders-
gruppa 21–24 år som har fullført utdanning og som gan-
ske  sikkert vil klare å skaffe jobb på egenhånd uten spesi-
ell innsats fra NAV» (middels stort bykontor, Østlandet).

«De som er kjekke og oppegående, de klarer seg jo 
stort sett selv. De er kanskje arbeidssøkende i en kort 
 periode […] mens vi da blir sittende og får kanskje den 
gruppa som er litt […] – de som har droppa ut av skolen, 
de som ikke er interessert i utdanning, de som sliter med 
rus, psykiatri» (stort bykontor, Østlandet).

«… vi anslår at cirka én tredjedel, cirka 100, har 
 vesentlige rusproblemer. Det er ikke alle de som er helt i 
rennesteinen […] cirka 100 stykker som er litt på vippen, 
som verken er helt klar for jobb eller av de helt svakeste 
[…] Her er det mange som eksperimenterer litt med rus, 
for eksempel, men som ikke har utviklet et stort problem, 
enda. Også har vi de 100 som kanskje er de minst 
 krevende på en måte […] De har dagpengerettigheter og 
er kanskje litt mer ordinære arbeidssøkere» (middels stort 
bykontor, Østlandet).

«… De som mottar sosialhjelp er mer ressurssvake. Det 
er en del som dropper ut av skolen, og en del som har 
problem med rus/psykiatri, ikke har gode familienettverk, 
og/eller har lese- og skrivevansker» (middels stort bykon
tor, NordNorge).

Et annet skille går etter alder. Flere av informantene 
sier at de yngste arbeidssøkerne trenger mest oppfølging. 
Blant de eldre er det en større andel som har fullført noe 
utdanning eller som har vært i jobb og tjent opp rett til 
dagpenger.

«Det som er et faktum er at veldig mange av de som er 
unge, arbeidsledige – i alle fall mellom 18 og 21 – at det 
ofte er en litt sammensatt problematikk rundt det. Det er 
ikke sånn at de er arbeidsledige, prøver mye og har 
 verktøykassa i orden» (lite distriktskontor, Østlandet).

Som vi kan se av sitatene er det stor variasjon innenfor 
gruppa av unge arbeidssøkere når det gjelder behov for 
oppfølging. Noen trenger knapt nok oppfølging, mens 
andre kan ha ganske store utfordringer. Beskrivelsene av 
hva slags problematikk som er vanlig blant de unge 
 arbeidssøkerne, og hvilke utfordringer dette byr på i opp
følgingsarbeidet, er slående like på tvers av NAVkontor.

mange mangler formell kompetanse
Samtlige NAVkontor oppgir at mange av de unge arbeids
søkerne ikke har fullført videregående skole. Denne opp
fatninga bekreftes av tall fra Statistisk sentralbyrå, som 
viser at så godt som ingen arbeidsledige under 20 år har 
fullført videregående, og at bare 23 prosent av ledige i 
 aldersgruppa 20–24 år har fullført videregående skole. 
Unge arbeidssøkere har betydelig lavere formell kompe
tanse enn resten av befolkninga i samme aldersgruppe 
(Furuberg 2012).7 Dette er et problem fordi det er vanske
lig å få jobb uten å ha fullført videregående skole.

«… de ungdommene vi har, først og fremst så har de jo – 
de mangler jo formell kompetanse. Det går jo igjen. […] 
de har fått seg jobber, kortere jobber, men det er jo det… 
Så kommer de jo hit – for de kommer jo til oss før eller 
senere – for som ufaglært og ikke gått på skolen, så får de 
ikke noe varig arbeidsforhold» (stort bykontor, Nord
Norge).

«Det er ikke helt enkelt for ungdom som ikke har fullført 
videregående. Mange av bedriftene som tar inn ufaglærte 
krever at de har fullført videregående» (middels stort 
 bykontor, Trøndelag).

Blant ungdommene som ikke har fullført videregående 
er det to grupper. Den ene gruppa er de som fortsatt har 
rett til videregående opplæring gjennom ungdomsretten, 
og som hovedsakelig er mellom 15 ½ og 21 år gamle (se 
faktaboks om rett til videregående opplæring). Den 
 fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT) har hoved
ansvaret for å følge opp disse (se faktaboks om opp
følgingstjenesten), og målet med oppfølginga er at de skal 
komme inn igjen i et utdanningsløp og få en formell 
kompetanse. Den andre gruppa er de som ikke lenger har 
ungdomsrett til videregående opplæring.

NAV kan tilby opplæring gjennom arbeidsmarkedskurs 
til personer som trenger bistand til å skaffe seg eller 
 beholde inntektsgivende arbeid. Kravet er at en må være 
registrert som arbeidssøker, ha behov for kvalifisering og 
være over 19 år. NAV tilbyr ikke ordinær utdanning som 

7  Tallene gjelder ungdom som var registrert som helt arbeidsledige i 
4. kvartal 2009.
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et tiltak til arbeidssøkere uten nedsatt arbeidsevne eller til 
unge under 26 år. Enslige forsørgere kan få utdannings
stønad dersom de trenger utdanning for å bli i stand til å 
forsørge seg selv. 

rett til videregående opplæring

Ifølge opplæringsloven (oppll) § 31 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 full
fører 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. Fylkes
kommunen 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 opp
læring tidligere, har ifølge oppll § 4A3 rett til videre
gående opplæring fra det året de fyller 25 år. Denne retten 
om tales ofte som «voksenrett». Personer mellom 21 og 
25 år som ikke har fullført videregående skole faller litt 
 mellom to stoler, da de ikke har rett til videregående opp
læring 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. Der
som fylkeskommunen ikke kan formidle opplæring i 
bedrift til de som ønsker det, må også bedriftsdelen av 
opplæringa skje i skole (oppll, § 33).

Oppfølgingstjenesten

Fylkeskommunen* 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, § 36). Formålet med OT er å 
sørge for at all ungdom som hører til målgruppa får til
bud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefrem
mende tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse. Tilbu
dene skal primært ta sikte på å føre fram til 
studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompe
tanse innenfor videregående opplæring. Målgruppa for 
OT er ungdom som omfattes av den lovfesta retten til 
videregående opplæring, og som det aktuelle skoleåret 
ikke har søkt eller tatt imot elev eller læreplass, som 
avbryter opplæringa eller som har tapt retten som følge 
av bortvising eller heving av lærekontrakt, og som ikke 
er i arbeid.

*  I Oslo har kommunen de samme rettigheter og plikter som fyl
keskommunen har ellers i landet.

Det er ulike årsaker til at ungdommer dropper ut fra 
 videregående skole, og flere av informantene nevner for 
eksempel feilvalg eller at ungdommene ikke har kommet 
inn på førstevalget sitt.

«Noen av ungdommene vi følger opp har bare valgt feil 
linje på videregående. De får gjerne praksisplass fram til 
sommeren, og kommer deretter ikke tilbake til NAV» 
(middels stort bykontor, NordNorge).

Videregåendeelever som bor på hybel er mer utsatt for å 
få problemer med skolen.

«Videregåendeelever som bor på hybel dropper oftere 
ut fra skolen på grunn av at de får dårlig døgnrytme og 
ikke klarer å møte opp på skolen» (middels stort bykontor, 
NordNorge).

Det er også rundt tre prosent hvert år som ikke søker i 
det hele tatt (Utdanningsdirektoratet). I tillegg er det en 
del ungdommer som har fullført toårig fagopplæring, 
men som ikke får lærlingplass, selv om de har rett til det 
(se faktaboks om rett til lærlingplass). I 2010 hadde bare 
30 prosent av yrkesfagselevene overgang til læreplass 
etter Videregående trinn 2 (Vg2). Dette bildet varierer 
mellom fylkene. 40 prosent av lærlingene i Rogaland 
hadde overgang til læreplass, mens dette bare gjelder 20 
prosent av elevene i Oslo. En av fire yrkesfagselever var 
ute av videregående opplæring i minst ett år etter Vg2. 
29 prosent fortsatte på et studiekompetansegivende ut
danningsløp, mens 7 prosent fortsatte i et yrkeskompe
tansegivende utdanningsløp som elev i skole (Utdan
ningsdirektoratet).

 Mange av informantene sier at det er for få lærlingplas
ser, i hvert fall innen enkelte fag. Dette betyr at bedriftene 
som tar inn lærlinger kan velge og vrake, og at elever med 
svake karakterer og mye fravær havner bakerst i køen.

«De blir fulgt veldig tett igjennom videregående, og så 
stopper det opp når de skal ut og skaffe læreplass, det må 
de ordne selv. Så de svake, de klarer ikke ta initiativet, og 
selvfølgelig så kommer de ofte da i andre rekke – arbeids-
giverne velger fra øverste hylle, og de som har mye fravær 
og kanskje ikke bestått i alle fag og sånt, de…» (middels 
stort distriktskontor, Østlandet).

Det er heller ikke alle som er like flinke til å markeds
føre seg selv. Flere av informantene framhever at ungdom 
som vil ha lærlingplass og som står på for det, stort sett får 
lærlingplass.

«Det er også en del som har gått to år på videregående, 
men som ikke får lærlingplass eller som ikke bryr seg om 
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å skaffe lærlingplass fordi de har valgt feil retning» 
 (middels stort bykontor, NordNorge).

Det er gjort en del forskning på hvem som avbryter 
 videregående opplæring og hvorfor de gjør det. Markus
sen (2010) oppsummerer noen funn i rapporten Frafall i 
utdanning for 16–20-åringer i Norden. Forskning fra 
Norge viser at skoleprestasjoner på ungdomsskolen er den 
enkeltfaktoren som i størst grad bidrar til å forklare hvem 
som fullfører videregående skole innen fem år.

Ifølge Markussen (2010) er det en sterk sammenheng 
mellom sosial bakgrunn, skoleprestasjoner og sannsyn
ligheten for å fullføre videregående. Oppvekst og bak
grunn har betydning for hvordan barn identifiserer seg 
med skolen, samtidig som identifikasjon, engasjement og 
resultater påvirker hverandre gjensidig. For dem som har 
svake forutsetninger kan dette bidra til at engasjement og 
identifikasjon med skolen svekkes, noe som igjen på virker 
de faglige resultatene. Dette er prosesser som starter 
 tidlig, og det å droppe ut fra videregående skole er gjerne 
sluttpunktet på en prosess av negativ identifikasjon og 
engasjement som har starta tidlig i barneskolen (Markus
sen 2010).

Flere av informantene i undersøkelsen gir uttrykk for at 
de ser det samme. De forteller om ungdommer som har 
hatt problemer lenge, som avslutter ungdomsskolen med 
manglende basisferdigheter og som ikke klarer å fullføre 
videregående skole. Opplevelsen av mestring er sentral 
for selvfølelsen og motivasjonen, og blant de unge 
 arbeidssøkerne som NAV følger opp er manglende mest
ring i skolen noe som går igjen.

«… skolen må se at den her ungdommen krever litt mer. 
Og er kanskje så lei av skolen og har […] bare triste opp-
levelser av skolen – altså, de har ikke noe selvbilde i det 
hele tatt på skolen…» (lite bykontor, NordNorge).

I1: «For mange så er det håpløst å begynne på […] en 
ordinær videregående».

I2: «De dropper ikke ut for moro skyld, de dropper ut 
for noe».

I1: «Og så er det å finne ut hva er det som gjør det. Og 
det er faktisk mer enn én gang at vi har funnet ut at det 
faktisk er det der med ungdomsskole- eller grunnskole-
opplæringen. […] For mange begynner ikke å slite når de 
er 16, de har gjort det kanskje i mange år» (lite distrikts
kontor, Østlandet).

Sosial arv og foreldres betydning
Flere av informantene mener at sosial bakgrunn har 
 betydning for situasjonen til mange av ungdommene, og 
bruker begrepet «sosial arv» for å beskrive tilfeller der 

flere generasjoner i samme familie har svak tilknytning til 
arbeidslivet og en historie som trygdemottakere eller 
 sosialhjelpsmottakere. Noen bruker begrep som «andre
generasjonsbrukere», «flergenerasjonsbrukere», «flergene
rasjonsmottakere» eller «andregenerasjons sosialhjelps
mottakere».

«Men det er familiært altså, det er ofte sosial arv. Vi ser 
det. Du ser det hele veien, at du kan nesten plukke dem ut fra 
barnehagen, for å si det sånn» (lite bykontor, NordNorge).

At en form for sosial arv er utbredt støttes av forskning. 
Ifølge Raaum m.fl. (2009) er barn som vokser opp i 
 familier med fattige og lavt utdanna foreldre langt mer 
utsatt for å bli sosialt ekskludert enn de som har høyt ut
danna foreldre med god økonomi. En lignende konklusjon 
har Hansen og de Vibe (2005), som finner en sterk og 
systematisk sammenheng mellom foreldres inntekt i opp
veksten og risikoen for å motta økonomisk sosialhjelp i 
minst ett år i 20–24årsalderen eller å bli uførepensjonist i 
voksen alder. Jo lavere foreldreinntekt, desto høyere er 
risikoen. Wiborg (2011) finner at foreldrenes inntekt i 
oppvekstårene innvirker systematisk på ungdoms risiko 
for blant annet mottak av sosialhjelp, arbeidsledighet i 
ungdomsårene og tenåringsgraviditet. Lorentzen (2010) 
viser at barn som vokser opp i familier som mottar sosial
hjelp, har større risiko enn andre for å bli sosialhjelps
mottakere som voksne.

Wiborg (2011) finner at sammenhengen mellom forel
dres økonomi og senere risiko for mottak av sosialhjelp 
delvis skyldes uobserverbare egenskaper ved individene 
og familien. Lorentzen (2010) finner at kjennetegn ved 
familien forklarer både foreldrenes egen og barnas mottak 
av sosialhjelp. Både Wiborg (2011) og Lorentzen (2010) 
viser altså at barn av sosialhjelpsmottakere ikke nødven
digvis «lærer» sosialhjelpsmottak av sine foreldre, men at 
det er egenskaper ved familien som bidrar til å gjøre sosi
alhjelp «arvelig». Van der Wel m.fl. (2006) har vist at 
mange langtidsmottakere av sosialhjelp har en opphop
ning av fysiske, psykiske og sosiale problemer.

«… viktig å snu ungdommene tidlig så de ikke havner i 
samme spor som bestemor og mor. Disse ungdommene 
blir tidlig foreldre. Det å bidra til å bryte den sosiale 
 arven før den går videre til deres barn igjen er viktig. Da 
blir gevinsten stor – det gagner både dem selv, barna 
 deres og NAV» (middels stort bykontor, Trøndelag).

Det er trolig flere faktorer som virker sammen og gjør 
betydningen av sosial arv såpass sterk. Informantene 
 legger særlig vekt på betydningen av foreldre som rolle
modeller. En del foreldre forventer at NAV skal forsørge 
ungdommene når de blir 18 år.
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«Foreldre har en posisjon i unges liv som oppdragere 
og rollemodeller. Dersom de ikke har noen tilknytning til 
arbeidslivet, har de heller ikke kunnskap om dette å 
 overføre til ungdommene» (middels stort bydelskontor, 
Vestlandet).

«… det er jo farlig å snakke om arv, men det er klart at 
når du har foreldre som er sosialhjelpsmottakere, og ikke 
noe annet, så er det på en måte… altså, vi har foreldre 
som kommer kjørende med 18-åringen og sier at ‘Nå må 
NAV […] Nå kan NAV overta’» (middels stort bykontor, 
Østlandet).

