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Eldre arbeidsledige har større utfordringer enn yngre med å finne seg ny jobb dersom de blir ledige. 

Særreglene for eldre dagpengemottakere, som gjorde at disse kunne motta dagpenger over en lengre 

periode, var begrunnet i dette. Med pensjonsreformen i 2011 fikk flere eldre mulighet for å ta ut 

pensjon fra mellom 62 og 67 års alder og de spesielle rettighetene i dagpengeregelverket bortfalt. 

Oslo Economics og Frischsenteret fikk høsten 2016 i oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet å 

evaluere effektene av disse endringene i dagpengeregelverket. Resultatene av vår økonometriske 

evaluering viser at bortfallet av særrettighetene i dagpengeregelverket for eldre arbeidssøkere kun i 

svært liten grad har ført til økt sysselsetting blant eldre. Forkortingen av dagpengeperioden har ført 

til en økt overgang ut av ledighet ved rundt to års varighet på ledighetsperioden. 

Overgangssannsynlighetene tidlig i ledighetsforløpene har imidlertid falt noe. Samlet sett har 

reformen ført til kun marginale endringer i hvor lenge eldre arbeidssøkere er ledige i gjennomsnitt. 

Andelen av ledighetsforløpene som ender med overgang til jobb har økt noe, fra 74 til 83 prosent, 

som følge av bortfallet av særrettighetene.  

 

Dagpenger har som formål å gi arbeidstakere et økonomisk sikkerhetsnett dersom de mister jobben. Når man vet 

at man er sikret en inntekt i en viss periode med arbeidsledighet har man bedre tid på seg til å finne en ny jobb 

som passer best mulig til preferanser og kvalifikasjoner. Dersom denne perioden er for lang risikerer man imidler-

tid at arbeidsledige får et for avslappet forhold til å skaffe seg nytt arbeid, og at arbeidsledighetsperioden 

dermed trekker ut. For eldre arbeidssøkere melder det seg i tillegg et annet spørsmål: gjør lang dagpenge-

varighet at enkelte eldre arbeidssøkere forlater arbeidslivet fullstendig, og ville kortere dagpengevarighet gjort 

at deltakelsen i arbeidslivet varte lenger?  

Dagpengeregelverket gir arbeidssøkere rett til dagpenger som tilsvarer 62,4 % av tidligere lønn. For å ha rett 

på dagpenger er det krav om at man har hatt en viss arbeidsinntekt i årene forut for arbeidsledigheten. Dag-

pengevarigheten er som hovedregel på maksimalt to år. Tidligere gjaldt en særregel for dagpengemottakere 

over 64 år, som gjorde at disse blant annet kunne motta dagpenger inntil pensjonsalder, uten å måtte tjene opp 

et nytt kvalifiseringsgrunnlag. Denne ordningen ble opphevet i 2011, og i dag gjelder samme regler for eldre 

arbeidssøkere som for yngre. Fjerningen av særreglene i dagpengeregelverket for eldre var på samme måte 

som pensjonsreformen motivert av å stimulere flere eldre til å delta aktivt i yrkeslivet lenger. Tidligere kunne i 

prinsippet en person som ble arbeidsledig rett etter fylte 62 år motta dagpenger sammenhengende i fem år, 

inntil pensjonsalder ved 67 år, mot begrensningen på 2 år for yngre arbeidsledige. 

Andelen av befolkningen i alderen 60-70 år i registrert arbeid økt tydelig i årene etter pensjonsreformen. 

Videre har andelen mellom 62 og 66 år som mottar pensjonsutbetalinger samtidig som de jobber økt betydelig. 

Det er altså flere som fortsetter å ha en tilknytning til arbeidslivet lenger, samtidig som flere benytter muligheten 

til å ta ut alderspensjon fra 62 år. 

Teori for arbeidslediges søkeatferd tilsier at ledige i hele ledighetsperioden vil legge mer innsats i å søke nye 

jobber, og dermed ha raskere overgang til jobb, ved kortere varighet av dagpengeperioden. For personer som 

er nær pensjonsalder vil søkeinnsatsen også kunne forventes å påvirkes av antall gjenværende år hvor det er 

mulig å høste gevinsten av å få en jobb. Samlet er det fra teoriens side god grunn til å anta at varigheten av 

dagpengerettighetene for eldre arbeidssøkere vil være av stor betydning for hvor raskt arbeidssøkerne kommer 

tilbake i jobb, eller om de gjør det overhode. På den annen side kan det foregå en substitusjon mellom arbeids-

ledighetsstønad og andre velferdsytelser, samt bruk av pensjonsrettigheter, slik at en forkortelse av dagpenge-

varigheten ikke først og fremst har betydning for tilbakeganger til jobb, men til overganger til andre ordninger. 

Som en del av evalueringen har vi samlet inn informasjon om hvordan eldre arbeidsledige følges opp av NAV 

gjennom intervjuer med veiledere ved NAV-kontorer. Tilbakemeldingene i intervjuene viser at oppfølgings-

praksisen for gruppen eldre arbeidssøkere formelt ikke skiller seg i vesentlig grad fra oppfølgingspraksisen for 

yngre arbeidssøkere. Det er de samme prosessene i NAV som iverksettes når en senior melder seg arbeidsledig 

Sammendrag og konklusjoner 
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som når en yngre person gjør det. NAV-veilederne utøver imidlertid et skjønn når de behandler individuelle 

tilfeller, og alder og andre faktorer som er spesielt aktuelle for seniorer kan ha betydning for hvordan de følges 

opp i NAV-systemet. Veiledere beskriver at de legger sterkere press på yngre arbeidsledige, som antas å møte 

større negative konsekvenser dersom de ikke lykkes med å skaffe seg jobb, enn eldre arbeidsledige som er nær 

pensjonsalder. I praksis ser det ut til at eldre arbeidstakere vies mer oppmerksomhet nå enn før reformen. Dette 

ser ut til å være delvis drevet av at en større andel av de eldre registrerte ledige er reelle arbeidssøkere nå, 

sammenliknet med før reformen, og dermed tar mer initiativ til kontakt og aktivitet selv. Dette tyder på at 

særordningene tidligere kunne være en implisitt form for tidligpensjonering.   

De som tidligere benyttet seg av særrettighetene for eldre arbeidssøkere hadde også noen kjennetegn som skilte 

seg fra eldre arbeidssøkere som ikke benyttet seg av ordningen. NAV-veilederne trekker selv fram noen «arke-

typer» på eldre arbeidssøkere som det er ekstra utfordrende å formidle, og derfor som mer tilbøyelige til å ha 

hatt bruk for utvidet dagpengeperiode. Dette kan være menn i tidligere lederstillinger, med høye krav til ny 

stilling og liten vilje til å innordne seg yngre ledere. Det gjelder også alle med broket yrkeshistorikk, spesielt 

grupper som har arbeidet i yrker som etter hvert er i ferd med å fases ut av teknologisk utvikling.  

I de statistiske analysene våre tar vi utgangspunkt i personer som er født mellom 1933 og 1955. Dersom disse 

har vært arbeidsledige og mottatt dagpenger i perioden fra 2000 til 2015 er de med i vårt datagrunnlag. 

Utvelgelsen av fødselskohorter gjør at vi er i stand til å observere alle ledighetsforløp som ble startet av 

personer mellom 60 og 67 år i årene mellom 2000 og 2015. Figur 0-1 viser antall ledighetsforløp blant disse 

per år, hvor mange av disse som mottar eller har søkt dagpenger, og hvor mange forløp som er inkludert i 

analysene våre i snitt per år.  

Figur 0-1: Antall personer over 60 år registrert som arbeidsledige (ikke permittert), dagpengemottakere og 

forløp per år i analysene, gjennomsnitt per år (til venstre), og antall nye ledighetsforløp per år for personer 

over 60 år (til høyre) 

 
  

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

Registerdata viser at det var omtrent 23 prosent av de ledige som i kraft av sin alder og tidspunkt for når de ble 

ledige potensielt kunne ha benyttet seg av forlenget dagpengeperiode, som faktisk gjorde det. Andelen som tok 

ut forlenget dagpengeperiode var størst blant de som var 62 år gamle da de ble ledige, blant kvinner, og blant 

personer med norsk bakgrunn. Personer med videregående utdanning som høyeste fullførte utdannelse er også 

mer tilbøyelige enn andre utdanningsgrupper til å benytte seg av forlenget dagpengeperiode.  