«… Også merker vi jo […] at det går i arv. […] ikke alle, 
men noen er jo sånn at de fra den dagen de er 18 så er de 
på NAV. […] Foreldrene kan til og med være med og si at 
’Nei, men vi har ikke råd til å fø dem. De er 18 år nå. Da 
må dere betale’. […] Du føler deg jo ikke mye verdsatt 
som 18-åring hvis du… ’Nå har jeg ikke råd til å betale 
maten din mer. Nå får du se å komme deg ut!’» (middels 
stort bykontor, Østlandet).

Flere forteller også om foreldre som er til hinder for 
oppfølgingsarbeidet, fordi de ikke «spiller på lag» med 
NAV og ikke stiller krav til ungdommene om at de må yte 
noe selv. Det er mer utfordrende å motivere ungdommene 
dersom foreldrene ikke bidrar.

«Det er veldig forskjell med foreldre om de på en måte 
er med på at vi skal snu dem eller om de jobber imot oss. 
Det er lettere å motivere et barn der foreldrene jobber 
med oss enn mot oss. Det merker en. […] at det på en måte 
er NAV som er det negative, at det er bare barna som har 
rett og NAV skal gjøre det og det for dem. Da er det mye 
vanskeligere, for da ser de at foreldrene… men der for-
eldrene også sitter når de sitter i samtale, kanskje er med 
inn i mottaket eller noe sånt noe, og: ’Nå må du høre hva 
de sier’ […]. Da er det enklere å få motivert barna» (mid
dels stort bykontor, Østlandet)

Informantene forteller at en del av ungdommene som er 
lengst unna arbeidsmarkedet har en historie med barne
vern, fosterhjem osv. Problematikken for mange av disse 
er ganske sammensatt. De vet ofte hvordan «systemet» 
virker og hva de skal si. De er veldig klar over hvilke 
 rettigheter de har, men mangler begrep om plikter.

«… ganske mange av de her har slitt lenge. Altså, de 
har en barndom som ikke har vært enkel. De har kanskje 
vært i kontakt med barnehjem, vært i fosterhjem, altså – 
man kjenner til at de har vært i systemet før de er gamle 
nok til å komme til NAV altså. Det ser vi jo. Og at de er 
godt drevne på systemene altså, fordi de har... De vet hva 

de skal si, og de vet… De har ordformuleringer som for-
undrer meg mange ganger, […] vokabular som en bruker 
i helsevesen, eller i… De sitter inne med de ordene som 
ikke vanlig ungdom har. Fordi at de er vant til å sitte i 
møter med voksne og diskutere egen problematikk, så det 
er de gode på» (middels stort bykontor, NordNorge).

«… vi har mange institusjoner. […] det vi ser med dem 
som har vært på barnevernsinstitusjon – de er veldig 
 tydelige på rettighetene sine, men de mangler pliktene. De 
har ikke snøring på plikter. Og det er jo klart at da blir 
det sånn at bestillinga er ’Jeg skal ha det og det og det’, 
og det første de spør om er ’Hvor lenge… Hvor tidlig kan 
jeg ta ut sykmelding? Hvor tidlig kan jeg være borte fra 
jobb?’ […] To dager på jobb, og så er de borte» (middels 
stort bykontor, NordNorge).

Ifølge Kristofersen og Clausen (2008a) har tidligere 
barnevernsklienter dårligere levekår enn andre. De mottar 
i større grad sosialhjelp, er i større grad arbeidsledige og 
har større helseproblemer. Ifølge Kristofersen og Clausen 
(2008b) hadde også 55 prosent av barnevernsbarna i 
 perioden 1997–2005 mødre som hadde mottatt sosialhjelp 
minst en gang.

Psykiatri og rus
Så godt som alle informantene forteller at psykiske van
sker og rus er utbredt blant de unge arbeidssøkerne som 
trenger oppfølging fra NAV. Disse tingene henger ofte 
sammen, og for en del unge er problematikken ganske 
sammensatt. Flere av informantene mener at forekomsten 
av psykiske problemer og rus har økt. Ifølge Folkehelse
instituttet har mellom 15 og 20 prosent av barn og unge i 
Norge psykiske plager som påvirker funksjonsnivået. 
Forekomsten er høyest blant ungdom, og i aldersgruppa 
15–16 år har 25 prosent av jentene og 9 prosent av guttene 
psykiske plager (Nasjonalt folkehelseinstitutt).

«… vi har vår del av unge som… problematikken er 
ganske sammensatt fordi at det er mye psykiatri, psykiske 
problemer, rusproblemer – og gjerne i kombinasjon da, 
på en måte» (middels stort bykontor, Østlandet).

I1:«… vi ser jo mange ganger de som dropper ut av skolen, 
og de… mange har kanskje rus og psykiatri, de har ikke 
gode familienettverk, kanskje lese- og skrivevansker…»

I2: «Psykiske problem blant ungdom er det mye av»
I1: […] Hva kom først – rusen eller psykiatrien?
I3: Eller om det avdekkes bedre, jeg vet ikke… men vi 

snakker om det – vi får faktisk flere ungdommer med pro-
blemer altså. Vi har det. Den blir større og større den 
gruppa hos oss (middels stort bykontor, NordNorge).
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«… det tror jeg alle ser, at stadig flere unge sliter med 
psykiske problemer. Det begynner faktisk tidligere, alle-
rede i grunnskole, ungdomskole, uten at vi kan forklare 
hvorfor» (middels stort bydelskontor, Vestlandet).

«Det har vært veldig mye rus i ungdomsmiljøet og… 
videregåendeelever… sånn det siste året, vil jeg si. […] Vi 
får veldig mange ungdommer som dropper ut, […] som 
sliter med psykiske problemer, og der jeg da spekulerer 
på om det – altså når jeg får høre at de har vært en del av 
et ungdomsmiljø […] som har eksperimentert litt med rus, 
så tenker jeg: ’Jaha, er det noe utløst i forbindelse med 
rusbruk, det… psyken, problemet med psyken?’ Jeg syns 
det er en del av det etter hvert» (middels stort bykontor, 
Trøndelag).

At det har vært en økning i andelen unge med psykiske 
problemer finner vi støtte for i registeranalyser av unge på 
helserelaterte ordninger. Blant personer i aldersgruppa 
18–29 år som mottok rehabiliteringspenger 8 eller var 
 yrkeshemma9 var det i perioden 1996–2008 en sterk 
 økning i psykiske lidelser, særlig angst og depresjon, som 
medisinsk årsak (Bragstad og Brage 2011). Bragstad og 
Brage (2011) fant at kombinasjonen av psykiske helse
problemer, lav utdanning og liten arbeidslivserfaring var 
utbredt i denne gruppa. Psykiske lidelser er også den van
ligste diagnosen blant unge i alderen 16–24 år som blir 
innvilga en uføreytelse, og har vært det i hele perioden 
1977–2006 (Brage og Thune 2008). Andelen nye uføre 
med psykiske lidelser i denne aldersgruppa var relativt 
stabil fram til 1993, men i perioden fra 1993 til 2006 har 
den blitt mer enn tredoblet.

SUkSeSSfAktOrer – HVA SkAl tIl 
fOr å lykkeS med OPPfølgINgA AV 
UNgdOm?

Vi ba alle informantene fortelle hva de mener er de viktig
ste kriteriene for å lykkes med å få unge arbeidssøkere i 
jobb eller tilbake i et utdanningsløp. Svarene vi fikk på 
dette er i stor grad overlappende, og kan stort sett opp
summeres i følgende punkter:

 8  Rehabiliteringspenger var en livsoppholdsytelse for personer som hadde 
brukt opp retten til sykepenger, men fortsatt hadde nedsatt arbeidsevne 
på grunn av sykdom eller skade, og var under aktiv behandling. Fra 
1.3.2010 er rehabiliteringspenger erstattet av arbeidsavklaringspenger.

9  Yrkeshemmede var personer som ble vurdert med tanke på, eller deltok i, 
arbeidsrettede tiltak (attføringstiltak) fordi de av helsemessige årsaker 
hadde fått arbeidsevnen varig nedsatt eller yrkesmulighetene vesentlig 
innskrenka. Fra 1.1.2009 ble betegnelsen yrkeshemmede erstattet med 
personer med nedsatt arbeidsevne.

• Tid til tett oppfølging
• Være tilgjengelig, dedikert og engasjert
• Tenke helhetlig, jobbe tverrfaglig
• Få ungdommene til å ville selv

Disse punktene samsvarer sterkt med resultater fra andre 
undersøkelser, blant annet prosjektet «Ungdom i svevet», 
som ble gjennomført i ni Nordlandskommuner i perioden 
2007–2010 (Follesø 2011).10 En av målsetningene med 
prosjektet var å kartlegge virksomme tilnærmingsmåter 
og samarbeidsformer overfor ungdom i alderen 15–25 år 
som har droppa ut eller er på drift bort fra skole, jobb, 
 ordinære fritidstilbud, lokalmiljø, familie og venner. Da 
ungdommene selv skulle fortelle hva de hadde opplevd 
som virkningsfullt, fortalte de nesten uten unntak om en 
eller flere voksne som har vært der for dem, som har vært 
tilgjengelige, hatt tid, snakka med dem – ikke til dem, 
funnet ut hva de trengte og stilt realistiske krav til dem 
(Follesø 2011).

I en intervjuundersøkelse gjennomført av Nordlands
forskning om unge som er utenfor arbeid og skole, trakk 
ungdommene fram møter med enkeltmennesker som 
 særlig betydningsfullt i møte med hjelpeapparatet  (Thrana 
m.fl. 2009). Dette var personer som de fikk en god  relasjon 
til og som fungerte som guider og veiledere i hjelpe
apparatet. De fleste ungdommene opplevde NAV som et 
uoversiktlig og komplisert system, og Thrana m.fl. (2009) 
nevner tre områder hvor NAV har et forbedringspotensial 
i oppfølging av ungdom. Disse er: tilgjengelighet og tid, 
 tettere oppfølging av arbeidssøkende ungdom og større 
variasjon i tilbud av arbeid/praksisplasser og utdannings
kurs.

Anvik og Eides (2011) kunnskapsoppsummering om 
unge som har psykiske helseproblemer og svak tilknyt
ning til arbeidsliv og skole, viser at tett individuell opp
følging og samarbeid mellom ulike instanser er viktige 
faktorer i oppfølging av denne gruppa.

tett oppfølging
Tid og ressurser til tett oppfølging er det kriteriet som 
flest informanter oppgir som det viktigste for å lykkes 
med å få ungdom i jobb eller annen aktivitet. Med tett 
oppfølging menes gjerne å kunne følge opp raskt, ha 
 hyppig kontakt, få ungdommene raskt ut i aktivitet og 
også følge opp videre for eksempel ute i bedrift dersom de 
kommer i arbeidspraksis. Tett oppfølging krever at vei
lederne har tid. De aller fleste opplever at de med dagens 

10  «Ungdom i svevet» er et samarbeid mellom bl.a. Fylkesmannen i Nord
land og Universitetet i Nordland (tidligere Høgskolen i Bodø), og er 
 finansiert av Arbeids og velferdsdirektoratet, Barne, ungdoms og 
 familiedirektoratet og Helsedirektoratet.
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ressurssituasjon ikke har mulighet til å følge opp ungdom 
så tett som det er behov for.

«… det primære er at vi har […] ressurser til å jobbe 
tett på – intenst og litt over tid» (middels stort bykontor, 
Vestlandet).

«’Henge på nakken’ på dem, være der hele tida, slik at 
de vet at NAV ’ser’ dem – at de ikke blir glemt og kan snike 
seg unna. Ikke for å presse dem egentlig, men for at de 
skal bli mer bevisst valgene de gjør» (lite distriktskontor, 
Østlandet).

«Det handler jo om å kunne være litt kjapp, og at ung-
dommen føler at de blir tatt på alvor. Og da må du ha 
ressurser nok til – du kan ikke si at: ’ ja, her har vi fem 
måneders saksbehandlingstid’ – det går ikke an. […] Jeg 
har over 200 […] som skal følges opp. […]… jeg rekker å 
ta en første samtale som regel, men jeg rekker ikke å holde 
på å springe rundt og følge opp på praksisplassen sånn 
som vi egentlig bør da, både av hensyn til arbeidsgiver og 
bruker» (middels stort bykontor, Trøndelag).

Flere sammenligner ressurssituasjonen når det gjelder 
oppfølging av unge arbeidssøkere med ressurssituasjonen 
for eksempel i Kvalifiseringsprogrammet (KVP). Vei
ledere som jobber med KVP har stort sett ansvaret for 
langt færre brukere enn de som jobber med unge arbeids
søkere utenfor dette programmet, og har derfor mer tid til 
hver bruker.

I1: «Et suksesskriterium er færre brukere per saks-
behandler over hele linja»

I2: «Det er et større suksesskriterium enn å ha øremer-
ka stillinger til å jobbe med enkelte brukere, tror jeg»

I1: «For det er derfor de tiltakene11 er en suksess, fordi 
de har færre om gangen, helt sikkert. […] Det er utrolig 
hva du får ut av ikke noe penger, hvis du har tid til å bruke 
de alternativene du har» (stort bydelskontor, Trøndelag).

Være tilgjengelig og engasjert
Tilgjengelighet er en annen faktor som flere av informan
tene trekker fram som viktig for å lykkes i oppfølginga av 
unge arbeidssøkere. At veilederne er tilgjengelige inne
bærer at ungdommene lett kan få tak i dem. For mange 
ungdommer kan terskelen for å ringe veilederen eller 
møte opp på NAVkontoret være ganske høy, og dersom 
de ikke får tak i veilederen sin, mister de kanskje motet. 
Mange av informantene legger vekt på at det er viktig å 
følge opp med en gang dersom ungdommene er motivert. 

11 Kvalifiseringsprogrammet og LOSprosjektet.

«At en er tilgjengelig der og da er en kjempefordel, for 
det er ikke sikkert at de alltid har tid til å vente til i mor-
gen. For det er jo liksom – det skjer der og da» (middels 
stort bykontor, Sørlandet).

I1: «… vi sitter på det rommet der. Der sitter vi med 
døra åpen, og da kan en komme og snakke. Noen kommer 
bare for å drikke en kaffekopp altså. Det er litt sånn»

Intervjuer: «For å snakke? For å ha noen voksne å 
snakke med?»

I1: «Ja»
I2: «Og da behøver de ikke å ha noen avtale. […] det vi 

ser med ungdomsarbeidet er at det er tidskritisk å jobbe 
med ungdom. Du kan ikke vente tre måneder med å få satt 
i gang noe, for da er de borte. Så sånn sett har det vært 
veldig vellykket, og vi opplever at vi får fanget opp flere 
ved at vi er tilgjengelige» (middels stort bykontor, Øst
landet).

Flere framhever også at de som jobber med ungdom må 
være dedikert til oppgaven. Mange nevner det som en 
fordel å ha et eget ungdomsteam som jobber kun med 
oppfølging av ungdom slik at de opparbeider en form for 
spesialkompetanse på dette området.

I1: «Tilgjengelighet. Oppfølging og tilgjengelighet»
I2: «Og at vi har eget ungdomsteam. Det er kjempe…»
I3: «Vi kan øremerke ungdomsproblematikken, eller 

ungdoms…»
I2: «Og at vi har kompetanse på å jobbe med ungdom. 

Det er noe helt annet. Ungdommene sier det selv også. De 
føler at de treffer et menneske som skjønner dem litt der 
de er. Og vi snakker ikke til dem som om vi var foreldrene 
deres. Vi skjønner at de er ungdom» (stort bykontor, 
 Østlandet).

«… de ser jo på deg om du ønsker å gjøre noe med dem 
eller ikke. Alle som er brukere av systemet her lærer seg 
det etter hvert. […] Det nytter ikke med tid hvis ikke det er 
noe engasjement (middels stort bydelskontor, Østlandet).

tenke helhetlig
En annen faktor som blir nevnt av flere informanter er det å 
tenke helhetlig. Dette krever god kartlegging av hva slags 
behov ungdommene har. En må bli kjent med ungdom
mene, lytte til dem og se «hele» mennesket. Dette krever et 
godt samarbeid med eksterne samarbeidspartnere, slik at 
de ulike tiltakene og tjenestene kan samordnes.

«… helhetlig oppfølging […] At du får alle samarbeids-
partnere med, og du får tatt alt: Familieproblematikk, 
boligproblematikk […] Ikke fokusere bare på jobb og 
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 utdanning, men også på andre ting» (middels stort dis
triktskontor, Østlandet).

«Jeg ser det at jeg […] og alle egentlig, er fryktelig av-
hengige av å ha et godt samarbeid med samarbeidspart-
nerne. […] Klimaet mellom oss som jobber i NAV og leger, 
behandlerapparat, kommunale tjenester – det er så viktig 
– at vi klarer å snakke sammen, fordi vi jobber jo mot 
samme mål. Og det opplever jeg må være en av de viktig-
ste suksessformlene, hvis vi klarer å få til å snakke 
sammen» (stort bydelskontor, Trøndelag).

«… NAV skal jo først og fremst konsentrere oss om 
 arbeid og tiltak, men vi ser jo at måten vi jobber på så kan 
vi ikke la være å tenke hele personen. Altså, hjemmesitua-
sjonen og rus, psykiatri – alt dette henger jo sammen. Så 
vi tar tak i personen litt mer enn at… altså, de er jo ikke 
der at vi kan tenke jobb eller noe sånt. Det er en lang vei 
fram, men vi kan jo ikke fraskrive oss ansvaret, for de har 
fått et forhold til oss, så vi kan ikke bare henvise. Hvis vi 
bare skal henvise… for de har jo blitt henvist nok i sitt liv, 
mange» (middels stort bykontor, Østlandet).

«Mye handler om å rydde plass i hodene deres – få 
unna gjelda, få dem ut av foreldrehjemmet. Da ordner 
ofte ting seg selv» (stort bydelskontor, Trøndelag).

Også det å ha godt samarbeid internt på NAVkontoret 
og ut mot arbeidsmarkedet nevnes som viktige faktorer.

I1: «Og team her på huset som er gode til å samarbeide»
I2: «Så det ikke blir for mye dobbeltarbeid»
I1: «Ja, det er en av suksessfaktorene»
I2: «Og tett samarbeid, tror jeg også, med […] Mar-

kedsavdelingen […]»
I3: «Ja. Og tett samarbeid med Arbeidslivssenteret, de 

også sitter jo med en kjempekompetanse og kontakt med 
arbeidslivet – direkte kontakt. Så de er gull verdt»

I2: «Det er også en fare for at veldig mange av oss sitter 
på vårt kontor og prøver å finne på krutt på ny» (middels 
stor bydelskontor, Vestlandet).

I1: «Samtidig er det selvfølgelig viktig med det der sam-
arbeidet utad, altså, vi kommer jo ikke noen vei bare med 
å snakke med ungdommene, vi må ha med oss resten av 
[kommunen] også»

I2: «Ja. De må jo oppleve at de faktisk blir verdsatt der 
de kommer når de kommer ut på en arbeidsplass, at det 
faktisk funker, liksom. Og det er det jeg sier: Hvis vi  finner 
en som ikke funker, så er jo nedturen enda større»

I3: «Det vi skulle hatt, var at vi skulle hatt et nettverk 
med næringslivet. Med NAV og næringslivet» (middels 
stort bykontor, Sørlandet).

motivasjon
Videre er en viktig faktor som mange nevner det å få 
 ungdommene til å ville selv, gi dem mestringsfølelse, 
motivasjon og få dem til å «eie» sin egen situasjon. Mange 
konkluderer med at ungdommer som selv har drivkraft og 
motivasjon til å komme seg videre i utdanning eller i 
 arbeid, stort sett lykkes med dette. Den store utfordringa 
for de som jobber med oppfølging på NAVkontorene lig
ger i den store andelen som ikke har denne motivasjonen.

I1: «At du har tid til å følge dem opp. […] Tid, og at du 
har tro på dem, og at du…

[…]
I2: «Empowerment, som vi sier i mitt fag – altså, det å 

myndiggjøre dem litt, å faktisk gi dem tilbake troen på at 
det går an å starte – altså, som jeg sier: ’Du kan alltid 
starte på nytt. Så om du har en smæsjet fortid, så går det 
an å komme i gang igjen’ […]»

I3: «Det er noe med å være tydelig, men ikke arrogant».
I1: «Det der med […] respekt, at en tar dem for det de 

er, liksom […]»
[…]
I1: «Ja, og så gi dem […] ansvar, […] ha troen på dem. 

At en har tro på at dette skal de klare – motivere dem på 
det» (middels stort bykontor, Sørlandet).

«… det er jo å få dem til å ville selv da, det tenker jeg 
– at det er liksom ikke vi som skal ville det her for dem» 
(lite bykontor, Sørlandet).

«… i de sakene hvor vi lykkes […] så er det jo i stor 
grad brukeren selv som viser motivasjon, vilje, målrettet-
het, stahet […]. Mye står på brukeren selv. Vi kan på en 
måte gå ved siden av og tilrettelegge og tilby og så videre, 
men det er han som må […] ha framdriften. Det har ikke 
vi tid til å gå bak og sørge for. […] Og det vil si at de som 
ikke har den drivkraften der, de blir hengende som både 
passive og i tiltak alt for lenge» (middels stort bykontor, 
Trøndelag).

«Det er definitivt mest suksess når brukeren er innstilt 
på det selv, og det ikke er hjelpeapparatet rundt som 
 mener det bør være sånn, men at han eier litt sin egen 
 situasjon» (lite distriktskontor, Vestlandet).
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Når bør man ta ut alderspensjon?
Av: Ole ChristiAn lien

SammeNdrag

Pensjonsreformen ga fra 2011 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og 75 år og til å 
kombinere arbeid og alderspensjon. Et aktuelt spørsmål er om man bør vente med å ta ut alderspensjon til man slutter 
i arbeid, eller om man bør ta ut alderspensjonen tidlig og kombinere arbeid og alderspensjon i noen år.

Det er ikke mulig å gi noe eksakt svar på når det rent økonomisk lønner seg å ta ut alderspensjon. Årsaken er at 
svaret avhenger av så mange forskjellige forutsetninger. Våre beregninger viser likevel at kvinner i de fleste situasjoner 
er best tjent med å vente med uttaket av alderspensjon til de slutter i arbeid.

For menn varierer resultatene mer. For menn med inntekt over gjennomsnittet eller med formue over grensen for 
formuesskatt, taler mye for at det beste uansett er å utsette uttaket til de slutter i arbeid. Dersom rentenivået fortsatt 
holder seg lavt slik mange prognoser tilsier, vil det også for de fleste andre menn lønne seg å vente med uttaket. Hvis 
rentenivået øker og blir på nivå med gjennomsnittlig lønnsvekst eller høyere, kan derimot uttak fra 62 år lønne seg for 
mange. Det samme gjelder for menn med forventet levealder betydelig under gjennomsnittet for menn.

For begge kjønn gjelder det at man uansett når man tar ut alderspensjon, bør vente med uttak av privat AFP eller 
privat tjenestepensjon til man slutter i arbeid.

Hovedforklaringen er at justeringen av alderspensjonen for uttaksalder skjer basert på faktiske tall for levealder for 
en tiårsperiode. Fordi levealderen stadig øker, kan folk i realiteten regne med å leve lenger enn dette. Justeringen for 
levealder er den samme for begge kjønn. Siden kvinner lever lenger enn menn, er det derfor særlig gunstig for kvinner 
å vente med å ta ut alderspensjon. En annen viktig forklaring er skatt på renteinntekter. Slik skatt reduserer avkastnin
gen om man tar ut alderspensjonen fra 62 år og sparer hele eller deler av pensjonen.

INNledNINg

Fleksibel pensjonsalder ble innført som en del av pen-
sjonsreformen fra 2011. Man kan nå selv velge når man vil 
starte med å ta ut alderspensjonen innenfor aldersinter-
vallet 62–75 år. Det er mange som har gitt råd om når man 
bør starte uttaket av pensjon. Rådene har ofte vært at tid-
lig uttak av alderspensjon – gjerne fra 62 år – lønner seg. 
Dette er et lite utvalg av rådene som har blitt gitt gjennom 
media de siste par årene:

 –  Det beste vil for mange være å ta ut alderspensjon alle-
rede fra fylte 62 år, men samtidig fortsette å jobbe alt de 
orker: Rådgiver for Norsk Pensjonistforbund Carsten O. 
Five til NTB 16. mars 20101.

 –  En gjennomsnittlig lønnsmottager vil tjene et sted rundt 
100.000 kroner i løpet av sin pensjonisttid ved å starte 
uttaket av pensjon tidlig: Aftenposten 10. januar 20112 

basert på beregninger fra forsker Axel West Pedersen 
ved Institutt for Samfunnsforskning.

 –  Venter du med å ta ut pensjonspenger til du fyller 67, 
taper du i de fleste tilfeller penger i det lange løp: Aften-
posten 10. januar 20113, basert på intervju med Alexan-
dra Plathe, pensjonsrådgiver i Plathe & Steenberg.

 –  I de fleste eksemplene jeg har sett på, må man bli rundt 
90 år før det skal lønne seg å vente med å ta ut pensjon: 
Alexandra Plahte til Aftenposten 8. november 20114.

 –  Vår erfaring tilsier at omlag halvparten tjener mye på å 
starte uttak av folketrygd så tidlig som mulig: Birger 
Myhr, daglig leder i Pensjonseksperten til VG/Dine 
Penger 22. januar 20125.

Uttaksreglene for alderspensjon er utformet nøytralt. Det 
innebærer at man under visse forutsetninger kan regne 
med å få samme samlede alderspensjon gjennom livet 

1 www.e24.no/makro-og-politikk/seks-av-ti-vet-lite-om-ny-pensjon/3566800
2 www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Store-skattebesparelser-5106647.html
3  www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Pensjonsuttak-ved-62-ar-gir-mest-5106646.html
4  www.aftenposten.no/jobb/Lonnsomt-a-ta-ut-pensjonen-tidlig-6692421.html
5 www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10075411
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uansett når man starter å ta ut pensjonen. I realiteten er 
det en del avvik fra disse forutsetningene som gjør at 
 valget av uttaksalder likevel har betydning. Argumentene 
som ofte har vært brukt for å anbefale tidlig uttak av 
 alderspensjon, er at:

•  skattereglene gjør det mer lønnsomt å ta ut alderspensjo-
nen tidlig

•  tidlig uttak av alderspensjon gir mer til arvingene der-
som man skulle falle fra tidlig

•  tidlig uttak gir lavere egenandel til kommunen dersom 
man blir innlagt på sykehjem.

Det har vært færre som har gitt klare råd om å utsette ut-
taket av alderspensjon. Men statssekretær Roger Schjerva 
i Finansdepartementet uttalte følgende til Aftenposten 
19.12.20116:

– Skattesystemet gjør tidlig uttak av pensjon økono-
misk ulønnsomt for de aller fleste. Det er grunn til å 
være på vakt hvis banker og andre finansrådgivere på-
står at det er penger å tjene på å ta ut pensjonen tidlig og 
plassere penger i deres spareprodukter.

Ved utgangen av 2011 mottok nærmere 7 000 kvinner og 
29 000 menn i aldersgruppen 62–66 år alderspensjon. Det 
utgjør henholdsvis 16 og 38 prosent av de kvinnene og 
mennene som hadde muligheten til uttak. Drøyt seks av ti 
av disse var samtidig i arbeid. Det viser at mange har tatt 
ut alderspensjon før de slutter i arbeid. Rådene gitt gjen-
nom media kan ha vært en medvirkende faktor til beslut-
ningen for enkelte.

Det er mange ulike forhold som har betydning for når det 
lønner seg å ta ut alderspensjonen rent økonomisk. Valg av 
forutsetninger har stor betydning for resultatene. I denne 
artikkelen gir vi en oversikt over de viktigste av disse for-
holdene, og viser beregningseksempler med ulike forutset-
ninger for å illustrere hva som lønner seg i ulike situasjoner.

Hva Har betydNINg for Når maN bør 
ta ut peNSjoNeN?

Hva slags forbruk man ønsker over tid har 
liten betydning

For de fleste vil det være lite ønskelig å ta ut alderspensjon 
senere enn når de slutter i arbeid, ettersom de da vil trenge 
inntekt å leve av. Hovedspørsmålet folk dermed vil stille 

6  www.aftenposten.no/jobb/Sttter-kvinner-som-ikke-tar-ut-pensjon-6723789.
html . Finansdepartementet har senere dokumentert dette gjennom analyse-
ne i Indahl (2012-1) og Indahl (2012-2), hvor det brukes metoder og forutset-
ninger som har mye til felles med tilnærmingen i denne artikkelen.

seg er: Bør jeg ta ut alderspensjon når jeg slutter i arbeid 
eller på et tidligere tidspunkt?

For å forenkle fremstillingen konsentrerer vi oss her 
om et eksempel der folk arbeider til de fyller 67 år og tar 
ut hel alderspensjon enten fra 62 år eller 67 år. Resultatene 
vil likevel også være representative når man ønsker å 
slutte i arbeid ved andre aldre. Hvis man tar ut alderspen-
sjon ved 62 år og fortsetter i arbeid, vil man få høyere 
inntekt frem til fylte 67 år. Til gjengjeld vil man i årene 
deretter få en lavere inntekt enn ved uttak fra 67 år. Hvis 
man forbruker all inntekten hvert år, vil dermed utvik-
lingen i forbruket over tid bli svært forskjellig i de to 
 tilfellene (figur 1).7

Hva slags forbruk man ønsker over tid, er ikke noe 
 argument i seg selv for når man bør ta ut alderspensjon. 
Man kan uansett oppnå om lag samme forbruk i begge 
tilfellene ved å låne eller spare.

Hvis man tar ut alderspensjonen fra 62 år, kan man 
spare hele økningen i nettoinntekt og bruke av spare-
pengene fra man fyller 67 for å oppnå omtrent samme 
forbruk som ved uttak fra 67 år. Forskjellen vil være at 
sparepengene vil kunne bli brukt opp på et visst tids-
punkt. Og dersom man dør før sparepengene er brukt 
opp, gir dette økt arv.