I aldersgrupper som har fått forkortet sine dagpengeperioder som følge av reformen, er tidspunkt for overgang 

ut av ledighet i stor grad endret etter reformen: Flere overganger er konsentrert rundt det nye tidspunktet for 

dagpengenes utløp, nemlig to år. Dette gjelder både for overgang til jobb og overganger til aldersrelaterte 

ytelser, helserelaterte ytelser og ut av registeret. 
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Figur 0-2: Sannsynlighet for fortsatt status som arbeidsledig, avhengig av ledighetens varighet (Kaplan 

Meier-estimater), splittet opp etter alder, og tidspunkt for ledighetsforløpets start. 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

Vi ser at de som ble ledige mens de var 61 år har en relativ lik kurve for sannsynligheten for fortsatt status som 

arbeidsledig avhengig av varighet før og etter reformen, mens sannsynlighetskurven til 62-åringene forandres 

betydelig. Dette indikerer at det å miste dagpengerettighetene etter to års varighet i stedet for ved en potensiell 

varighet på inntil fem år, har betydning for når de ledige kommer ut av ledighet. 

De aldersgruppene som tidligere hadde mulighet til å motta dagpenger inntil 67 års alder ser ut til å avslutte 

arbeidsledighetsperioden tidligere etter reformen enn før reformen. De gjør også andre typer overganger. 

Færre gjør overgang ut av registeret og til helserelaterte ytelser etter reformen og noen flere gjør overgang til 

alderspensjon uten kombinasjon med jobb. Vi ser også en klar dreining fra overgang til jobb uten alderspensjon, 

til kombinasjonen av jobb og alderspensjon. Andelen som begynner i jobb øker med ni prosentpoeng rundt 

reformtidspunktet: Før reformen var det 74 prosent av ledighetsforløpene som endte med overgang til jobb, 

enten med eller uten pensjon i tillegg. Etter reformen er denne andelen noe høyere; 83 prosent. 

Figur 0-3: Fordelingen til endelig overgang ut av ledighet for arbeidsledige over 62 år, før og etter reform 

Før reform: 

 
 

Etter reform: 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 
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I effektanalysen utnytter vi det faktum at personer som var rett over 62 år og rett under 62 år på det tidspunktet 

de begynte å motta dagpenger, påvirkes i svært ulik grad av regelendringen. De som ennå ikke var 62 år på 

dette tidspunktet hadde to års dagpengevarighet både før og etter reformen, mens de som nylig hadde blitt 62 

år gikk fra en potensiell dagpengevarighet på inntil fem år, og ned til to år. Vi betrakter de som ble ledige som 

62-åringer som en treatmentgruppe, og 61-åringene som en kontrollgruppe, og anvender en forløpsmodell med 

et differences-in-differences-design for å estimere effektene av reformen. 

Resultatene viser at reformen har ført til en statistisk signifikant økning i sannsynligheten for overganger etter to 

års varighet av ledighetsperioden. Dette gjelder både overgang til jobb og overgang til alders- og helserelatert 

trygd og utgang av ledighetsregisteret. For overgangen til jobb er punktestimatene for effekten positive også for 

lengre varigheter, men ikke signifikant forskjellig fra null. Når vi simulerer den estimerte modellen finner vi kun 

marginale effekter av reformen på forventet varighet av ledighetsforløpet. Vi ser imidlertid at flere 

ledighetsforløp ender med overgang til jobb som følge av reformen.  

Oppsummert viser resultatene av vår økonometriske evaluering at forkortingen av dagpengeperioden for eldre 

arbeidstakere fører til en økt overgang ut av ledighet ved rundt to års varighet på ledighetsperioden. Reformen 

fører til en økning både i overgangen til jobb, og til andre overganger ved denne varigheten.   

Figur 0-4: Reelle (blå) og kontrafaktiske (grå) betingede sannsynligheter for overgang til jobb (til venstre) og 

andre overganger (til høyre), etter ledighetsforløpets varighet 

  

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå. De kontrafaktiske overgangssannsynlighetene er beregnet basert på de estimerte 

kausaleffektene av reformen. 
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Fram til 2011 hadde eldre arbeidssøkere spesielle 

rettigheter i dagpengeregelverket. Disse bortfalt i 

forbindelse med gjennomføringen av 

pensjonsreformen. 

Oslo Economics AS og Stiftelsen Frischsenteret for 

samfunnsøkonomisk forskning (Frischsenteret) fikk 

høsten 2016 i oppdrag fra Arbeids- og 

sosialdepartementet å evaluere effektene av disse 

endringene i dagpengeregelverket. Dette rapporten 

sammenfatter resultatene fra denne evalueringen.  

Arbeidet er basert på analyse av administrative 

registerdata på utlån fra Statistisk Sentralbyrå, samt 

dybdeintervjuer med tre NAV-veiledere som har 

arbeidet med eldre arbeidssøkere.   

Rapporten er utarbeidet av Eyvind Søraa og Nina 

Skrove Falch fra Oslo Economics, og Tao Zhang fra 

Frischsenteret. Knut Røed (Frischsenteret) har vært 

kvalitetssikrer og Erik Magnus Sæther (Oslo Economics) 

har vært ansvarlig partner.  

Vi vil rette en stor takk Arbeids- og 

sosialdepartementet for å ha gitt oss dette spennende 

oppdraget, og for nyttige tilbakemeldinger på 

arbeidet underveis i prosessen.  

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt uvurderlig 

hjelp med regelverksavklaringer, og satt oss i kontakt 

med kloke og innsiktsfulle veiledere ved NAV-

kontorene, som har vært villige til å stille opp på 

intervju. 

Vi vil også gjerne takke Statistisk Sentralbyrå for utlån 

av registerdata til prosjektet.   

Oslo, 17. september 2018 

 

 

1. Forord 
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Eldre arbeidsledige har større utfordringer enn 

yngre med å finne seg ny jobb dersom de blir 

ledige. Særreglene for eldre dagpengemottakere 

var begrunnet i dette. De sørget for at de eldste 

arbeidssøkerne fikk dagpenger helt fram til 67 

års alder. Med pensjonsreformen i 2011 fikk 

flere eldre mulighet for å ta ut pensjon fra 

mellom 62 og 67 års alder. Dermed var ikke 

lenger særrettigheter i dagpengeordningen 

avgjørende for å sikre eldre mennesker inntekt 

dersom de ble ledige. På bakgrunn av dette ble 

særrettighetene fjernet. 

2.1 Dagpengesystemet gir 

økonomisk trygghet, men reduserte 

insentiver til arbeid 

Dagpengesystemet gir økonomisk trygghet for 

personer som ufrivillig står uten arbeid. Det gir også 

arbeidssøkeren et visst tidsmessig handlingsrom i 

letingen etter ny jobb. Dette handlingsrommet kan 

bidra til at personer som leter etter jobb ender opp 

med bedre og mer stabile arbeidsforhold enn de ville 

ha gjort dersom de av likviditetshensyn måtte 

akseptere første og beste tilbud som dukket opp, eller 

gå over til helserelaterte ytelser. Dette er en 

samfunnsøkonomisk gevinst knyttet til rause og 

langvarige dagpengeordninger. 

Samtidig kan det være utfordrende å observere i 

hvilken grad arbeidsledigheten i virkeligheten er 

ufrivillig, og om dagpengemottakeren faktisk leter 

aktivt etter ny jobb. På grunn av dette kan langvarige 

og rause dagpengeordninger også redusere 

insentivene til arbeid. Dette er en samfunnsøkonomisk 

kostnad knyttet til slike ordninger (Chetty, 2008). 

Eldre arbeidstakere har vanskeligere for å finne ny 

jobb dersom de først blir ledige. Dette taler i seg selv 

for at de har behov for et større tidsmessig 

handlingsrom, og en bedre inntektssikringsordning 

dersom de først blir ledige, enn det yngre 

arbeidsledige har. Dette motiverte særrettighetene 

som eldre hadde i dagpengeordningen fram til 2011. 