Hvis man tar ut alderspensjonen fra 67 år, kan man låne 
penger i perioden fra 62 til 66 år for å oppnå samme for-
bruk som ved uttak fra 62 år. Ved å tilbakebetale pengene 
fra 67 år, kan man også oppnå samme forbruk fra 67 år og 
utover. Forskjellen vil da være at man vil kunne ha til-
bakebetalt hele lånet på et visst tidspunkt, og at man da 
igjen kan øke forbruket. Videre kan det skje at man dør 
før lånet er tilbakebetalt, og det gir i så fall mindre til 

7   Reduksjonen i pensjonene over tid skyldes at figuren viser tall i faste 
lønninger, og at alderspensjon reguleres med lønnsvekst med et fratrekk 
på 0,75 prosent.

Figur 1. 
Nettoinntekt per år for person født i 1950 med jevn 
inntekt på 500 000 kroner i 40 år som arbeider til 
67 år og tar ut alderspensjon fra 62 eller 67 år.  
tall i 2011-lønnsnivå.
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 arvingene. Dette alternativet forutsetter riktignok at man 
har mulighet til å låne penger til en akseptabel rente, for 
eksempel ved å ha bolig som er helt eller delvis nedbetalt.

For folk som ønsker et noenlunde stabilt forbruk over 
livet, virker det mer naturlig å spare deler av pensjonen 
ved uttak fra 62 år enn å låne penger ved uttak fra 67 år. 
Claus m.fl. (2012) viser at alderspensjonister i alderen 
67–69 år i gjennomsnitt hadde en nettoformue på 1,2 mill. 
kroner i 2009, og at 60 prosent fortsatte å øke sin formue 
etter overgang til alderspensjon.

alderspensjonen beregnes ut fra historisk 
levealder – men reell levealder er høyere
Litt forenklet sagt blir alderspensjonen justert for uttaks-
alder ved at pensjonsopptjeningen blir fordelt på det for-
ventede antall gjenstående leveår for årskullet man til-
hører. Justeringen skjer basert på faktisk dødelighet i 

befolkningen (se faktaboks). Det er samme justering for 
kvinner og menn, slik at en mann og kvinne med samme 
opptjening og samme uttaksalder også får samme pen-
sjon. Siden levealderen stadig øker, kan folk i realiteten 
regne med å leve lenger enn det som legges til grunn ved 
justeringen av alderspensjonen. Kvinner kan også forven-
te å leve lenger enn menn – i 2010 var deres forventede 
levealder ved 62 år 3,3 år høyere i følge Statistisk sentral-
byrå (SSB).

SSB forventer at levealderen vil øke betydelig fremover 
(Brunborg og Texmon 2011). Begrepet forventet levealder 
er definert som det antall år en person i en gitt alder kan 
forventes å leve hvis dødeligheten holder seg på dagens 
nivå fremover. Begrepet må derfor ikke tolkes som en 
prognose for levealderen fremover. Vi har derimot laget 
en slik prognose – som vi kan kalle fremskrevet levealder 
– basert på SSBs prognoser for fremtidige dødssannsyn-
ligheter. 

Den fremskrevne levealderen for begge kjønn samlet er 
mer enn to år høyere enn levealderen brukt ved beregning 
av alderspensjonen (figur 2). For menn er den fremskrevne 
levealderen i underkant av ett år høyere enn levealderen 
brukt ved beregning av alderspensjonen. Det gjelder til 
tross for at beregningen av pensjonen er basert på leveal-
deren for begge kjønn samlet. Kvinner kan regne med å 
leve mer enn fire år lenger enn det som blir lagt til grunn 
når pensjonen blir beregnet.

Isolert sett betyr dette at å utsette uttaket av alderspen-
sjon vil lønne seg. Det er fordi man da vil få en høyere 
årlig alderspensjon i de ekstra årene man i gjennomsnitt 
vil leve utover den levealderen som ble lagt til grunn ved 
beregning av alderspensjonen.

alderspensjon og justering for uttaksalder

Justeringen av alderspensjonen for uttaksalder skjer i 
praksis ved at alderspensjonen divideres med såkalte 
forholdstall eller delingstall. Forholdstallene og delings-
tallene blir beregnet ut fra faktiske dødelighetstall i be-
folkningen for en tiårsperiode frem til årskullet fyller 
60 år. NAV fastsetter disse endelig når årskullet fyller 
61 år. Det sikrer at den enkelte kan planlegge sin til-
værelse som pensjonist uten at justeringen for uttaksal-
der senere blir endret. Bruk av tall for en tiårsperiode 
sikrer at tilfeldige svingninger i dødeligheten fra år til år 
ikke gir svingninger i pensjonene mellom årskull.

Personer født i 1943–1953 tjener opp alderspensjon 
etter gamle opptjeningsregler. Alderspensjonen bereg-
nes i hovedsak etter reglene som gjaldt før pensjons-
reformen ble gjennomført, men der pensjonen til slutt 
divideres på et forholdstall. Forholdstallet er 1 for 
1943-årskullet når uttaket skjer ved 67 år. NAV fastset-
ter forholdstall separat for hvert årskull og hver mulige 
uttaksalder. For andre årskull og uttaksaldre uttrykker 
forholdstallet i hovedsak hvor mye forventet gjenstående 
levealder avviker fra forventet gjenstående levealder for 
1943-årskullet ved 67 år.

 Personer født i 1963 eller senere tjener opp alders-
pensjon etter nye opptjeningsregler. Levealdersjusterin-
gen skjer da gjennom såkalte delingstall. Nye opptje-
ningsregler innebærer at man hvert år sparer opp 
pensjon i en pensjonsbeholdning. Pensjonen blir bereg-
net ved at pensjonsbeholdningen divideres med delings-
tallet på uttakstidspunktet. NAV fastsetter delingstall 
for hvert årskull og for alle uttaksaldre. Delingstallet 
uttrykker i hovedsak årskullets forventede gjenstående 
levealder på uttakstidspunktet. 

Personer født i 1954–1962 tjener opp alderspensjon 
etter en kombinasjon av gamle og nye opptjeningsregler. 
Levealdersjusteringen skjer da gjennom både forholds-
tall og delingstall.

Figur 2. 
forventet levealder ved 62 år som anvendt i 
beregningen av alderspensjon og fremskrevet 
levealder ved 62 år. årskullene 1950–1980.*

Kilde: ssB/nAv
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Store forskjeller i levealder mellom yrker

Enkelte vil kunne ha informasjon om egen helsetilstand 
eller andre forhold som gjør at man har grunn til å tro at 
man vil leve kortere eller lenger enn gjennomsnittet. 
 Bjerkedal m.fl. (2012) viser for eksempel at forventet leve-
alder blant menn som røyker minst 15 sigaretter per dag 
er 3½ år kortere enn blant ikke-røykere.

Borgan (2009) viser at det er betydelig forskjell i for-
ventet levealder mellom yrker og særlig blant menn. I 
 tabell 1 ser vi at menn i yrkene med kortest levealder kan 
regne med å leve 2½ – 3 år kortere etter 62 år enn gjen-
nomsnittet. Menn i yrkene med høyest levealder kan regne 
med å leve 3 – 4 år lenger enn gjennomsnittet. Dette er 
tall for perioden 1996–2000, men Folkehelseinstituttet 
(2011) finner tilsvarende forskjeller i levealder etter ut-
danning og inntekt i tall for 2005.

Dette vil gjøre tidlig uttak av alderspensjon mer attrak-
tivt for personer i utsatte yrker, med helseproblemer eller 
med usunn livsstil. Særlig vil dette være aktuelt for menn, 
siden menn i utgangspunktet kan regne med en levealder 
som ligger nærmest levealderen som brukes ved bereg-
ning av alderspensjonen. På den annen side blir nærmere 
40 prosent av befolkningen uførepensjonister før de fyller 
67 år. Tall fra NAV viser at uføre i alderen 62–66 år har 
betydelig høyere dødelighet enn andre – om lag 1,7 pro-

sent per år mot 0,6 prosent per år i befolkningen for øvrig. 
Disse er dermed med på å trekke gjennomsnittlig leve-
alder ned, slik at eldre yrkesaktive i hovedsak kan regne 
med å leve lenger enn gjennomsnittet.

utsatt uttak mer lønnsomt ved lavt 
rentenivå
Mens man tjener opp alderspensjon, blir pensjonsopp-
tjeningen regulert hvert år med gjennomsnittlig lønns-
vekst i samfunnet. Lønnsvekst blir dermed avkastningen 
på pensjonen om man utsetter uttaket. Alternativt kan 
man ta ut pensjonen tidligere og spare pengene selv. Hvis 
man skal bruke av pengene allerede fra 67 år, blir tids-
horisonten nokså kort. Mange vil da mene at pengene bør 
plasseres som bankinnskudd eller i andre sikre spare-
produkter. Figur 3 viser hvordan lønnsvekst og rente-
nivået har utviklet seg over tid og SSBs siste prognoser 
fremover.

Lav rente i forhold til lønnsvekst vil isolert sett gjøre 
det mer lønnsomt å vente med å ta ut pensjonen. Det gjel-
der uansett om man ved tidlig uttak planlegger å spare 
pensjonen, eller om man ønsker økt forbruk allerede fra 
62 år. I sistnevnte tilfelle vil lav rente gjøre det gunstigere 
å låne penger i årene før man tar ut pensjon. Det kan selv-
sagt være mulig å oppnå høyere avkastning på pensjons-

Tabell 1. 
yrker med høyest og lavest levealder ved 62 år blant kvinner og menn i perioden 1996–2000

Kvinner Menn

Yrke
Forventet gjen-

stående levealder 
ved 62 år

Yrke
Forventet gjen-

stående levealder 
ved 62 år

Yrker med høyest levealder: Yrker med høyest levealder:
Skoleledere 25,8 Universitets- og høyskolelærere 22,0
Fysioterapeuter mv. 25,3 Lektorer og adjunkter 21,7
Medisinsk arbeid 25,2 Prester mv. 21,6
Lektorer, adjunkter 24,7 Arkitekter 21,3
Lærere mv. 24,5 Leger 21,3
Yrker med lavest levealder: Yrker med lavest levealder:
Kjemisk prosessarbeid mv. 20,6 Hovmestere, servitører 15,0
Husbestyrere / hushjelper 20,7 Pakkere mfl. 15,3
Jern- og metallvarearbeid 20,7 Matroser 15,3
Grafisk arbeid 20,9 Gårdsarbeidere 15,3
Hovmestere, servitører 20,9 Drosjesjåfører 15,4
Gjennomsnitt 22,1 Gjennomsnitt 18,0

Kilde: ssB
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pengene i aksjefond eller lignende, men risikoen vil da 
også være tilsvarende høyere.

Rentenivået lå stort sett høyere enn lønnsveksten i 
 perioden 1985–2003, mens vi deretter i all hovedsak har 
hatt høyere lønnsvekst enn rentenivå. Om vi ser hele 
 perioden 1985–2011 under ett, har lønnsveksten i gjen-
nomsnitt vært 2,2 prosentpoeng lavere enn rentenivået. På 
kort sikt er det imidlertid mest grunn til å legge vekt på 
utviklingen de siste årene. Og både i de siste fem og de 
siste ti årene har lønnsveksten i gjennomsnitt vært 0,8 
prosentpoeng høyere enn rentenivået. Prognosene frem 
mot 2015 tilsier at rentenivået også fremover vil ligge 
 lavere enn lønnsveksten.

Enkelte eksperter spår lav rente i mange år fremover. 
Sjeføkonom Jan Andreassen i Terra spår for eksempel et 
normalnivå for den norske pengemarkedsrenten på 2,5–
3 prosent.8 På kort sikt forklarer han dette med gjelds-
krisen i Europa. På lengre sikt begrunner han det med at 
befolkningen eldes over hele verden, og at det vil gi lavere 
vekst og lavere rente. Norges Bank anslår normalrenten til 
 mellom 4,5 og 5,5 prosent.9 Fastrenten for boliglån i 
 norske banker med 10 års bindingstid ligger imidlertid for 
øyeblikket i intervallet 4,35–4,45 prosent.10 Når vi vet at 
bankene legger på en risikopremie på fastrentene, samt at 
boliglånsrenten ligger over pengemarkedsrenten, betyr 
dette at markedet i realiteten forventer en gjennomsnittlig 
rente som er noe lavere enn dette de neste ti årene.

Mye tyder på at en 62-åring i dag må regne med at 
 rentenivået blir lavere enn den gjennomsnittlige lønns-

8  Intervju med Dagens Næringsliv 14.12.2011,  
www.dn.no/forsiden/borsMarked/article2292090.ece.

9  Intervju med NA24 19.12.2011, www.na24.no/article3295650.ece.
10 Kilde: www.finansportalen.no Opplysninger hentet ut 28.02.2012.

veksten i samfunnet i de nærmeste årene. Det taler for å 
utsette uttaket av alderspensjon. På lengre sikt er utviklin-
gen mer usikker.

Det er pengemarkedsrenten som er vist i figur 3. Gjen-
nomsnittlig sparerente vil ligge litt under dette nivået, 
mens gjennomsnittlig lånerente vil ligge litt over. Dersom 
man legger opp til å spare deler av pensjonen til senere, 
vil dermed differansen mellom gjennomsnittlig lønns-

Figur 3. 
effektivt rentenivå og lønnsvekst.* faktisk utvikling 
1985–2011, SSbs prognoser 2012–2015.
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viktige skatteregler for pensjonister

Særskilt skattefradrag for pensjonister
Det særskilte skattefradraget ble innført i 2011 som er-
statning for den tidligere skattebegrensningsregelen for 
pensjonister. Fradraget gjelder mottakere av alderspen-
sjon og AFP. Ved gradert uttak av pensjon blir fradraget 
redusert, og det blir også redusert når man har pensjons-
inntekt over visse beløpsgrenser.

I 2012 utgjør fradraget maksimalt 29 300 kroner per 
år. For pensjonsinntekt mellom 165 000 kroner og 
251 700 kroner blir fradraget redusert med 15,3 prosent. 
For pensjonsinntekt over dette beløpet blir fradraget re-
dusert med ytterligere 6 prosent.

Fradraget blir bare redusert som følge av pensjons-
inntekt. Det betyr at man kan arbeide ved siden av pen-
sjonen uten at det får betydning for fradraget. Med 
skattereglene før 2011 kunne marginalskatten på å 
 arbeide ved siden av pensjonen bli så høy som 55 pro-
sent. Ved inntekt under innslagspunktet for toppskatt vil 
marginalskatten ved arbeid ikke overstige 36 prosent 
med de nye reglene.

Toppskatt
Toppskatt er en inntektsskatt man betaler av personinn-
tekt (i hovedsak brutto arbeids- og pensjonsinntekter). I 
2012 må man betale 9 prosent toppskatt av inntekten 
mellom 490 000 og 796 400 kroner. For inntekt over 
dette betaler man 12 prosent toppskatt.
 
Skatt på renteinntekter
Renteinntekter blir beskattet med 28 prosent. Tilsva-
rende gir renteutgifter et fradrag i skatten på 28 prosent.

Formuesskatt
Formuesskatt er en skatt man betaler av nettoformue. I 
2012 utgjør skatten 1,1 prosent av formue utover 750 000 
kroner.

Arveavgift
Arveavgift er en avgift på arv eller gave. En gjenlevende 
ektefelle eller samboer er fritatt fra å betale arveavgift. 
Når det er barn eller foreldre som arver, utgjør arveav-
giften 6 prosent av arven mellom 470 000 kroner og 
800 000 kroner og 10 prosent av arv over dette. Når det 
er andre som arver, er satsene henholdsvis 8 og 15 pro-
sent. Gaver er skattefrie inntil et fribeløp som utgjør et 
halvt grunnbeløp (for tiden 39 608 kroner).