Det viktigste ved disse særrettighetene var at 

arbeidsledige som mottok dagpenger på det 

tidspunktet de ble 64 år, kunne fortsette å motta 

dagpenger helt til de ble 67 år. I prinsippet kunne en 

person som ble arbeidsledig rett etter fylte 62 år 

dermed motta dagpenger sammenhengende i fem år, 

inntil pensjonsalder ved 67 år, mot begrensningen på 

2 år for yngre arbeidsledige. 

 Med innføringen av pensjonsreformen be det mulig 

for de aller fleste eldre å ta ut tidligpensjon fra 62 

års alder. Dermed falt behovet for 

dagpengeordningen som en særskilt raus 

inntektssikringsordning for eldre arbeidsledige bort – 

dette behovet ble fra da av dekket av 

pensjonsytelsene. Det var samtidig lite ønskelig at 

eldre som i realiteten hadde trukket seg tilbake fra 

arbeidslivet mottok pensjonsgivende dagpenger 

fremfor tidligpensjon. Dermed ble eldres 

særrettigheter i dagpengesystemet fjernet samtidig 

som ny pensjonsordning ble innført.  

2.2 Eldres arbeidsdeltakelse er 

avgjørende for velferdsstatens 

bærekraft  

Produktivitetskommisjonen peker på behovet for å øke 

arbeidsinnsatsen i alle aldersgrupper, dersom den 

økonomiske veksten skal opprettholdes, og dersom 

man skal unngå store skatteøkninger. Lengre levealder 

og mindre fødselskull vil i årene fremover medføre at 

færre yrkesaktive må forsørge en større andel 

pensjonister gjennom skatteinnbetalinger. Større grad 

av sysselsetting av eldre har den doble effekten at 

det utnytter mer av potensialet for arbeidskraft som 

finnes, samtidig som det reduserer forsørgerbyrden 

på resten av arbeidsstyrken.  

IA-avtalen, inngått mellom partene i arbeidslivet, har 

som delmål at yrkesaktiviteten blant personer over 50 

år i gjennomsnitt skal øke med ett år. En oppfyllelse 

av dette målet ville gi en økning i antall utførte 

årsverk på anslagsvis 69 500, og en 

samfunnsøkonomisk gevinst på nesten 40 milliarder 

kroner neddiskontert (Strøm, et al., 2017). En slik 

utvikling ville dermed bidratt til å gjøre Folketrygden 

mer bærekraftig, ved at flere venter lenger med å ta 

ut pensjon, og flere bidrar lenger til å finansiere 

pensjonssystemet. Perspektivmeldingen peker på det 

samme potensialet for økt sysselsetting blant eldre, 

anslått til en ¾ prosent økning i totalt antall utførte 

timeverk i 2060 (Meld. St. 29, 2016-2017). 

Pensjonsreformen som ble gjennomført i 2011 hadde 

som mål å stimulere flere til å stå lengre i jobb, og 

dermed gjøre pensjonssystemet mer bærekraftig. For 

det første ble insentivene til å stå lenger i jobb 

forsterket ved å redusere de implisitte skattene som 

seniorer ble pålagt dersom de valgte å jobbe lenger 

enn det tidspunktet de hadde rett til AFP, og dermed 

gå glipp av pensjonsutbetalinger for de årene de  

2. Innledning 
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Figur 2-1: Andelen av befolkningen i alderen 60–70 år i registrert arbeid ved utgangen av 2009–2014 

 

Kilde: NAV/Produktivitetskommisjonens 2. rapport, side 155

velger å jobbe videre, eller ved å jobbe deltid og få 

AFP avkortet. For det andre gjør levealdersjustering 

at den enkeltes pensjonsytelser blir lavere når 

forventet levealder blir høyere, med mindre man står 

lenger i jobb. Fra 2011 var det i første omgang kun 

AFP i privat sektor og pensjonen fra Folketrygden som 

ble endret, mens AFP i offentlig sektor forble uendret 

til 2018. 

Pensjonsreformen åpnet for at flere kunne ta ut 

pensjon tidlig, med den generelle retten til å ta ut 

pensjon fra 62 år. Tidlig uttak av alderspensjon 

kommer imidlertid med en pris, nemlig at den samlede 

pensjonen spres ut over flere år, og derfor gir en 

lavere årlig ytelse. Den samlede virkningen ved 

pensjonsreformen var altså å fremme yrkesaktivitet for 

de som ønsker og har mulighet til det, mens det gir 

mulighet for de som ikke har mulighet eller ikke ønsker 

det å tre tilbake. En ytterligere effekt av 

pensjonsreformen er dermed at behovet for andre 

velferdsordninger for seniorer blir redusert, deriblant 

langvarig mottak av dagpenger.  

Fjerningen av særreglene i dagpengeregelverket for 

eldre var på samme måte som pensjonsreformen 

motivert av å stimulere flere eldre til å delta aktivt i 

yrkeslivet lenger, og motvirke passivt mottak av 

velferdsytelser i lang tid før pensjonsalder. Som nevnt 

var det mindre behov for å gi mulighet til å motta 

dagpenger i lang tid når pensjonsreformen var 

gjennomført. Dessuten er det uheldig om personer gis 

insentiver til å stå på en passiv ytelse som gir 

pensjonsopptjening, dette ville motvirket insentivene til 

å være i aktiv jobb lenger.  

                                                      
1 Grunnen til at 1948-årskullet hadde en lavere andel som 
var i jobb da de var 62 år enn 1945-kullet var antakelig at 
disse kunne velge å pensjonere seg i den gamle AFP-
ordningen dersom de gjorde det før 2011, derfor var det 
mange som gikk av ved 62 års alder. De i dette kullet som 

2.2.1 Eldre arbeidssøkeres situasjon på 

arbeidsmarkedet og pensjoneringsadferd 

Som Figur 2-1 viser har andelen av befolkningen i 

alderen 60-70 år i registrert arbeid økt tydelig i 

årene etter pensjonsreformen. Dette sier allikevel ikke 

noe om det har vært en økning i totalt antall årsverk, 

siden eldre kan ha valgt å pensjonere seg delvis da 

dette ble en mulighet. Økningen i andelen registrerte i 

arbeid kan også delvis være en kohorteffekt.  

Antall lønnstakere mellom 62 og 66 år som andel av 

hele arbeidsstyrken har økt fra 4,5 prosent i 2009 til 

5,3 prosent i 2015. Etter pensjonsreformen har 

andelen mellom 62 og 66 år som mottar 

pensjonsutbetalinger samtidig som de jobber økt 

betydelig. I 2009 mottok 22,8 prosent av lønnstakere 

i alderen 62-66 pensjonsutbetalinger (alderspensjon, 

AFP eller uførepensjon), mens i 2016 var andelen økt 

til 53,6 prosent (Nordby & Næsheim, 2017). 

Økningen er kraftigst blant menn, fra 19,8 prosent til 

64,1 prosent, mens den er fra 26,3 til 42,2 prosent 

blant kvinner. Årsaken er nok i stor grad at det er 

flere kvinner som jobber i offentlig sektor, hvor det 

har lønnet seg mindre å ta ut pensjon samtidig som 

man jobber.  

Figur 2-2, hentet fra en rapport utarbeidet av 

Pensjonspolitisk arbeidsgruppe, viser at i yngre 

kohorter er det stadig flere som fortsetter å jobbe 

også lenger ut i 60-årene1 (Pensjonspolitisk 

arbeidsgruppe, 2016).  

Det er altså på samme tid flere som fortsetter å ha en 

tilknytning til arbeidslivet lenger, samtidig som flere 

benytter muligheten til å ta ut alderspensjon fra 62 år. 

Muligheten til å kombinere de to framstår som 

attraktiv. 

valgte å fortsette i arbeidslivet hadde lavere avgangstakst 
enn det eldre kullet. Blant ansatte i offentlig sektor, hvor det 
ikke skjedde noen endring i AFP, ser vi ikke det samme 
mønsteret. 
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Figur 2-2: Andel i arbeid ved alder 60-70 år gitt at de var i arbeid og ikke mottok uføretrygd ved 60 år, etter 

fødselsår. Prosent. Private virksomheter med AFP (øverst) og offentlige virksomheter (nederst) 

 

Kilde: Rapport fra pensjonspolitisk arbeidsgruppe 

 

2.2.2 Arbeidsledighet blant eldre 

Eldre over 60 år er mindre arbeidsledig enn yngre 

arbeidstakere. Helt ledige som andel av 

arbeidsstyrken i alderen 60-66 år falt fra rundt tre 

prosent til 1,5 prosent i 2012. Samtidig steg antallet 

personer i befolkningen i denne aldersgruppen kraftig 

i perioden, på grunn av at de store fødselskullene 

etter andre verdenskrig kom i 60-årene i denne tiden. 

Antallet helt ledige 60-66-åringer var derfor relativt 

stabilt, og gikk fra 4 149 personer i 2002 til 3704 

personer i 2012 (Galaasen & Sørbø, 2013). 

Imidlertid er en større andel eldre langtidsledige 

sammenliknet med yngre. Sannsynligheten for å være 

langtidsledig øker med alderen (Falch, et al., 2016). 

Mens personer over 60 år utgjorde 4 prosent av alle 

som nylig hadde blitt ledige (under 4 uker), steg 

andelen til 7 prosent av alle som hadde vært ledige i 

to år, i gjennomsnitt for de ledige mellom 2011-2014. 
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Mens personer under 30 år hadde median 

arbeidssøkervarighet på 3 måneder i perioden januar 

2011 – mars 2016, var median varighet for en person 

over 60 år nesten fem måneder (Andreev, 2016) 

Det er klare tegn til at andelen eldre som er 

arbeidsledige var lavere i 2013 enn den var før 

pensjonsreformen (Galaasen & Sørbø, 2013). Det er 

også reduksjon blant de som har vært ledige i to år 

eller mer rundt juli 2012, tidspunktet da 

regelendringen inntraff. Andelen som går tilbake til 

jobb er redusert. Det er nærliggende å tro at deler av 

denne utviklingen skyldes muligheten til å 

førtidspensjonere seg, og bortfallet av muligheten til 

lang dagpengevarighet, og det er spørsmål vi vil 

undersøke i denne rapporten. 

2.2.3 Forlenget dagpengevarighet for eldre 

arbeidssøkere har vært vanlig internasjonalt, men 

har i stor grad blitt avviklet 

De spesielle vanskene for eldre arbeidssøkere med å 

komme tilbake i arbeid har vært en av 

hovedgrunnene til å gi denne gruppen mulighet for 

utvidet dagpengevarighet, både i Norge og 

internasjonalt. En annen viktig grunn til at en slik 

ordning ble etablert var at det var et behov for en 

mulighet for førtidspensjonering i tilfeller hvor 

arbeidsgivere måtte nedbemanne i møte med 

nedgangstider. I en periode på 70- og 80-tallet da 

industrialiserte land hadde høy ledighet, spesielt blant 

unge, ble førtidspensjonering av eldre arbeidstakere 

sett på som en måte å øke tilfanget av ledige jobber 

for yngre arbeidssøkere (Kalwij, et al., 2009). 

Arbeidsledighetsytelser spesielt innrettet mot eldre 

arbeidssøkere, med lang varighet, har eksistert i flere 

andre land, blant annet Danmark. Der åpnet 

dagpengevarighet på opptil fem år og etterfølgende 

tidligpensjonsordning for at arbeidsledige kunne 

«bygge bro» fra 55 års alder. I Nederland var det 

tidligere uttalte tidligpensjonsordninger for eldre 

arbeidere, men også eldre arbeidsledige hadde et 

alternativ for å trekke seg tilbake i 

arbeidsledighetstrygd som maksimalt kunne mottas i 

8,5 år (van Oorschot & Jensen, 2007).  

I Tyskland ble særrettigheter for eldre mottakere av 

arbeidsledighetstrygd avviklet i forbindelse med Harz 

4-reformene midt på 2000-tallet, dels fordi de 

fungerte som en førtidspensjon for personer som var 

under pensjonsalder (Fitzenberger & Wilke, 2010). En 

følge av bortfallet av denne særordningen var at 

færre eldre gjorde overgangen fra jobb til 

arbeidsledighet, et tegn på at noen benyttet 

ordningen til å gå av tidlig (Dlugosz, et al., 2009). 

2.3 Rapportens innhold og 

oppbygning 

Temaene for denne rapporten er effektene av 

endringene i dagpengereglene, spesifikt på effektene 

de har hatt på sysselsetting av eldre arbeidssøkere og 

dagpengemottakere. Vi er interessert i å se om 

endringene har medført at flere eldre har gått ut av 

arbeidsledighetsstatistikken, og hva som i så fall har 

skjedd med dem. Har de pensjonert seg, gått tilbake i 

arbeid, eller mottar de andre ytelser?  

Flere problemstillinger er belyst: 

• Hva kjennetegner arbeidssøkere som benyttet seg 

av forlenget arbeidssøkerperiode, og hvordan 

tilpasser denne gruppen seg særrettighetenes 

bortfall? 

• Har NAV endret sin praksis for oppfølging av 

eldre arbeidssøkere, som en konsekvens av 

regelendringen? 

• Ser vi en endring i mønstrene for overganger ut 

av ledighet blant eldre arbeidssøkere nå, 

sammenliknet med før bortfallet av 

særrettighetene? 

• Får bortfallet av særrettighetene eldre 

arbeidssøkere (raskere) tilbake i jobb? Eller ser vi 

kun en økt overgang til tidligpensjon? 

Undersøkelsen er gjennomført som en  

forløpsanalyse av gruppen arbeidssøkere i 

alderssegmentet i tidsrommet regelendringen ble 

implementert. Registerdata på utlån fra Statistisk 

sentralbyrå er benyttet. Variasjon i hvordan 

regelendringene traff individer med ulike kjennetegn 

er benyttet for å skille effektene av regelendringene 

fra effekter utløst av andre årsaker. For å utfylle 

registerdataanalysene har vi foretatt intervjuer med 

NAV-veiledere om hvordan oppfølgingen av denne 

gruppen arbeidssøkende har vært ivaretatt før og 

etter regelendringene. Vi har også støttet oss på 

foreliggende studier av kjennetegn ved 

dagpengeordninger og effekter for sysselsetting.  

Rapporten er disponert på følgende måte: I kapittel 3 

går vi gjennom litteraturen på feltet, og relaterer det 

til problemstillingene vi undersøker. I kapittel 4 

gjennomgår vi regelverket for dagpenger før og nå. I 

kapittel 5 beskrives hvordan Navs arbeid med eldre 

arbeidssøkere foregikk før og etter endringen i 

regelverket. Kapittel 6 presenterer datagrunnlaget 

for analysene, mens kapittel 7 inneholder en analyse 

av arbeidsledighetsforløpene for arbeidsledige over 

60 år, og spesifikt for gruppen arbeidsledige i 

målgruppen for særordningen. Kapittel 8 belyser 

kjennetegn ved de arbeidsledige som benyttet seg av 

utvidet dagpengevarighet. Kapittel 9 presenterer 

resultatene fra effektanalysen, og i kapittel 10 gir vi 

en drøfting og oppsummering.   



Evaluering av endringer i eldre arbeidssøkeres dagpengerettigheter 13 

Dagpenger har som formål å gi arbeidstakere et 

økonomisk sikkerhetsnett i tilfelle de mister 

jobben. Når man vet at man er sikret en inntekt 

i en viss periode med arbeidsledighet har man 

bedre tid på seg til å finne en ny jobb som passer 

best mulig til preferanser og kvalifikasjoner. 

Dersom denne perioden er for lang risikerer 

man imidlertid at arbeidsledige får et for 

avslappet forhold til å skaffe seg nytt arbeid, og 

lar arbeidsledighetsperioden trekke ut. Et uløst 

dilemma for myndighetene er derfor hva som er 

optimal lengde på dagpengeperioden. For eldre 

arbeidssøkere melder det seg i tillegg et annet 

spørsmål: gjør lang dagpengevarighet at 

enkelte eldre arbeidssøkere forlater arbeidslivet 

fullstendig, og ville kortere dagpengevarighet 

gjort at deltakelsen i arbeidslivet varte lenger? 

3.1 Teoretiske perspektiver på 

arbeidsledighet og dagpenger 

Den rådende teoretiske retningen om hva som 

bestemmer varigheten for arbeidsledighetsforløp 

innenfor økonomisk teori går under navnet «Search 

theory of unemployment» på engelsk, eller helt enkelt 

søketeori på norsk. 