Kilde: www.sKAtteetAten.nO
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vekst og rente bli større enn vist i figuren. Det gjør det 
mer lønnsomt å utsette uttaket av pensjon, alt annet likt. 
Dersom sparingen alternativt kan gjøres gjennom ned-
betaling av lån, blir differansen mindre. Det vil, alt annet 
likt, gjøre tidlig uttak mer attraktivt. 

Nytt skattefradrag er mest gunstig  
ved tidlig uttak
Det norske skattesystemet er progressivt. Det innebærer 
at jo høyere inntekten er, jo høyere andel av den betaler 
folk i skatt. Ved tidlig uttak blir den årlige alderspensjo-
nen lavere. I perioder der man ikke arbeider ved siden av 
pensjonen, medfører dette at man må betale en lavere 
 andel av pensjonen i skatt. Det nye skattefradraget for 
pensjonister som ble innført i 2011 (se faktaboks), bidrar 
til å forsterke denne effekten ytterligere. Når man tar ut 
alderspensjonen mens man fortsatt er i arbeid, vil imidler-
tid marginalskatten for alderspensjonen bli høyere sam-
menlignet med en situasjon der man ikke arbeider. Særlig 
gjelder dette dersom samlet inntekt overstiger innslags-
punktet for toppskatt.

Når man tar ut alderspensjon og sparer hele eller deler 
av pensjonen i noen år, vil dette også kunne utløse skatt 
på renteinntekter og formuesskatt. Og dersom man faller 
fra før den oppsparte pensjonen er brukt opp, kan dette 
utløse arveavgift. Det er altså flere skattemessige effekter 
av valg av uttaksalder, og disse trekker i ulike retninger.

Høyere pensjon gir høyere egenandel ved 
opphold på sykehjem
Isolert sett vil egenandel ved opphold på sykehjem gjøre 
det mer attraktivt å ta ut alderspensjonen tidlig. Årsaken er 
at egenandelen blir lavere når den årlige pensjonen er 
 lavere. Effekten er imidlertid liten fordi folk i gjennomsnitt 
kan regne med å tilbringe ganske kort tid på sykehjem.

Personer som har langtidsopphold på sykehjem eller 
annen kommunal institusjon må betale egenandel til kom-
munen. Egenandelen vil normalt utgjøre mellom 75 og 85 
prosent av pensjon og annen inntekt.11 Sannsynligheten 
for å havne på sykehjem øker med alderen. Under fem 
prosent av befolkningen bor på sykehjem når de er 80 år. 
Andelen øker deretter raskt – til 22 prosent ved 90 år og 
55 prosent ved 100 år (kilde: SSB).

Sjansen for bli 100 år er svært lav. Det relevante for å vur-
dere de økonomiske konsekvensene av dette, er derfor å stu-
dere den kombinerte sannsynligheten for å overleve og å 

11  Et fribeløp på 6 800 kroner er unntatt egenandel. Hovedreglene er at 
egenandelen utgjør 75 prosent av inntekten utover fribeløpet inntil folke-
trygdens grunnbeløp (79 216 kroner), og 85 prosent av inntekt over dette 
nivået.

være innlagt på sykehjem ved ulike aldre. Det er det som 
avgjør i hvor stor grad man som 62-åring kan regne med å 
måtte betale egenandel i årene fremover. Figur 4 viser tall for 
dette for en person født i 1950, forutsatt at andelen av befolk-
ningen innlagt på sykehjem holder seg konstant over tid.

Vi ser at sannsynligheten målt på denne måten er nokså 
beskjeden, og at den når en topp ved 90-års alder. En 
62-åring kan regne med litt under åtte prosent sannsynlig-
het for å bli 90 år og å da bo på sykehjem. I gjennomsnitt 
kan en 62-åring regne med å tilbringe om lag 1,2 år på 
sykehjem resten av livet.

Hvem bør ta ut alderSpeNSjoN 
tIdlIg, og Hvem bør veNte?
Det er, som vi har sett, mange forhold som påvirker når 
man bør ta ut alderspensjon. For å illustrere de økono-
miske konsekvensene har vi sammenlignet uttak fra 62 år 
med uttak fra 67 år, gitt at man uansett arbeider til man er 
67. Ved uttak fra 62 år antar vi at man sparer hele netto-
pensjonen og gradvis bruker av de oppsparte midlene 
 etter 67 år. Forbruksmønsteret blir da det samme i begge 
alternativene inntil de oppsparte midlene blir brukt opp. 
Beregningene er gjort ved å sammenligne nåverdien av 
antatt fremtidig forbruk i de to alternativene. Nåverdi 
 betyr her at fremtidig forbruk er omregnet til dagens 
 pengeverdi. Se faktaboks for mer om metodene og forut-
setningene vi har valgt.

Beregningene er relevante både for privat ansatte, 
 offentlig ansatte og selvstendig næringsdrivende. For-
skjellen for offentlig ansatte er at AFP fortsatt er en egen 
tidligpensjonsordning fra 62 til 67 år. Man må slutte i 
 arbeid eller redusere arbeidstiden for å ta ut offentlig AFP. 
Når man fortsetter i fullt arbeid til fylte 67, er uttak av 

Figur 4. 
Kombinert sannsynlighet ved 62 år for å overleve 
og ha langtidsopphold på sykehjem eller annen 
kommunal institusjon fra 62–105 år.

Kilde: nAv / ssB
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offentlig AFP derfor ikke mulig. Offentlig ansatte som 
slutter i arbeid før de fyller 67, vil derimot i all hovedsak 
tjene på å ta ut AFP. Årsaken er at de da kan utsette  uttaket 
av alderspensjon til 67 år for å få en høyere årlig alders-
pensjon.

Kvinner tjener på å utsette uttaket
Kvinner vil nesten uansett tjene på å utsette uttaket av 
 alderspensjon til 67 år. Figur 5 sammenligner uttak av 
 alderspensjon fra 67 år og 62 år for kvinner med ulike 

inntektsnivåer og med ulike forutsetninger om differan-
sen mellom rentenivå og lønnsvekst.12 Vi regner her bare 
på alderspensjon fra folketrygden og ser bort fra eventuell 
AFP eller tjenestepensjon. Vi ser også bort fra formues-
skatt og arveavgift samt egenandel ved innleggelse på 
 sykehjem, men tar hensyn til øvrige skatteregler.

12  Figurene starter på et inntektsnivå på 400 000 kroner da lavere inntekter 
ikke er tilstrekkelige for å oppfylle vilkåene for uttak fra 62 år med for-
utsetningene vi har lagt til grunn her (grensen vil gå ved ca. 375 000 
kroner).

forutsetninger og metode

Inntekt og opptjening
Alle beregningene er gjennomført for en enslig person fra 
årskullet 1950, det vil si en person som fyller 62 år i 2012. 
Personer født i 1950 omfattes av gamle opptjeningsregler 
for alderspensjon hvor man får full opptjening etter 40 år i 
arbeid. I alle eksemplene har vi lagt til grunn 40 års opp-
tjening ved 62 år, og at inntekten har vært jevn gjennom 
hele yrkeskarrieren. Å variere antall opptjeningsår ville gitt 
om lag samme effekt som å variere inntekten.

Resultatene vil bli om lag de samme også for etterfølgen-
de årskull. Det skyldes at differansen mellom levealderen 
brukt ved beregningen av alderspensjon og den fremskrevne 
levealderen holder seg nokså konstant over tid (som vist i 
 figur 2).

Skatteregler
Vi har lagt til grunn skattereglene og skattesatsene for 2012. 
Fremover i tid har vi lagt til grunn at alle terskelverdier i 
skattesystemet blir justert hvert år med gjennomsnittlig 
lønnsvekst.

Forbruksmønster
Ved uttak fra 67 år har vi lagt til grunn at man forbruker hele 
inntekten hvert år. Ved uttak fra 62 år har vi lagt til grunn at 
man sparer alt man får i alderspensjon etter skatt frem til 
67 år. Videre bruker man av de oppsparte midlene hvert år 
for å oppnå samme forbruk som ved uttaksalder 67 år. Dette 
fortsetter inntil midlene er brukt opp helt.  Beregningene er 
foretatt med ulike forutsetninger for differansen mellom 
sparerenten og lønnsvekst, og det er lagt til grunn en nomi-
nell lønnsvekst på 4 prosent. Vi har da tatt hensyn til skatt på 
renteinntek tene, og i noen av beregningene er det også lagt 
inn forut setninger om formuesskatt på de oppsparte midlene.

Nåverdi
Nåverdien ved uttak fra 62 år og 67 år har vi beregnet som 
summen av forbruket fra alder 62 år og oppover multiplisert 
med sannsynligheten for å overleve fra 62 år til de ulike 
 aldrene. I tilfellet med uttak fra 62 år har vi også tatt hensyn 
til muligheten for å dø før de oppsparte midlene har blitt 
brukt opp. Vi har derfor lagt til gjenværende formue (opp-
spart pensjon) multiplisert med sannsynligheten for å dø ved 
ulike aldre. Det innebærer at vi antar at å etterlate seg en 

krone i arv har samme verdi for folk som å selv få en krone i 
forbruk.

Diskonteringsrente
Vi har omregnet fremtidig forbruk og eventuell fremtidig 
arv til dagens pengeverdi gjennom neddiskontering. Det 
 reflekterer at folk verdsetter et visst forbruk i dag høyere 
enn samme forbruk en gang i fremtiden. Som forutsetning 
har vi lagt til grunn at den individuelle diskonteringsrenten 
er den samme som gjennomsnittlig lønnsvekst i samfunnet. 
Med en årlig nominell lønnsvekst på for eksempel fire pro-
sent, innebærer det at et forbruk i dag på 100 kroner blir 
verdsatt likt som et forbruk om ett år på 104 kroner. Hvis 
inflasjonen for eksempel er 2,5 prosent, innebærer det en 
reell diskonteringsrente på 1,5 prosent.

Man kan diskutere valget av diskonteringsrente. Den vil i 
realiteten varierere fra person til person. En sparsommelig 
person som tenker langsiktig vil typisk ha en lav diskon-
teringsrente. En mer kortsiktig person som i større grad 
verdsetter å nyte godt av forbruk i dag, vil typisk ha en høy 
diskonterings rente. Likevel kan diskonteringsrenten ikke 
ligge langt unna nivået for sparerenten og lånerenten (se 
Frederick mfl. 2002). Det skyldes at man gjennom å spare og 
låne kan bytte forbruk i dag mot forbruk i fremtiden og om-
vendt. I tilfellet der man må låne penger er dette riktignok 
avhengig av at man kan få lån, for eksempel ved å ha ledig 
sikkerhet i bolig.

Siden vi har lagt til grunn at forbruket blir det samme 
både ved uttak fra 62 år og 67 år inntil den oppsparte pen-
sjonen er brukt opp, får diskonteringsrenten ikke betydning 
for dette forbruket. Forskjellen blir at uttak fra 62 år gir mer 
til arvingene dersom man dør før den oppsparte pensjonen 
er brukt opp. Uttak fra 67 år gir derimot høyere forbruk i 
årene etter at de oppsparte midlene er brukt opp hvis man 
lever så lenge.

Uttak fra 67 år vil derfor komme best ut for folk med lav 
diskonteringsrente. Effekten av diskonteringsrenten vil også 
være større for kvinner enn for menn. Det skyldes at  kvinner 
har høyere forventet levealder enn menn, og dermed kan 
regne med å leve flere år etter at de oppsparte midlene blir 
brukt opp ved uttak fra 62 år. Vi har forsøkt å endre diskon-
teringsrenten i beregningene innenfor et rimelig intervall, 
men det ser ikke ut til å ha avgjørende konsekvenser for 
konklusjonene i denne artikkelen.
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Rentenivået må overstige lønnsveksten med to prosent-
poeng før vi finner noen kvinner som kan tjene på å ta ut 
alderspensjonen tidlig, og det gjelder da også bare kvin-
ner med inntekt mellom 450 000 og 500 000 kroner. Hvis 
rentenivået havner ett prosentpoeng under lønnsveksten 
– om lag slik prognosene tilsier for de neste årene – vil 
kvinnene i dette eksempelet kunne tjene mellom 120 000 
og 250 000 kroner på å ta ut alderspensjonen ved 67 år.

For menn finner vi at resultatene i stor grad avhenger 
av rentenivået (figur 6). Hvis rentenivået blir minst ett 
prosentpoeng lavere enn gjennomsnittlig lønnsvekst, vil 
menn ved alle inntektsnivåer også tjene på å utsette 
 uttaket til 67 år. Ved samme rentenivå som lønnsvekst vil 
menn i de laveste inntektsnivåene tjene på uttak fra 62 år.

Både for kvinner og menn finner vi at gevinsten ved 
uttak fra 67 år er lavest ved et inntektsnivå på rundt 
450 000 kroner. Ved høyere inntektsnivåer vil toppskatt 
bidra til at det ikke er så attraktivt å kombinere arbeid og 
alderspensjon. I tillegg vil skattefradraget for pensjonister 
bli lavere ved høy inntekt, fordi fradraget avkortes mot 
pensjonsinntekten. Gevinsten ved å få skattefradraget i 
fem ekstra år blir dermed mindre.

Beregningseksemplene her gjelder for enslige. I de 
fleste tilfeller vil resultatene bli om lag de samme også for 
gifte eller samboende. En forskjell er likevel at uttak av 
alderspensjon også kan påvirke ektefellens pensjon 
 dersom ektefellen er minstepensjonist. Det skyldes at 

 minstepensjonen blir redusert til en lavere sats når 
 ektefellen har pensjon over et visst nivå.13 Uttak av alders-
pensjon fra 62 år kan da føre til at ektefellen får en 
 reduksjon i sin pensjon på ca. 20 000 kroner per år – noe 
som helt klart taler for å utsette uttaket i slike tilfeller.

egenandel på sykehjem er lite vesentlig for 
valg av pensjonsalder
Egenandel ved opphold på sykehjem bidrar til å redusere 
gevinsten ved uttak fra 67 år, men effekten er beskjeden. 
Formuesskatt trekker i motsatt retning og vil typisk kunne 
gi en større effekt.

Figur 7 viser konsekvensene av å legge til eventuell 
formuesskatt, arveavgift og egenandel ved opphold på 
sykehjem i beregningene. Figuren viser kun tall for menn, 
ettersom det er for menn det varierer mest hvorvidt uttak 
fra 62 år eller 67 år lønner seg. Når vi tar hensyn til egen-
andel på sykehjem, går gevinsten ved uttak fra 67 år ned 
med mellom 20 000 og 25 000 kroner. Det tilsvarer den 
forventede ekstra egenandelen ved å ta ut alderspensjonen 
ved 67 år fremfor 62 år. Beløpet er såpass lite fordi en 
62-åring som tidligere nevnt bare kan regne med å til-
bringe rundt 1,2 år på sykehjem.