Søketeorien gir et svar på hvordan man kan forene 

det at arbeidsledighet delvis er utenfor arbeiderens 

kontroll, det vil si ufrivillig, med at han eller hun kan 

oppføre seg strategisk som et nyttemaksimerende 

individ (Torp, et al., 1994).2  Søkemodeller tar 

utgangspunkt i at individer mottar jobb- og lønnstilbud 

fra tid til annen. De kjenner den forventede 

«fordelingen» til disse tilbudene, altså hvor ofte de 

kan forventes å komme, og hvor generøse de kan 

forventes å være, men ikke nøyaktig hvilket tilbud som 

kommer på hvilket tidspunkt.  Det er altså en teori 

hvor individer maksimerer forventet framtidig nytte 

under usikkerhet.  Søketeoretiske modeller leder til en 

rekke hypoteser om hvordan den såkalte hasard-

funksjonen til arbeidsledige ser ut, som viser 

                                                      
2 I helt enkle økonomiske modeller forutsetter man gjerne at 
det alltid er jobbtilbud tilgjengelig til en viss markedslønn. 
Takker man nei til jobbtilbud til denne lønnen er man frivillig 
ledig. I søketeorimodeller oppstår jobbtilbud med lønn 
høyere eller lik markedslønn kun sporadisk. En ledig 
arbeider ville altså takket ja til en jobb med lønn lik 

sannsynligheten for å gå tilbake til jobb, betinget på 

hvor lenge arbeidsledigheten har vart. I de neste 

avsnittene vil vi beskrive hovedtrekkene i søketeorien 

og hvilke hypoteser de leder til. 

Søketeorien kan brukes til å generere hypoteser om 

hvilke effekter man vil se av en forkortet 

dagpengeperiode for eldre arbeidssøkende. 

Implikasjonen av denne teorien er at kortere 

dagpengevarighet gir raskere overgang til jobb, og 

dermed kortere ledighetsperioder. Dette fordrer 

imidlertid at den arbeidsledige har reelle muligheter 

for å finne jobb. Effekten på overgang til jobb vil 

også svekkes dersom den arbeidsledige har 

muligheter til å gjøre andre overganger ut av ledighet 

enn til jobb, for eksempel til pensjon eller 

helserelaterte ytelser.  

Den grunnleggende modellen: Høyere dagpengesats 

gir lengre ledighetsforløp 

Arbeidsledige vil ifølge søketeorien kun godta et 

jobbtilbud dersom den forventede nyttestrømmen fra 

denne jobben er større enn den forventede nytten av 

å fortsette å være arbeidsledig i påvente av neste 

jobbtilbud.3 Jobbtilbud kommer jevnlig, men lønnen 

har en tilfeldig fordeling, og kan være lav eller høy. 

Dersom det jobbtilbudet arbeidssøkeren får på et gitt 

tidspunkt er tilstrekkelig dårlig vil det være økonomisk 

rasjonelt å takke nei, og vente på et bedre tilbud 

senere. Denne adferden resulterer i en 

«reservasjonslønn», som er det laveste nivået på 

lønnen som en arbeidssøker vil akseptere for å godta 

et jobbtilbud. Nivået på reservasjonslønnen påvirkes 

av ulike kjennetegn på arbeidsmarkedet, deriblant 

hvor generøse arbeidsledighetsytelsene er.   

Når en person uten arbeid har rett til dagpenger, blir 

nytten av å fortsette å være arbeidsledig en stund til 

høyere. Dette gjør at en person med rett til 

dagpenger vil være mer kresen på jobbene som 

tilbys, og være villig til å vente lenger med å 

akseptere en tilbudt jobb. I sin enkleste form sier 

søketeorien at varigheten av arbeidsledighet er 

lengre desto høyere arbeidsledighetsytelsen man 

mottar hver periode er.  

Teorien forutsier også at arbeidsledighetsraten vil 

være høyere, og sannsynligheten for å gå over fra 

markedslønnen, men dette er ikke alltid tilgjengelig. 
Arbeidssøkeren er altså ufrivillig ledig. 
3 I den enkle søketeorimodellen varierer jobbene kun ut fra 
hvor høy eller lav lønnen er, men andre forskjeller hvor gode 
jobbene framstår, som arbeidstid, avstand fra bosted, 
status, m.m. kan for enkelhets skyld kokes ned til dette ene 
parameteret. 

3. Litteraturgjennomgang 
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ledighet til jobb (overgangsraten) lavere desto høyere 

arbeidsledighetsytelsene er.  

Utvidelser av modellen: Endogen søkeinnsats og 

begrenset varighet på dagpengeperioden 

Mer avanserte søketeorimodeller åpner for en 

dynamikk i dagpengerettigheten: at de har begrenset 

varighet, og at man må arbeide en periode for å 

tjene opp retten til dagpenger. Det er også vanlig å 

anta at arbeidssøkende kan velge hvor mye av tiden 

de har til rådighet de skal bruke på å søke etter jobb 

(Mortensen, 1977).  

I modeller hvor varigheten på dagpengeytelsene er 

begrensede vil vi se at en arbeidssøker som mottar 

dagpenger vil bli mindre kritisk til innkommende 

jobbtilbud, og/eller søke mer aktivt etter jobb, jo 

nærmere han kommer tidspunktet for 

dagpengeperiodens utløp. En forkorting av 

dagpengevarigheten vil da føre til at søkeintensiteten 

stiger og/eller at reservasjonslønnen synker tidligere i 

ledighetsforløpet. Dermed vil overgangene til jobb 

blant personer som har rett på dagpenger forekomme 

tidligere ved kort dagpengevarighet, enn om 

dagpengeperioden er lang.4  

Når man gjør distinksjonen mellom arbeidsledige med 

og uten rett til dagpenger får også det at man gjerne 

regner inntekt og fritid som komplementære goder 

betydning for søkeinnsatsen. At godene er 

komplementære betyr at man har større glede av 

fritiden når man har disponibel inntekt.  En 

arbeidssøkende som har rett på dagpenger kan 

derfor tenkes å bruke mindre tid til arbeidssøking, som 

går ut over hvor mye fritid man har, enn en 

arbeidssøkende uten rett til dagpenger. Teorien tilsier 

at dette vil medføre at en arbeidssøker yter større 

søkeinnsats, og dermed har større sannsynlighet for å 

få jobb, når han mister retten på dagpengene 

(Mortensen, 1977).  

En ytterligere utvidelse av søketeorimodellen kan 

innebære å dele arbeidssøkerne i to, i en gruppe som 

søker aktivt, og en gruppe som ikke søker overhodet 

(Kyyrä & Ollikainen, 2008). Et slikt aspekt ved 

modellen kan begrunnes i fenomenet med «motløse 

arbeidere» (Dagsvik, et al., 2006). Den aktivt søkende 

gruppen vil oppføre seg likt som i modellen slik den er 

                                                      
4 For personer som ikke har rett på dagpenger i 
utgangspunktet, eller som har brukt opp 
dagpengerettighetene sine, vil effekten av en forkortet 
dagpengeperioden virke motsatt: Sannsynligheten for 
overgang fra ledighet til jobb vil falle. Det skyldes at 
verdien av å stå i jobb reduseres når de arbeidsrelaterte 
trygdeytelsene blir mindre generøse: Mulighetene til å tjene 
opp trygderettigheter er en motivasjonsfaktor for å være i 
jobb, og når ytelsene blir mindre generøse vil personer uten 
arbeid og uten rett til slike ytelser være mindre motivert enn 
før til å gå over til jobb.  
5 I mange pensjonssystemer i verden blir ikke de årlige 
pensjonsytelsene beregnet ved å dividere de opptjente 

beskrevet hittil, mens den andre gruppen vil forholde 

seg passivt. Dynamisk seleksjon av gruppen 

gjenværende arbeidsledige vil derfor gjøre at den 

observerte overgangsraten for alle arbeidsledige 

kommer på et lavere nivå etter at 

dagpengevarigheten er utløpt, når det er en større 

andel motløse blant de arbeidsledige. I en situasjon 

hvor det for en gruppe som potensielt er marginalisert 

i arbeidsmarkedet er mulig å stå på en passiv 

velferdsytelse fram til pensjonsalder kan det antas 

som rimelig at enkelte er «motløse» og ikke faktisk 

søker aktivt etter arbeid. 

Søkemodeller som tar hensyn til alder 

Motivasjonen for arbeidsledige å søke jobb i 

søketeorimodellene er utsikten til inntekt fra en 

fremtidig jobb. Personer som har nådd en viss alder 

har kortere tid igjen i arbeidslivet før inntekten 

opphører og pensjonsalderen begynner, og har derfor 

svakere insentiver til å søke etter jobb enn en person 

som har flere år igjen i arbeidslivet (McCall, 1970). 

Dersom insentivene til å finne nytt arbeid uansett er 

svake, vil ikke en forkorting av dagpengeperioden 

nødvendigvis føre til betydelige endringer i 

overgangene tilbake til jobb.  

Muligheten for å bestemme i hvilken alder man tar ut 

pensjon, og om arbeid implisitt beskattes ved at man 

må gi avkall på pensjonsutbetalinger5, kan forventes å 

ha betydning for om man tilbyr arbeidskraft ved å 

søke etter arbeid, eller velger pensjon, sent i 

arbeidslivet. Hairault m.fl (2010) undersøker i tillegg 

til søkeadferden til eldre arbeidssøkere 

arbeidsmarkedstilpasningen til eldre som er i jobb. 

Dersom pensjonssystemet er innrettet slik at fortsatt 

arbeid ikke blir beskattet implisitt, har det for det 

første effekten at personer som er i arbeid 

pensjonerer seg senere. For det andre øker 

søkeintensiteten hos arbeidssøkere som er under 

pensjonsalder, fordi tidsperspektivet deres på å tjene 

inntekt fra en framtidig jobb blir lengre. 

Pensjonsreformen kan altså ha forsterket de 

økonomiske insentivene til for eldre arbeidsledige til å 

søke jobb, nettopp fordi den fjernet den implisitte 

beskatningen og styrket insentivene til å så lenger i 

jobb.    

rettighetene med et delingstall som gjenspeiler antall 
forventede år som pensjonist. Isteden beregnes ytelsene som 
en årlig utbetaling uten å ta hensyn til antall forventede år 
som pensjonist. Om man utsetter pensjonsuttak med ett år 
opptjener man noe større pensjonsrettigheter, men man 
frasier seg samtidig ett år med pensjonsutbetalinger. Dette 
kan helt eller delvis oppveie lønnsinntekten på å arbeide ett 
år, slik at «skattesatsen» på dette arbeidet blir svært høy. I 
systemer hvor det tas hensyn til alderen for uttak av pensjon 
blir den totale pensjonsytelsen fordelt på færre år, og man 
får ikke den samme beskatningseffekten. 
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Pensjonssystemene i mange land er innrettet på en  

måte som økonomisk «straffer» personer som tar ut 

pensjon før den regulære alderen. García-Perez & 

Sánchez-Martín (2015) modellerer adferden til 

arbeidssøkere i et system hvor dette er tilfelle, og hvor 

man kan omgå denne straffen ved å istedenfor å 

pensjonere seg tidlig melder seg arbeidsledig. I 

tilfellet hvor det å motta dagpenger bidrar til 

pensjonsopptjening er søkeintensiteten minimal blant 

eldre arbeidssøkere, mens dersom det å motta 

dagpenger gir samme utfall for størrelsen på 

pensjonsutbetalingene som å pensjonere seg tidlig, 

øker søkeintensiteten (og flere velger tidligpensjon 

reelt). I virkeligheten handler en slik insentivoppretting 

i pensjonssystemet altså om å eliminere alternative 

veier over til pensjonstilværelsen, såkalt «bridging» 

ved å likebehandle dem med reell tidligpensjon.      

Når man eksplisitt modellerer livssyklusen til arbeidere 

er det også informativt å ta med teorier om læring på 

jobben og humankapital med i betraktningen. 

Humankapital beskriver den spesifikke kompetansen 

som arbeidere akkumulerer i løpet av en 

arbeidskarriere. Humankapital gir differensierte vilkår 

i arbeidsmarkedet, med høytlønnede arbeidsplasser 

som er vanskelig å finne. Høy søkeintensitet er derfor 

nødvendig for å finne en jobb som tilsvarer den man 

har mistet. Kostnaden blir dermed høyere, med usikker 

avkastning. Når arbeidssøkere har kort tid igjen i 

arbeidslivet før de pensjonerer seg er det svakere 

insentiver til å søke etter gode jobber, og økt tendens 

til at eldre forblir lenge arbeidsledige. Det samme 

gjelder investeringer i omskolering, som ville kunne gi 

tilgang til et større utvalgt høytlønte jobber. 

Avkastningen av investeringen har lavere 

forventningsverdi og kan være negativ desto eldre 

arbeidssøkere er. For yngre arbeidsledige vil det 

imidlertid være liten alderseffekt av at høytlønte 

jobber er vanskeligere å finne, og investeringen i 

omskolering er mer verdifull, fordi inntjeningsperioden 

er lengre.  

Perspektiver på arbeidsledighet som 

underkommuniseres i søketeorimodellene 

I søketeorien er adferden til arbeidsledige individer, 

også det at de velger å fortsette å være 

arbeidsledige når de får jobbtilbud, samfunnsmessig 

optimal adferd (Acemoglu & Shimer, 2000) For hver 

enkelt, og for økonomien totalt sett, er det optimalt at 

arbeidssøkende takker nei til lavtlønnede jobber når 

det finnes bedre betalte jobber som gir høyere inntekt 

over tid. Teorien har som utgangspunkt at det finnes 

perfekte kapitalmarkeder, som gjør at arbeidsledige 

kan utjevne forbruket sitt mellom perioder hvor de er 

arbeidsledige og hvor de har jobb. En høyere 

arbeidsledighetsstønad er en anerkjennelse av at 

kapitalmarkedene ikke er perfekte, og gir en 

forsikring for arbeidere i tilfelle de mister jobben og 

må innfinne seg som arbeidssøkende en viss tid.  

Dersom dagpengene har en begrenset varighet vil 

reservasjonslønnen synke og/eller innsatsen for å finne 

en ny jobb øke jo nærmere den arbeidsledige 

kommer dagpengeperiodens slutt. Dette bidrar isolert 

sett til at sannsynligheten for en overgang tilbake til 

jobb øker i samme periode. Implikasjonen fra 

søketeorien er altså at en arbeidsledig sannsynligvis 

vil komme raskere i jobb dersom dagpengeperioden 

er kort, sammenliknet med om den er lang. 

Konklusjonen krever imidlertid at den arbeidsledige 

faktisk mottar jobbtilbud fra tid til annen, med andre 

ord at det finnes en reell etterspørsel etter 

vedkommendes arbeidskraft. Dersom dette ikke er 

tilfelle vil hverken økt jobbsøkingsinnsats eller lavere 

reservasjonslønn være av betydning. Det er ulike 

teoretiske perspektiver på hvorfor eldre 

arbeidssøkere er mindre attraktive å beholde i en 

stilling og mindre attraktiv for en arbeidsgiver å 

ansette. 

Firmaspesifikk humankapital gjør at arbeidsgivere 

ønsker å beholde arbeidstakere etter at de først har 

blitt opplært. Implisitte kontrakter om at lojalitet til 

arbeidsgiveren premieres med høyere lønn desto 

lenger arbeidstakeren blir værende, er en strategi for 

å oppnå dette (Lazear, 1979 og 1981). Dette 

innebærer at eldre arbeidstakere med lang 

ansiennitet lønnes relativt høyt sammenliknet med 

produktiviteten deres. Ved et visst punkt er det like 

lønnsomt for arbeidsgiveren å lære opp en yngre 

arbeidstaker som krever mindre lønn som å beholde 

en eldre arbeidstaker. Derfor vil det fremstå som 

mindre attraktivt å beholde eldre arbeidstakere.    

Dersom firmaspesifikk kunnskap er viktig, vil dessuten 

eldre arbeidstakeres utside-alternativ innebære lønn 

på oppstartsnivå, noe som betyr at de vil måtte 

akseptere en dårligere betalt jobb dersom de mister 

en jobb de har hatt lenge. 