Ved inkludering av formuesskatt i beregningene har vi 
lagt til grunn at hele den oppsparte pensjonen ved uttak 
fra 62 år havner over innslagspunktet for formuesskatt på 

Figur 5. 
gevinst ved uttak av alderspensjon fra 67 år 
sammenlignet med 62 år ved ulike inntektsnivåer 
og rentenivåer. Kvinner født i 1950.
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Figur 6. 
gevinst ved uttak av alderspensjon fra 67 år 
sammenlignet med 62 år ved ulike inntektsnivåer 
og rentenivåer. menn født i 1950.
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750 000 kroner. I vårt eksempel fører dette isolert sett til 
at gevinsten ved uttak fra 67 år øker med mellom 45 000 
og 90 000 kroner. Effekten er større jo høyere rentenivået 
er, siden formuen det skal betales skatt av da blir større. 
Ved samme rentenivå som lønnsvekst ser vi at inklude-
ring av formuesskatt og egenandel ved sykehjem bidrar til 
at uttak fra 67 år blir det mest lønnsomme i eksempelet. 
Ved en inntekt på 700 000 kroner vil inkludering av for-
muesskatt og egenandel ved sykehjem medføre at uttak 
fra 67 år blir mest lønnsomt for alle rentenivåene.

Arveavgift har en ganske ubetydelig effekt på resulta-
tene. Isolert sett øker dette gevinsten ved uttak fra 67 år 
med mellom 5 000 og 10 000 kroner. Årsaken er at arve-
avgiften gir lavere arv ved uttak fra 62 år hvis man faller 
fra før den oppsparte pensjonen er brukt opp. Vi har da 
lagt til grunn seks prosent arveavgift på den oppsparte 
pensjonen. Siden det ikke skal betales arveavgift ved arv 
til ektefelle, er dette mest aktuelt for enslige eller for den 
av ektefellene som kan regne med å leve lengst.

bør vente med å ta ut privat afp og 
tjenestepensjon
Uansett om man tar ut alderspensjonen fra 62 år eller 
67 år, bør man vente med å ta ut privat AFP og tjeneste-
pensjon. Konsekvensene av å også ha rett til disse i tillegg 
til alderspensjon er vist i figur 8. Det er et vilkår for uttak 
av privat AFP at man også har tatt ut alderspensjon, men 
det er ikke noe i veien for å ta ut AFP senere enn alders-
pensjon. For privat AFP har vi derfor sett på to alterna-
tiver: At man tar ut AFP samtidig som alderspensjonen, 
eller at man uansett venter med å ta ut AFP til 67 år.

Vi ser at å ta ut både alderspensjon og privat AFP fra 
62 år er lite attraktivt. Det bidrar til at gevinsten ved å 

 utsette uttaket til 67 år øker kraftig – med mellom 70 000 
og 100 000 kroner. Det skyldes i hovedsak skattefradraget 
for pensjonister som avkortes mot pensjonsinntekt. Når 
man tar ut både alderspensjon og AFP, blir avkortingen av 
skattefradraget sterkere i de første fem årene. I tillegg blir 
AFP akkurat som alderspensjon justert for levealder 
 basert på historiske dødelighetstall. Den fremskrevne 
 levealderen vil være høyere enn i de historiske tallene, 
noe som isolert sett gjør utsatt uttak mer lønnsomt også 
for AFP.

Hvis man venter med å ta ut AFP til 67 år, ser vi at AFP 
gir en liten effekt der gevinsten ved uttak av alderspen-
sjon fra 67 år øker med mellom 15 000 og 20 000 kroner, 
sammenlignet med om man bare har alderspensjon. 

Man kan tidligst ta ut offentlig tjenestepensjon fra 67 
år. Vi ser at rett til offentlig tjenestepensjon også bidrar til 
å gjøre uttak av alderspensjon fra 67 år litt mer attraktivt. 
Effekten er også her ganske beskjeden, så vidt større enn 
effekten av å ta ut privat AFP fra 67 år. Årsaken er at 
 tjenestepensjonen gir et tillegg til alderspensjonen som er 
litt høyere enn privat AFP i vårt eksempel. Dette viser at 
AFP og tjenestepensjon vil gi omtrent den samme  effekten 
som økt inntekt vist i figur 5 og 6. For de fleste betyr dette 
at rett til privat AFP eller en god tjenestepensjon vil gjøre 
det mer attraktivt å utsette uttaket.

Vi har brukt offentlig tjenestepensjon som et eksempel. 
Men uttak av privat tjenestepensjon vil gi om lag samme 
effekt, avhengig av størrelsen på tjenestepensjonen. Fra 
2011 ble det åpnet for å ta ut privat tjenestepensjon fra 
62 år på samme måte som alderspensjon. Også for privat 
tjenestepensjon ville vi funnet at det rent økonomisk vil 
lønne seg å vente med uttaket av tjenestepensjonen til 
man slutter i arbeid. Årsakene er de samme som for privat 
AFP.

Figur 7. 
gevinst ved uttak av alderspensjon fra 67 år 
sammenlignet med 62 år ved ulike forutset ninger 
om skatt/sykehjem. menn født i 1950 med 
inntekt 500 000 kroner* (hvis ikke annet nevnt).
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Figur 8. 
gevinst ved uttak av alderspensjon fra 67 år 
sammenlignet med 62 år dersom privat afp eller 
offentlig tjenestepensjon tas ut i tillegg. menn 
født i 1950 med inntekt 500 000 kroner.
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uttak fra 62 år er aktuelt for menn med 
kortere levealder enn gjennomsnittet

For menn med betydelig kortere forventet levealder enn 
gjennomsnittet lønner det seg å ta ut alderspensjonen fra 
62 år.

Som vist i tabell 1, er det betydelige forskjeller i forven-
tet levealder mellom yrker. Den enkelte vil også ofte ha 
informasjon om egen helsetilstand, om levealderen til nær 
familie eller andre forhold som gjør at man kan ha grunn 
til å tro at egen forventet levealder vil avvike fra gjen-
nomsnittet. Figur 9 viser hvordan gevinsten ved uttak fra 
67 år endrer seg om levealderen er tre år kortere eller 
 lengre enn gjennomsnittet. Det tilsvarer omtrent de 
 yrkene med kortest og lengst forventet levealder.

Ved tre år kortere levealder finner vi at gevinsten ved 
uttak fra 67 år blir redusert med mellom 100 000 og 
130 000 kroner. For kvinner ser vi at uttak fra 67 år fort-
satt vil lønne seg, så lenge rentenivået holder seg lik 
lønnsveksten eller lavere.

Når bør man ta ut alderspensjon,  
alle forhold tatt i betrakning?
Det er ikke mulig å gi noe eksakt svar på når det rent 
 økonomisk lønner seg å ta ut alderspensjon. Årsaken er at 
svaret avhenger av så mange forskjellige forutsetninger. 
Vi har forsøkt å ta hensyn til de viktigste av disse. Vi fin-
ner da at kvinner i de aller fleste situasjoner vil være mest 
tjent med å vente med uttaket til de slutter i arbeid. 

For menn varierer resultatene mer. For menn med inn-
tekt høyere enn gjennomsnittet eller med formuesskatt, 
taler mye for at det beste uansett er å utsette uttaket til de 

slutter i arbeid. Dersom rentenivået fortsatt holder seg 
lavt slik mange prognoser tilsier, vil det også for de fleste 
øvrige menn lønne seg å vente med uttaket. Hvis rente-
nivået øker og blir på nivå med gjennomsnittlig lønns-
vekst eller høyere, kan derimot uttak fra 62 år lønne seg 
for mange. Det samme gjelder for menn med forventet 
levealder betydelig under gjennomsnittet for menn.

For begge kjønn gjelder det at man uansett når man tar 
ut alderspensjonen, bør vente med uttak av privat AFP 
eller privat tjenestepensjon til man slutter i arbeid.

Et mye brukt argument for å ta ut alderspensjonen tid-
lig og kombinere den med arbeid, er at man ønsker å øke 
inntekten sin for å nedbetale lån eller øke forbruket mens 
man ennå har god helse. Å nedbetale lån vil som regel 
ikke lønne seg med mindre renten på lånet overstiger 
gjennomsnittlig lønnsvekst. Årsaken er at gjennomsnitt-
lig lønnsvekst blir avkastningen om man utsetter uttaket 
av alderspensjon. Og hvis man har ledig sikkerhet i boli-
gen, kan man øke forbruket før man tar ut pensjon ved å 
ta opp ekstra lån eller ved å øke nedbetalingstiden på lån 
man allerede har. Ved lavt rentenivå vil dette ofte være å 
foretrekke fremfor å ta ut alderspensjonen tidlig.

Et annet ofte hørt argument for tidlig uttak er at man 
ønsker å spare deler av pensjonen slik at arvingene får 
mer om man skulle falle fra tidlig. På den annen side får 
man da mindre penger til seg selv dersom man skulle leve 
lenge. Dette er derfor et spørsmål om hvordan man verds-
etter å gi eventuell arv sammenlignet med eget forbruk. I 
våre beregninger har vi lagt til grunn at folk verdsetter en 
krone i arv og en krone i eget forbruk likt. Vi finner da at 
arv ikke er et tungtveiende nok argument for å anbefale 
uttak fra 62 år i de fleste tilfeller. Ved senere uttak sikrer 
man seg en høyere årlig pensjon. Man har da heller mulig-
het til å gi bort deler av pensjonen mens man ennå lever 
dersom man ikke ser behovet for så høyt forbruk i de siste 
leveårene.

Om lag 36 000 personer tok ut alderspensjon før 67 år i 
2011, og mange arbeider ved siden av alderspensjonen. 
Bare én av fem av disse er kvinner. At de fleste kvinner 
har utsatt uttaket, er sånn sett i tråd med anbefalingene vi 
har funnet her. Men blant de som faktisk har tatt ut alders-
pensjonen tidlig, og særlig blant kvinnene, ville det nok 
for mange lønt seg økonomisk å vente. Det er riktignok 
mulig å omgjøre dette valget ved å redusere uttaksgraden 
for alderspensjonen til 0 og spare resten av pensjonen til 
senere. Det er likevel ikke de store summene det er snakk 
om for de fleste, og det er også andre forhold enn de 
 økonomiske som kan ha spilt inn på valget av uttaksalder.

Sun og Webb (2011) viser at den optimale uttaksalderen 
for alderspensjon er høyere jo høyere usikkerhet det er 
knyttet til hvor lenge man vil leve. Ved høy usikkerhet er 
sannsynligheten større for at man vil leve lenger enn 
 antatt. Ved tidlig uttak, der man sparer deler av pensjonen 

Figur 9. 
gevinst ved uttak av alderspensjon fra 67 år 
sammenlignet med 62 år ved ulike 
forutsetninger om levealder. person født i 
1950 med inntekt 500 000 kroner.
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for å bruke senere, gir det økt risiko for at de oppsparte 
midlene blir brukt opp. Man må da klare seg resten av 
 livet med en lavere årlig pensjon. Vi har ikke tatt hensyn 
til effekten av risikoaversjon – motvilje mot å ta risiko – i 
våre analyser. Isolert sett er dette noe som vil gjøre utsatt 
uttak mer attraktivt. Risikoaversjonen vil riktignok 
 variere mellom individer. Noen vil ønske å være sikret en 
god inntekt dersom de skulle leve lenge. Andre vil legge 
mer vekt på at behovet for forbruk går ned med alderen, 
og på å etterlate seg arv til ektefelle eller barn dersom 
man skulle falle fra tidlig.
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Arbeidsdeltaking blant 
hjelpemiddelbrukarar 
Av Sigurd gjerde1

SAmAndrAg

Tema for artikkelen er brukarar av hjelpemiddel for personar med funksjonsnedsettingar i aldersgruppa 18–66 år, og i 
kva grad denne gruppa har arbeid, har stønad frå NAV, eller har kombinasjonar av desse. Vi samanliknar denne 
gruppa med befolkninga generelt i tilsvarande aldersgrupper. Vi ser spesielt på bruk av arbeidsavklaringspengar 
(AAP), uførestønad og alderspensjon eller avtalefesta pensjon (AFP). 

Mange hjelpemiddelbrukarar er ressurssterke og har ikkje særlege problem i arbeidslivet. 39 prosent av hjelpemid-
delbrukarane i alderen frå 18 til 66 år var i arbeid per juli 2011. Ein stor del av desse har redusert arbeidstid, og 
 kombinerar ofte arbeid og stønader. Både for mottakarar av AAP og  uførepensjon ser vi at hjelpemiddelbrukarane 
 likevel litt mindre grad kombinerer stønad med arbeid enn tilfellet er i  befolkninga generelt. 

Ein langt høgare del av hjelpemiddelbrukarane har uførestønad og arbeidsavklaringspengar enn tilfellet er i 
 befolkninga. Blant hjelpemiddelbrukarane er stønadsmottakarane gjennomgåande yngre enn blant stønadsmottakarar 
generelt. Dei kjem tidlegare enn andre inn på stønadsordningane. Blant brukarane mellom 62 og 66 år er det færre som 
har AFP eller alderspensjon, fordi de allereie frå tidlegare i stor grad har uførepensjon. 

Den høge delen med uførepensjon og arbeidsavklaringspengar blant hjelpemiddelbrukarane kan i nokon grad vere 
skjult arbeidsløyse. Personar med funksjonsnedsetting kan møte ulike barrierar mot deltaking i arbeid, negative 
 haldningar, fysiske hindringar eller store kostnader ved tilrettelegging.

InnleIIng – problemStIllIng

I Regjeringa sin jobbstrategi for personar med nedsett 
funksjonsevne er det understreka at alle skal ha høve til å 
delta i arbeidslivet, ut frå eigne evner og ressursar 
 (Arbeidsdepartementet 2011). Gjennom denne strategien 
skal det leggast til rette for eit mangfaldig arbeidsliv med 
plass til alle. Personar med nedsett funksjonsevne er ein 
til dels uutnytta arbeidskraftressurs. Prinsippet om sam-
funnsmessig likestilling og universell utforming skal 
 ligge til grunn. 

I denne artikkelen ser vi nærmare på brukarar av 
 hjelpemiddel for personar med funksjonsnedsetting i 
 aldersgruppa 18–66 år. Tema er i kva grad denne 
 gruppa har arbeid, har stønad frå NAV, eller har kombi-
nasjonar av desse. Vi samanliknar denne gruppa med 
befolkninga generelt i tilsvarande aldersgrupper. Vi ser 
spesielt på dei som har arbeidsavklaringspengar, 
 uførestønad og alderspensjon eller avtalefesta pensjon 
(AFP). I den grad vi kan finne stor forskjell mellom 
hjelpemiddelbrukarane og  befolkninga kan det tolkast 

som viktige ulikskapar også i vidare forstand, som 
 levekår og livssituasjon, og når det gjeld situasjon på 
arbeidsmarknaden. Vi tenker her ikkje berre på å ha eit 
arbeid men også å ha muligheit for val og høve til å 
gjere karriere i arbeidslivet, dvs. å skaffe seg stillingar 
med høgare inntekt og status. 

 Vårt datagrunnlag omfattar dei som har fått tilgang til 
hjelpemiddel gjennom hjelpemiddelsentralane. Hjelpe-
middelbrukarar er i prinsippet ingen spesiell gruppe i seg 
sjølv. Dei er så pass ueinsarta som gruppe at dei kanskje 
ikkje har nokon felles trekk, bortsett frå å ha eit eller fleire 
utlånte hjelpemiddel. Dei har likevel ei eller anna form for 
nedsett funksjonsevne, oftast fysisk, jf. faktaboks med 
definisjonar. Svært mange grupper med funksjonsnedset-
ting har ikkje spesielle behov for hjelpemiddel. Det vil 
variere ut frå arten av funksjonsnedsetting. Hjelpemid-
delbrukarane er dermed ikkje representative for alle med 
funksjonsnedsetting. 

Vi kan sjå på kombinasjonar av arbeid og stønader som 
ein måte for personar med funksjonsnedsetting å tilpasse 
seg i samfunnet, aktivitetsmessig og inntektsmessig. I 
mange tilfelle kan fulltidsarbeid vere for belastande. 
 Redusert arbeidstid kan i mange tilfelle vere ei god 1 Takk til Ole Christian Lien for hjelp til programmering.
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 løysing. På den andre sida kan bruk av stønader og redu-
sert arbeidstid også vere ei form for skjult arbeidsløyse, i 
den grad ordninga ikkje er frivillig. 

nedSett ArbeIdSevne  
og nedSett funkSjonSevne

Omgrepet nedsett arbeidsevne blir i NAV nytta i det prak-
tiske arbeidet, om personar som av ulike grunnar har 
vanskar med å komme seg i arbeid eller tilbake i arbeid. 
Dei fleste som er registrert med nedsett arbeidsevne har 
arbeidsavklaringspengar, men ein del har andre stønader 
som sjukepengar, kvalifiseringsstønad eller uførepensjon. 
Kriteriet er at personen på grunn av sjukdom, skade eller 
lyte har redusert inntektsevne, og at det er gjort ei 
 arbeidsevnevurdering der konklusjonen er at arbeidsevna 
er såpass redusert at det vil krevje betydeleg innsats av 
brukaren og av NAV for å kunne komme i arbeid. 

Dette omgrepet skil seg frå omgrepet nedsett funk-
sjonsevne. Hjelpemiddelbrukarane er ikkje utan vidare i 
gruppa med nedsett arbeidsevne. Medan omgrepet ned-
sett funksjonsevne set fokus på personen sine fysiske eller 
psykiske føresetnader for å imøtekomme krav til funk-

sjon i arbeid og i dagleglivet, vil omgrepet nedsett 
 arbeidsevne fokusere på trekk ved personen som gjer det 
vanskeleg å skaffe eller halde på inntektsgjevande arbeid. 

Det vil vere naturleg å rekne alle hjelpemiddelbrukarar 
som ein del av gruppa med nedsett funksjonsevne, sjølv 
utan å ha nedsett arbeidsevne. Det er likevel samanfall 
mellom gruppene. Inngangsvilkår for å få stønad til 
 hjelpemiddel er varig nedsett funksjonsevne. Men mange 
av hjelpemiddelbrukarane er ressurssterke og har ikkje 
spesielle vanskar på arbeidsmarknaden. 

funkSjonShemmA på 
ArbeIdSmArknAden 
I fylgje arbeidskraftundersøkinga (AKU) til SSB for 2008 
har om lag 17 prosent av befolkninga i alderen 15–66 år ei 
funksjonsnedsetting, ut frå definisjonen fysisk eller psy-
kisk helseproblem av meir varig karakter som kan med-
føre hindringar i det daglige liv (SSB 2009). Prosenten er 
høgare for kvinner enn for menn (19 mot 15 prosent), og 
prosenten blir høgare med høgare alder. Samla gjeld dette, 
i flg. SSB, ca. 555 000 personar. I tilsvarande aldersgruppe 
blant hjelpemiddelbrukarane er det 155 079 personar. 
 Definisjonen som er nytta omfattar langt fleire grupper 
enn dei som vanlegvis brukar hjelpemiddel. Det kan gjel-
de til dømes psykiske problem og lettare funksjonsvans-
kar som ikkje krev spesielle tiltak.

Om lag 79 prosent av alle med funksjonsnedsettingar i 
den aktuelle aldersgruppa har større eller mindre avgren-
singar for kva slags type arbeidsoppgåver dei kan utføre, 
sjølv med eventuelle hjelpemiddel og tilpassing av 
 arbeidsplass. Av alle med funksjonsnedsettingar som er 
sysselsett er det 67 prosent som har slike avgrensingar. 
Ca. 55 prosent av dei sysselsette har fått arbeidsplassen 
tilpassa, i form av endring i arbeidsoppgåver, endring i 
arbeidstid eller fysisk tilrettelegging av arbeidsplass.

Av alle med funksjonsnedsetting er 45 prosent syssel-
sett i inntektsgjevande arbeid (ca. 251 000 personar), 
medan 3 prosent var arbeidsledige (2. kvartal 2008). Av 
dei ikkje-sysselsette er det 31 prosent som ønskjer arbeid 
dersom det var høve til det. Dei fleste av desse er ikkje 
registrert som arbeidssøkande. 47 prosent av dei syssel-
sette med funksjonsnedsetting arbeider deltid. Av dei 
 sysselsette med funksjonsnedsetting er det ca 40 prosent 
som kombinerar med stønader.

hjelpemIddelbrukArAr I ArbeId
39 prosent av hjelpemiddelbrukarane i aldersgruppa  
16–66 år er i arbeid. Til samanlikning er 45 prosent av alle 
med funksjonsnedsetting sysselsette, jfr SSB sitt materiale.

definisjonar

Nedsett funksjonsevne – eit misforhold mellom indivi-
det sine føresetnader og omgjevnaden sine krav. Funk-
sjonsnedsetting kan vere av fysisk, psykisk eller sosial 
art. (Sjå elles drøftingar omkring definisjonane i NOU 
2001: 22 Fra bruker til borger, og i NOU 2010: 5, Aktiv 
deltaking, likeverd og inkludering). 

Grunnlag for stønad til hjelpemiddel – personar som 
på grunn av sjukdom, skade eller lyte har vesentleg og 
varig innskrenka alminneleg funksjonsevne har rett til 
stønad når det blir sett på som nødvendig og hensikts-
messig for å betre evna til ha arbeid eller å klare gjere-
mål i dagleglivet.

Hjelpemiddel – Ein gjenstand som reduserer eit prak-
tisk problem (NOU 2010: 5).

Registrerte hjelpemiddelbrukarar – alle som på eit 
tidspunkt har eit aktivt utlån av hjelpemiddel , uavhen-
gig av når dei har fått dei.

Betjente hjelpemiddelbrukarar – alle som i løpet av 
ein tidsperiode, vanlegvis eit år, har fått utlån av hjelpe-
middel. 
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Årsakene til at hjelpemiddelbrukarane har ein lågare 
sysselsettingsgrad enn personar med funksjonsnedsetting 
generelt kan vere at mange av hjelpemiddelbrukarane har 
større funksjonsvanskar enn mange av dei andre gruppe-
ne som inngår i SSB sine undersøkingar. Mange som 
opplever ei funksjonsnedsetting som ei hindring i det 
 daglege liv, kan ha lettare funksjonsproblem som ikkje 
krev bruk av hjelpemiddel. 

Fordelinga av hjelpemiddelbrukarar i arbeid på kjønns- 
og aldersgrupper går fram av tabell 2. Blant dei yngre 
som har arbeid er det mange skuleelevar og studentar, 
som i varierande grad har deltidsarbeid eller sommarjobb 
ved sida av studiane. Vi vil anta at hjelpemiddelbrukarar 
med større eller mindre funksjonsvanskar vil ha større 
problem med å finne slike tilfeldige jobbar, fordi arbeids-
givar ikkje vil ta kostnader ved spesiell tilpassing, eller at 
jobbane i seg sjølv stiller krav til funksjonsnivå.

Skilnaden i sysselsettingsgrad er likevel større i dei 
andre aldersgruppene. I aldersgruppa 40–66 år er syssel-
settingsgraden berre ca. halvparten av befolkninga gene-

relt. Dette har å gjere med aukande bruk av stønader blant 
hjelpemiddelbrukarane i desse aldersgruppene. Av desse 
går ein stor del over på arbeidsavklaringspengar og uføre-
pensjon relativt tidleg.  

Blant hjelpemiddelbrukarane har menn ei høgare sys-
selsettingsgrad enn kvinner. Dette er tydelegast i dei 
 yngre aldersgruppene. Menn har også høgare sysselset-
tingsgrad i befolkninga generelt, men med unntak for dei 
yngste aldersgruppene

Tabell 3 syner fordeling av arbeidstid per veke. Ein 
større del av hjelpemiddelbrukarane har korttidsarbeid, 
dvs. under 20 timar arbeid per veke enn det vi ser i befolk-
ninga. Dette gjeld ca. 28 prosent av hjelpemiddelbruka-
rane, mot ca. 15 prosent i befolkninga. Delen som har til-
nærma fullt arbeid, dvs. 31 timar i veka eller meir er 
tilsvarande mindre for hjelpemiddelbrukarane.

Som vi kan sjå av tabell 3, så er det betydeleg forskjell 
mellom kjønna når det gjeld full eller redusert arbeidstid, 
både blant hjelpemiddelbrukarar og i befolkninga. Blant 
kvinner generelt har ein stor del arbeidstid på 30 timar 

datagrunnlag

Vi har henta ut registerdata frå utgangen av 2008 og frå juli 2011, som inneheld alle brukarar som på dei aktuelle tidspunkta 
er registrert med utlån av hjelpemiddel frå hjelpemiddelsentralane. Det gjeld i overkant av 400 000 personar. Ein stor del av 
desse er i aldersgruppa 67 år og over, eller barn og unge under 18 år. Desse gruppene har vi ikkje teke med vidare i framstil-
linga. 

Brukarar i alderen 18–66 år er i hovudfokus her, fordi desse er aktuelle for å kunne vere i arbeid, eller ha stønader som 
uføretrygd eller arbeidsavklaringspengar. I den aldersgruppa har vi nær 158 000 brukarar. Data for desse er sidan kopla mot 
andre register i NAV. Vi har her nytta uføreregister, AAP-register, pensjonsregister og inntektsregister. 

Data gir oss dermed omfattande informasjon om dei aktuelle brukarane, I tillegg til kjenneteikn som kjønn og alder får vi 
informasjon om talet på og varigheit av utlån, og type hjelpemiddel utlånt. Ved bruk av andre kjelder har vi opplysningar om 
brukarane sin situasjon på arbeidsmarknaden, bruk av stønader, gjennomsnittlig arbeidstid per veke, og kombinasjonar av 
arbeid og stønader. Vi nyttar tilsvarande data om befolkninga generelt som eit samanlikningsgrunnlag.

Data syner kven og kor mange som har stønader, ikkje kvifor dei har stønader eller kva arena hjelpemidla skal brukast. Vi 
kan ikkje i denne omgang belyse i kva grad hjelpemidla har vore eit vilkår for å skaffe arbeid, eller kor stor nedsetting av 
funksjonsevna ein har, eller om dei kunne vore i arbeid og eventuelt redusert stønaden om det vart lagt betre til rette for det. 
Vi kan difor ikkje evaluere hjelpemiddelinnsatsen i høve til sysselsetting.  

Tabell 1.
talet på registrerte aktive hjelpemiddelbrukarar pr juli 2011, fordelt på kjønn og alder.  

I alt Kvinner Menn Brukarar i prosent 
av befolkninga

0–17 år 41 938 15 518 26 420 3,7
18–24 år 27 152 9 576 17 576 5,9
25–39 år 29 651 14 437 15 214 3,0
40–66 år 100 991 61 978 39 013 5,8
67–79 år 75 016 44 955 30 061 17,3
80 år og over 128 432 90 828 37 604 58,0
Totalt 403 180 237 292 165 888 8,1
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eller mindre per veke. Blant hjelpemiddelbrukarane er 
dette på nærare 56 prosent av dei som er i arbeid. I befolk-
ninga generelt gjeld dette for ca. 42 prosent av kvinnene. 
For menn er denne delen blant hjelpemiddelbrukarar på 
ca. 25 prosent, og i befolkninga på ca. 13 prosent. 

Det er eit generelt trekk i samfunnet at kvinner i større 
grad har redusert arbeidstid, og dette gjenspeglar seg også 
i tabell 3. Blant årsakene må vere at kvinner oftare enn 
menn tek ansvar for familie, pleie- og omsorgsoppgåver. 
For hjelpemiddelbrukarar kjem denne faktoren i tillegg til 
belastningar som funksjonsnedsetting ofte fører med seg.

bruk Av StønAder og kombInASjon 
med ArbeId
Vi har sett at ein vesentleg del av hjelpemiddelbrukarane i 
arbeid har redusert arbeidstid (tabell 3). Vi må vente at ein 
stor del av desse kombinerer arbeid med stønader, enten 
uførepensjon, arbeidsavklaringspengar, AFP eller alders-
pensjon.   

Kombinasjon av arbeid og stønader kan tenkast å vere 
gunstig tilpassing, blant hjelpemiddelbrukarar og eventu-
elt i andre grupper. Ein har sikra inntekt samtidig som 
belastninga ved å vere i arbeid vert redusert. Ein har like-
vel kontakt med arbeid, kollegaer og kan framleis ha den 
statusen som gjerne følgjer med det å vere i arbeid.

Tabell 4 syner hjelpemiddelbrukarar som har kombina-
sjon av stønader og arbeid. Samla utgjer det 10 prosent av 
alle hjelpemiddelbrukarar i dei aktuelle aldersgruppene. 
Det utgjer også ca. 25 prosent av alle hjelpemiddelbrukarar 
i arbeid. Delen som har kombinasjon av stønad og  arbeid er 
høgast for mottakarar av arbeidsavklaringspengar. 

bruk av arbeidsavklaringspengar og 
kombinasjon med arbeid
Av alle registrerte brukarar av hjelpemiddel er det om lag 
19 800 personar, dvs. 13 prosent, av brukarane som har 
arbeidsavklaringspengar. Vi ser av tabell 5 at ein langt 
større del av brukarane har arbeidsavklaringspengar enn i 
befolkninga. 

Tabell 2.
prosentdel registrerte hjelpemiddelbrukarar 18-66 år som har arbeid per juli 2011, fordelt på kjønn og alder, 
samanlikna med befolkninga.

Blant hjelpemiddelbrukarane I befolkninga

I alt Kvinner Menn I alt Kvinner Menn

18-24 år 43,2 39,6 45,2 53,8 54,7 53,0
25-39 år 49,0 45,8 52,0 72,8 70,3 75,3
40-66 år 35,1 34,8 35,6 68,7 68,4 69,0
I alt 39,1 37,2 41,4 67,9 67,0 68,7
Talet på personar 61 725 31 979 29 746 2 166 160 1 047 176 1 118 984

Tabell 3
hjelpemiddelbrukarar 18-66 år som har arbeid per juli 2011, etter arbeidstid per veke, samanlikna med 
tilsvarande aldersgruppe i befolkninga. prosent.