Eldre arbeidstakere kan også være utsatt i 

arbeidsmarkedet på grunn av endringer i hvilke typer 

ferdigheter som etterspørres i arbeidsmarkedet og 

aldersbetinget slitasje av opparbeidede ferdigheter 

(De Griep & Van Loo, 2002). Mindre mulighet for å 

hente ut gevinster fra investeringer i humankapital kan 

gjøre det mindre attraktivt for arbeidsgivere å satse 

på eldre arbeidstakere enn yngre. 

3.2 Empiriske undersøkelser av 

arbeidsledighetsvarighet og 

dagpenger 

En utfordring ved empiriske undersøkelser av 

dagpengesystemets effekt er at det er lite eksogen 

variasjon i hvilke dagpengerettigheter arbeidsledige 

har. Det går gjerne lang tid mellom hver gang 

dagpengesystemer endres. Når de først endres 
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gjelder endringen også gjerne for alle arbeidsledige 

samtidig. Dessuten er overgangsordninger utbredt, 

noe som gjør det vanskelig å finne et brudd i dataene 

som gjør at man kan se på endringen som et såkalt 

«naturlig eksperiment». De tilfellene av endringer i 

dagpengesystemer som har hatt institusjonelle 

særtrekk som åpner opp for sammenlikning mellom 

noen som ble påvirket av endringen mot andre som 

ikke ble det, har imidlertid blitt brukt i utstrakt grad til 

undersøkelser av effekten av dagpenger i litteraturen. 

3.2.1 Dagpengenes generøsitet, søkeinnsats og 

overganger 

Empiriske studier av arbeidslediges søkeintensitet viser 

at gunstige dagpengeordninger reduserer søkeintens-

iteten, og dermed sannsynligheten for å komme 

tilbake i jobb (Røed & Zhang, 1999), og at dette er 

med på å forklare forskjeller i arbeidsledighets-

varighet mellom land (Nickell, 1997).  Fitzenberger & 

Wilke (2010) og Lalive (2007)  kommer fram til et 

slikt resultat spesifikt for eldre arbeidssøkere. 

Moffitt (1985) og Katz og Meyer (1990) finner at en 

økning i makslengden på arbeidsledighetstrygden på 

10 uker gir en økning i varigheten av arbeids-

ledighetsforløp i snitt på en til to uker. Le Barbanchon 

(2016) fant en stor effekt i franske data, med 2,5 

måneder lenger dagpengevarighet i snitt ved en 

økning fra 7 til 15 måneder potensiell 

dagpengevarighet. Undersøkelsen fant imidlertid 

ingen tegn på at jobbkvaliteten (lønn) økte som følge 

av utvidelsen, noe søketeorien predikerer ved at 

reservasjonslønnen øker.   

Dagpengemottakere søker ikke like intenst etter jobb 

gjennom hele ledighetsforløpet, noe som også de 

tidligere omtalte søketeorimodellene predikerte. Når 

dagpengeperioden nærmer seg slutten er det en 

tendens til at sannsynligheten for å gå over i arbeid 

øker (Røed & Zhang, 1999; Meyer, 1990; Dormont, et 

al., 2001). Andre studier har fokusert på eksistensen 

av såkalte «Active labor market policies», som krever 

at den arbeidssøkende faktisk søker aktivt, og at det 

er tidspunktet når slike krav blir gjeldende som har 

effekt på søkeintensiteten, som faktisk er vist å stige 

allerede før kravene begynner å gjelde (Bennmarker, 

et al., 2013).  

Card, Chetty & Weber (2007) finner tegn på at 

toppen på hasardkurven ved utløp av 

dagpengevarigheten i stor grad kan forklares av at 

personer faller ut av registrene, ved at de slutter å 

registrere arbeidsledigheten sin. De mener derfor at 

det ikke er grunnlag for å hevde generelt at toppen 

gir bevis for at arbeidsledige venter til 

dagpengeytelsene deres løper ut før de søker ny 

jobb. Forfatterne hevder at moralsk hasard-problemet 

er overvurdert.  

Undersøkelser som har tatt høyde for den 

institusjonelle settingen med alternative velferdsytelser 

viser at disse opptrer som en erstatning for 

dagpenger i visse tilfeller. Strømmen til helserelaterte 

ytelser i Norge øker når dagpengevarigheten er i 

ferd med å ta slutt (Røed & Zhang, 2005). Røed og 

Westlie (2012) undersøker effekten av myke 

varighetsbegrensninger, det vil si muligheten til å 

overføres til andre trygdeytelser, på virkningen av 

tidsbegrensningen av dagpengene. De finner at både 

myke og harde tidsbegrensninger har virkning på 

tilbakestrømming til arbeidslivet. Det finnes også 

eksempler internasjonalt på at reduksjoner i potensiell 

dagpengevarighet har ført til økt bruk av andre typer 

sosialstønad, f.eks. i Frankrike (Fremigacci, 2010). 

Undersøkelsene av alternativer til dagpenger ser ut til 

å gi støtte for den såkalte «pølsemodellen» for 

velferdsytelser, som sier at innstramninger i én 

velferdsytelse har den effekten at bruken av andre 

ytelser øker – bruken av ytelser som strammes inn 

«tyter ut» i andre deler av velferdssystemet 

(Wergeland, 2006). Kyyra (2010) inneholder en 

oversikt over tilsvarende funn internasjonalt. 

3.2.2 Arbeidsledighet blant eldre og pensjonsadferd 

For eldre arbeidsledige er det visse typer alternativer 

til dagpenger som er særlig tilgjengelig, nemlig ulike 

pensjonsordninger. Tidligpensjonsordninger kan fun-

gere som en substitutt til dagpenger (Bratberg, et al., 

2004), og i tilfellet hvor det ikke er en tidlig-

pensjonsordning tilgjengelig kan andre ytelser repres-

entere nok en substitutt. 

Arbeidsledighet for eldre er ofte en «one way street» 

ut av arbeidslivet (Boeri & van Ours, 2013). Selv om 

arbeidsledighetsraten er lavere blant eldre enn yngre, 

er varigheten og andelen langtidsledige større.  

Tsatsiramos (2007) undersøker institusjonelle forskjeller 

i fire europeiske land og sammenhengen med forløpet 

for eldre arbeidere som mister arbeidet. Artikkelen 

finner at i land hvor det er ordninger med lite 

aktivitetskrav og mulighet for å gå på dagpenger 

inntil pensjonsalder er det flere arbeidsledige som 

gjør dette. Kun ca. 50 prosent av 

arbeidsledighetstilfellene for eldre i Tyskland slutter 

med overgang til arbeid, mens 65-68 prosent gjør det 

for Italia, Storbritannia og Spania, hvor mulighetene til 

å bygge bro er mindre.  

Det er et tilbakevendende funn i empirisk forskning at 

arbeidsledighetstrygd og andre velferdsordninger 

brukes for å bygge bro fra arbeidslivet til pensjon 

(Hairault, et al., 2010; Kyyra & Wilke, 2007; Lalive, 

2007), og at det er minimal søkeinnsats blant de som 

har muligheten til det (Kyyrä & Ollikainen, 2008). 

Dette gir en utvei fra arbeidslivet både for eldre som 

mister jobben, samt for eldre som ikke ønsker å jobbe 

lenger. Belegg for det sistnevnte er funnet i studier av 



Evaluering av endringer i eldre arbeidssøkeres dagpengerettigheter 17 

reformer som har fjernet muligheten til å bygge bro, 

som har vist at innstrømningen til arbeidsledighet fra 

jobb blir redusert for eldre arbeidstakere. Noen 

tilsvarende effekt for yngre arbeidstakere finnes 

derimot ikke. (Fitzenberger & Wilke, 2010). En annen 

reform i Tyskland i 2006 som også eliminerte en 

mulighet for å bygge bro medførte at flere eldre 

meldte seg arbeidsledige i perioden før reformen, 

som en «foregripingseffekt» (anticipation effect) 

(Dlugosz, et al., 2009).  

For gruppen arbeidssøkende over 60 år kan 

vanskelighetene med å komme tilbake i arbeidslivet 

være spesielt store. Røed og Zhang (2003) finner at 

eldre arbeidstakere har vanskeligere for å komme 

tilbake i jobb enn yngre, om de først blir 

arbeidsledige. Aldersdiskriminering kan være en 

bidragsyter til dette (Neumark, et al., 2017), men det 

kan også forklares av forhold som at arbeidsgivere 

har et karriereperspektiv når de ansetter, og at 

nærhet til pensjonsalder utelukker dette (Daniel & 

Heywood, 2007). Aldersdiskriminering var tidligere 

ikke forbudt i USA, men innføring av forbud har ikke 

hatt betydning for sannsynligheten for å bli ansatt som 

gammel arbeidssøker (Adams, 2004). 