Blant hjelpemiddelbrukarane I befolkninga
I alt Kvinner Menn I alt Kvinner Menn

1-10 timar 9,5 11,6 7,3 5,6 7,5 3,9
11-20 timar 18,7 25,7 11,0 9,4 13,9 5,1
21-30 timar 12,7 18,6 6,3 12,0 20,1 4,3
31 timar eller meir 59,2 44,1 75,4 73,0 58,4 86,7
Sum 100 100 100 100 100 100
Talet på personar 61 725 31 979 29 746 2 166 160 1 047 176 1 118 984
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Det er ei stor overvekt av yngre blant hjelpemiddel-
brukarane på arbeidsavklaringspengar. Hovudtyngda er i 
 aldersgruppa 25–39 år. I denne aldersgruppa har ein av 
fem hjelpemiddelbrukarar arbeidsavklaringspengar. Vi 
kjenner ikkje årsakene til dette spesielt. Det kan ha å gjere 
med at funksjonsnedsettinga for mange er ein reell belast-
ning i forhold til å vere i arbeid. For dei yngre hjelpemid-
delbrukarane kan det vere vanskeleg å komme inn i full-
tidsarbeid, Fysiske hindringar, og ikkje minst negative 
haldningar hos arbeidsgjevarar m.v. kan bidra til dette, og 
kan føre med seg at brukarane mister trua på seg sjølv og 
eigen kompetanse. 

Hjelpemiddelbrukarane som har arbeidsavklarings-
pengar er dermed gjennomgåande yngre enn det som er 
tilfellet generelt i befolkninga, der det er aldersgruppene 
over 40 år som er flest.

Det er eit fleirtal kvinner blant dei som har arbeidsav-
klaringspengar, også større enn i befolkninga. Over-
vekta av kvinner blant hjelpemiddelbrukarar på arbeids-
avklaringspengar er størst i aldersgruppa 25–39 år, men 
den er til stades i alle aldersgruppene. Forskjellen er 
minst blant dei eldre hjelpemiddelbrukarane, noko som 
er overraskande fordi langt fleire kvinner enn menn i 

alderen 40–66 år er hjelpemiddelbrukarar. Men her kan 
forklaringa vere at ein større del av kvinnene går over 
på uførepensjon.

Tabell 6 syner prosentdelen av hjelpemiddelbrukarane 
med arbeidsavklaringspengar, som kombinerer dette med 
arbeid. Det gjeld nær 23 prosent av desse, medan blant 
alle mottakarar av arbeidsavklaringspengar er det 27 pro-
sent som kombinerer med arbeid. Skilnaden er dermed 
ikkje så stor. Skilnaden er også mindre i dei yngre alders-
gruppene. Her er det rett nok eit fåtal som har stønad 
kombinert med arbeid. Blant desse kan det vere vanlegare 
å ha full stønad eller å kombinere med utdanning, i staden 
for kombinasjon med arbeid.

uførepensjon – uføregrad
Blant hjelpemiddelbrukarane i aldersgruppa 18–66 år er 
det 45 prosent som har uførepensjon (tabell 7). Delen er 
aukande med alderen, og dei klart fleste har 100 prosent 
uføregrad (tabell 8). I befolkninga generelt i dei same 
 aldersgruppene har 9 prosent uførepensjon.

I dei yngste aldersgruppene i befolkninga generelt er 
det fleire menn enn kvinner på uførepensjon. For hjelpe-

Tabell 4. 
talet på hjelpemiddelbrukarar 18-66 år med stønad eller kombinasjon av arbeid og stønad per juli 2011.

Berre stønad Kombinasjon 
stønad og arbeid Sum

Arbeidsavklaringspengar 15 294 4 508 19 802
Uførepensjon 61 639 9 998 71 637
AFP eller alderspensjon 1 198 749 1 947
Sum 78 131 15 255 93 386
Prosentdel av alle hjelpemiddelbrukarar 18–66 år 49,5 9,7 59,2

Tabell 5. 
prosentdel registrerte hjelpemiddelbrukarar som mottar arbeidsavklaringspengar per juli 2011, fordelt på 
kjønn og alder, samanlikna med befolkninga. 

Blant hjelpemiddelbrukarar I befolkninga
I alt Kvinner Menn I alt Kvinner Menn

18–24 år 10,6 13,1 9,3 2,8 3,1 2,6
25–39 år 20,4 25,7 15,3 5,7 6,9 4,6
40–67 år 10,8 11,8 9,0 5,9 7,2 4,6
I alt 12,5 14,3 10,4 5,4 6,5 4,3
Talet på personar 19 802 12 303 7 499 172 003 101 990 70 013



78

// Arbeidsdeltaking blant hjelpemiddelbrukarar // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012

middelbrukarane er det motsatt. Her er det betydeleg fleire 
kvinner som får uførepensjon. Dette gjenspeglar det vi 
såg i tabell 2, med prosentdel menn og kvinner i arbeid 
for denne aldersgruppa.

For aldersgruppa 40–66 år finn vi i befolkninga gene-
relt store kjønnsforskjellar, med betydeleg fleire kvinner 
med uførepensjon enn menn. For hjelpemiddelbrukarane 
er delen med uførepensjon langt høgare, men kjønnsfor-
skjellen er vesentleg lågare. For denne aldersgruppa blant 
hjelpemiddelbrukarane ser vi altså ein sterk overgang til 
uførepensjon, ikkje minst blant menn. Kvinner har ein 
tendens til å komme tidlegare inn i stønadsordninga enn 
menn. Blant hjelpemiddelbrukarane skjer det same, berre 
i yngre alder. 

Blant hjelpemiddelbrukarane som har uførepensjon er det 
87 prosent som har uføregrad 100 prosent (tabell 8). Blant 
dei yngste er det nesten ingen med redusert uføregrad. Når 
desse får uføregrad 100 prosent så er det gjerne openbart at 
brukaren ikkje har vesentleg arbeidsevne.  For dei yngre er 
det rimeleg at utdanning og arbeid, eventuelt arbeidsavkla-
ringspengar, blir forsøkt først. Når ulike  alternativ for arbeid 
er utprøvd kan det avklarast om  brukaren kan arbeide fullt 

eller redusert. Det er først i dei eldre gruppene at vi finn 
spesielt mange med redusert uføregrad.

Vi vil anta at dei med redusert uføregrad kombinerer 
dette i stor grad med arbeid. Hjelpemiddelbrukarar som 
har redusert uføregrad utgjer til saman 9 044 personar. 
Samtidig finn vi 9 998 personar blant brukarane med 
kombinasjon arbeid og uførepensjon. Det må bety at ein 
del personar har arbeid samtidig med 100 prosent uføre-
grad. For desse er det ei grense for inntekt utover uføre-
stønaden på 1 G per år for at uføregraden ikkje skal bli 
endra. 

I tabell 10 ser vi prosentdelane som har kombinasjonar 
arbeid og uførepensjon. Delen er jamt over litt lågare blant 
hjelpemiddelbrukarar men skilnaden er ikkje spesielt stor 
i nokon av aldersgruppene. I begge gruppene er det mest 
vanleg blant kvinner å ha ein slik kombinasjon. 

bruk av Afp / alderspensjon og kombinasjon 
med arbeid
Personar i alderen 62–66 år kan kombinere arbeid med 
AFP, og frå 1. januar 2011 også med alderspensjon. Vi har 

Tabell 6.  
prosentdel registrerte hjelpemiddelbrukarar i aldersgruppa 18-66 år som har arbeidsavklaringspengar  
per juli 2011, og kombinerer dette med arbeid, fordelt på kjønn og alder, samanlikna med tilsvarande  
del blant alle som har AAp.

Blant hjelpemiddelbrukarar Blant alle med AAP
I alt Kvinner Menn I alt Kvinner Menn

18–24 år 10,8 10,6 10,9 11,9 13,1 10,5
25–39 år 19,2 20,5 17,2 20,9 23,2 17,5
40–67 år 27,9 29,2 25,2 31,4 34,3 27,1
I alt 22,8 24,7 19,6 26,5 29,2 22,5
Talet på personar 19 802 12 303 7 499 172 003 101 990 70 013

Tabell 7.  
prosentdel registrerte hjelpemiddelbrukarar som har varig uførepensjon per juli 2011, fordelt på kjønn og 
alder, samanlikna med tilsvarande del i befolkninga.

Blant hjelpemiddelbrukarar I befolkninga
I alt Kvinner Menn I alt Kvinner Menn

18–24 år 11,9 14,1 10,7 1,0 0,8 1,1
25–39 år 25,5 25,8 25,2 2,1 2,1 2,1
40–66 år 60,3 62,6 56,6 15,1 18 12,4
I alt 45,4 51,0 38,7 9,1 10,6 7,6
Talet på personar 71 637 43 841 27 796 300 610 172 911 129 624
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sett på kor stor del dette gjeld, blant både hjelpemiddel-
brukarane og i befolkninga generelt. Dette går fram av 
tabell 11.

Tabell 11 syner at ein klart lågare del av hjelpemiddel-
brukarane er i arbeid eller kombinerer arbeid med pen-
sjon, samanlikna med befolkninga generelt. Det gjeld 
både kvinner og menn. 

Blant hjelpemiddelbrukarane er det menn som i hovud-
sak kombinerer arbeid og pensjon.  Klart fleire kvinner i 
denne gruppa har uførepensjon. 

Kategorien «ingen av delane» omfattar i hovudsak dei 
som har uførepensjon. Ein langt større del av hjelpemid-
delbrukarane har uførepensjon i denne aldersgruppa enn i 
heile befolkninga.

konkluSjonAr
39 prosent av hjelpemiddelbrukarane i aldersgruppene 
18–66 år er i arbeid. Ein stor del av desse har redusert 
 arbeidstid. Dei har i stor grad kombinasjonar av arbeid og 
stønader. Både for mottakarar av arbeidsavklaringspengar 

og uførestønad ser vi at hjelpemiddelbrukarane i mindre 
grad kombinerer stønad med arbeid enn tilfellet er i 
 befolkninga generelt. 

Som vi har sett har ein langt høgare del av  hjelpemid-
delbrukarane uførestønad og arbeidsavklaringspengar 
enn i befolkninga generelt. Blant hjelpemiddel-brukarane 
er stønadsmottakarane gjennomgåande yngre enn blant 
stønadsmottakarar generelt. Dei kjem tidlegare enn andre 
inn på stønadsordningane. Blant brukarane mellom 62 og 
66 år er det færre som har AFP eller alderspensjon, fordi 
de allereie frå tidlegare i stor grad har uførepensjon. 

Den høge delen som har uførepensjon og arbeidsavkla-
ringspengar blant hjelpemiddelbrukarane kan til ein viss 
grad vere ei form for skjult arbeidsløyse. Dei med funks-
jonsnedsettingar kan møte ulike barrierar mot deltaking i 
 arbeid, negative haldningar, fysiske hindringar eller store 
kostnader ved tilrettelegging. Mange av hjelpemiddel-
brukarane har ikkje nedsett arbeidsevne. Mange er 
 ressurssterke og har ingen særskilte problem på arbeids-
marknaden. 

Andre grupper blant hjelpemiddelbrukarane kunne 
vere i arbeid dersom arbeidsplassen blir tilpassa, med 

Tabell 8.  
uføregraden blant hjelpemiddelbrukarar som har uførepensjon, samanlikna med alle i befolkninga  
med uførepensjon. prosent.

Blant hjelpemiddelbrukarar Blant alle i befolkninga
I alt Kvinner Menn I alt Kvinner Menn

Under 50 prosent 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4
50–69 prosent 8,7 10,5 5,7 12,9 16,0 8,8
70–99 prosent 3,6 3,9 3,1 4,6 4,9 4,2
100 prosent 87,4 85,2 90,8 82,1 78,6 86,6
Sum 100 100 100 100 100 100
Talet på personar 71 637 43 841 27 796 300 610 172 911 129 624

Tabell 9.  
uføregrad blant hjelpemiddelbrukarar som har uførepensjon, fordelt etter alder. prosent.

18–24 år 25–39 år 40–66 år Sum

Under 50 prosent 0,1 0,2 0,4 0,4
50–69 prosent 0,6 5,4 9,5 8,7
70–99 prosent 0,2 2,1 4,0 3,6
100 prosent 99,1 92,2 86,2 87,4
Sum 100 100 100 100
Talet på personar 3 227 7 554 60 856 71 637
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omsyn til arbeidstid, adkomst, arbeidsoppgåver og fysisk 
tilrettelegging. I SSB sitt materiale går det fram at 31 pro-
sent av dei ikkje-sysselsette med funksjonsnedsetting 
 ønska arbeid dersom dei fekk høve til det. Vi har ingen 
grunn til å tru at delen blant hjelpemiddelbrukarane som 
ønskjer arbeid vil avvike mykje frå dette. 
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Tabell 10.  
prosentdel registrerte hjelpemiddelbrukarar i aldersgruppa 18-66 år med uførepensjon som  kombinerer  
med arbeid, fordelt på kjønn og alder, samanlikna med tilsvarande del blant alle som har uførepensjon.

Blant hjelpemiddelbrukarar I befolkninga
I alt Kvinner Menn I alt Kvinner Menn

18–24 år 3,6 3,1 3,9 4,1 3,9 4,1
25–39 år 11,0 11,3 10,7 12,7 13,7 11,8
40–67 år 14,9 16,3 12,4 18,2 20,9 14,5
I alt 14,0 15,5 11,6 17,6 20,3 14,1
Talet på personar 9 998 6 785 3 213 52 962 34 727 18 235

Tabell 11.  

prosentdel registrerte hjelpemiddelbrukarar i alderen 62-66 år som har alderspensjon, Afp, er i arbeid eller har 
ein kombinasjon, fordelt på kjønn, samanlikna med tilsvarande del i befolkninga.

Blant hjelpemiddelbrukarar I befolkninga
I alt Kvinner Menn I alt Kvinner Menn

Berre alderspensjon / AFP 4,6 2,9 7,3 14,2 10,6 17,8
Alderspensjon / AFP i kombinasjon med arbeid 2,9 1,4 5,2 9,9 6,0 13,7
Berre arbeid 16,8 17,1 16,5 32,3 34,4 30,1
Ingen av delene 75,6 78,7 71,0 43,7 48,9 38,5
Sum 100 100 100 100 100 100
Talet på personar 25 890 15 617 10 273 285 909 142 300 143 609



Utgiver: Arbeids- og velferdsdirektoratet 2012

Redaksjonen:  Sille Ohrem Naper, Ole Christian Lien, Per Brannsten,  
Nina Lysø, Jostein Ellingsen, Marianne Pedersen,  
Olaf Tvede, Johannes Sørbø og Anne-Cathrine Grambo.

Redaksjonen avsluttet sitt arbeid den 15. mars 2012

Adresse:  Arbeids- og velferdsdirektoratet 
Postboks 5, St. Olavs plass 
0164 Oslo

Bestilling:
Arbeid og velferd kan bestilles på telefonnummer:
21 07 00 00
Eller pr. e-post: nav.statistikk.utredning@nav.no

Arbeid og velferd er tilgjengelig på www.nav.no
på  siden «Tall og analyse»

ISSN: 1504-8217



1 // 2012

Arbeid og velferd

•	 Utviklingen	på	arbeidsmarkedet

•	 Arbeidsavklaringspenger	–	status	ved	utgangen	av	2011

•	 Hvorfor	blir	det	flere	uførepensjonister?	

•	 Unge	som	blir	arbeidslause

•	 Unge	arbeidssøkere	–	hvem	er	de,	og	hva	slags	oppfølging	trenger	de	fra	NAV?

•	 Når	bør	man	ta	ut	alderspensjon?

•	 Arbeidsdeltaking	blant	hjelpemiddelbrukarar

Utgiver: Arbeids- og velferdsdirektoratet
Adresse:  Arbeids- og velferdsdirektoratet, 

Postboks 5, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Trykkeri: John Grieg AS
Opplag: 850
ISSN: 1504-8217