Samtidig som uformelle eller formelle tidlig-

pensjonsordninger kompenserer for at eldre arbeids-

søkere har vanskeligere for å finne jobb, kan de ha 

den effekten at det er lettere for arbeidsgivere å si 

opp eldre arbeidstakere, fordi man i større grad 

unngår at oppsigelser oppleves som spesielt 

hensynsløst overfor eldre ansatte. Det er empiriske 

undersøkelser som støtter opp om en hypotese om at 

mer generøse tidligpensjonsordninger fører til økt 

oppsigelse av eldre arbeidssøkere. (Dorn & Sousa-

Poza, 2005) undersøker fenomenet «ufrivillig 

tidligpensjonering», når arbeidsgivere sier opp eldre 

arbeidstakere. Denne studien viser til at ufrivillig 

tidligpensjonering er på et lavt nivå i Norge, på 13 

prosent. Dette bygger på undersøkelser av dataene i 

International Social Survey Program, som stiller 

spørsmål om man er pensjonert, og om dette skjedde 

frivillig eller ikke.
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Dagpengeregelverket gir arbeidssøkere rett til 

dagpenger som tilsvarer 62,4 % av tidligere 

lønn. Dagpengevarigheten er som hovedregel på 

maksimalt to år. Tidligere var ordningene for de 

eldste arbeidssøkerne mer generøse. Det var 

enklere å kvalifisere seg for dagpenger, og 

dagpengene hadde lenger varighet. Dette ble 

endret i 2011, og nå gjelder de samme reglene 

for eldre som for yngre arbeidssøkere.  

4.1 Generelt om 

dagpengeregelverket og 

oppfølging av arbeidssøkere 

Dagpengeregelverket er nedfelt i Folketrygdlovens 

kapittel 4. Den slår fast at alle som ufrivillig får 

arbeidstiden sin redusert med 50 prosent og er reelle 

arbeidssøkere kan motta dagpenger dersom de 

tilfredsstiller minimumskravene til tidligere inntekt. 

Inntektskravene for dagpenger er en arbeidsinntekt 

forgående kalenderår på minst 1,5 ganger 

grunnbeløpet (G) (omtrent 140 000 kroner), eller en 

arbeidsinntekt i gjennomsnitt over de tre siste 

kalenderårene på minst 1 G (94 000 kroner). I dette 

kvalifikasjonsgrunnlaget inkluderes lønn og fra 2011 

også ytelser knyttet til svangerskap og fødsel. 

Dersom disse kravene er tilfredsstilt får 

arbeidssøkeren dagpenger tilsvarende 62,4 prosent 

av beregningsgrunnlaget for dagpenger. 

Beregningsgrunnlaget er inntekten forrige kalenderår 

eller gjennomsnittsinntekten over de tre siste 

kalenderårene, alt etter hva som lønner seg mest for 

arbeidssøkeren. I beregningsgrunnlaget inkluderes 

også sykepenger og tidligere mottatte dagpenger. 

Arbeidssøkere med et dagpengegrunnlag på 2 G kan 

motta dagpenger i inntil to år, mens arbeidssøkere 

med inntektsgrunnlag mellom 1 og 2 G kan motta 

dagpenger i maksimalt ett år. 

Dagpenger betales ikke ut etter fylte 67 år. 

For å kunne motta dagpenger stilles det krav om at 

man er en aktiv arbeidssøker i henhold til 

folketrygdloven §4-5 første ledd. Man må være villig 

til å takke ja til ethvert arbeid som er lønnet etter 

tariff eller sedvane, hvor som helst i Norge, i heltid- 

eller deltidsstilling, og man må være villig til å delta 

på arbeidsmarkedstiltak. Etter folketrygdloven §4-5 

andre ledd lempes det på kravene om å være reell 

arbeidssøker for eldre arbeidssøker, ved at det ikke 

blir krevd at man må takke ja til jobbtilbud uavhengig 

av arbeidssted, og at det tillates at man kun søker 

deltidsstillinger. 

NAV-lovens § 14 a gir alle brukere med behov for 

innsats fra NAV rettet mot arbeid, en lik rett til å få en 

helhetlig vurdering. Alder er altså ikke et kriterium 

som i seg selv skal utløse en rett på tettere oppfølging 

(Arbeids- og velferdsdirektoratet, 2012). 

4.2 De tidligere særrettighetene for 

eldre arbeidssøkere 

Fram til 2011 gjaldt et mer generøst 

dagpengeregelverk for de eldste arbeidssøkerne. 

Eldre arbeidssøkeres særrettigheter omfattet 

følgende: 

• En arbeidssøker som mottok dagpenger på det 

tidspunktet han eller hun fylte 64 år kunne 

fortsette å motta dagpenger inntil fylte 67 år. 

• Dagpengesøkere over 64 år kunne også få 

inkludert næringsinntekt i kvalifikasjonsgrunnlaget 

for dagpenger, forutsatt at næringsvirksomheten 

nylig var avsluttet. Dette gjorde det enklere for 

eldre arbeidssøkere å tilfredsstille 

inntektskravene for dagpenger. 

• De fikk et minimums beregningsgrunnlag på 3 G. 

Det vil si at dersom de var kvalifisert for 

dagpenger i utgangspunktet var de garantert 

årlige utbetalinger på rett under 2 G. 

• Dersom de hadde vært kvalifisert for dagpenger 

én gang etter fylte 64 år var de automatisk også 

kvalifisert dersom de søkte på et senere tidspunkt.  

Særrettighetene for eldre arbeidssøkere innebar altså 

lavere inngangskrav, høyere ytelser (dersom de 

hadde svært lav arbeidsinntekt i utgangspunktet) og 

lengre dagpengevarighet. Særordningen 

representerte et sterkt sikkerhetsnett for en potensielt 

utsatt gruppe ved arbeidsledighet.  

Avviklingen av særordningene sammenfalt med 

pensjonsreformen i 2011, som åpnet for at mange 

kunne pensjonere seg tidligere enn 67 år, som 

tidligere var nedre grense for uttak av alderspensjon. 

Det ble derfor antatt at det var mindre behov for 

særordningene (Prop. 16 L, 2010-2011). Dessuten ble 

det ansett som uheldig dersom personer utsatte 

pensjonsuttaket ved å motta trygdeytelser, og dermed 

oppnå høyere årlige pensjonsutbetalinger senere. 

Vedtaket om å fjerne særrettighetene ble gjort i 

Stortinget i desember 2010, og gjort gjeldende fra 1. 

januar 2011. Arbeidssøkende som mottok dagpenger 

på denne datoen, samt var minst 63 år på dette 

tidspunktet, ble inkludert i en overgangsordning som 

4. Regelverket – før og nå 



Evaluering av endringer i eldre arbeidssøkeres dagpengerettigheter 19 

innebar at de kunne motta dagpenger ut over den 

ordinære perioden på to år i inntil ett år til, til 1. 

januar 2012.  

Stortingskomiteens innstilling (Innst. 141 L , 2010-

2011) inneholder ingen betydelige merknader til 

proposisjonen, ut over at det understrekes at 

arbeidstakerne som berøres må følges tett opp av 

NAV, og at NAV rapporterer om oppfølgingen.     

I stortingsbehandlingen av Statsbudsjettet for 2012 

(Innst. 15 S, 2011-2012) ble det bestemt at 

overgangsordningen skulle forlenges i ytterligere 6 

måneder, til 1. juli 2012. I Statsbudsjettet inngikk også 

en utvidelse av langtidsledighetsgarantien til gruppen 

som ble berørt av bortfallet av særreglene. Dette var 

allerede planlagt før overgangsordningen ble 

forlenget, og fikk dermed mindre betydning første 

halvår 2012, men mulig økt betydning senere. 

Personene som ble omfattet av garantien fikk tilbud 

om arbeidsmarkedstiltak, og mottok individstønad 

eller lønn ved tiltaksdeltakelse, avhengig av hva slags 

tiltak de deltok på.  

4.2.1 Samordning mellom folketrygdens 

alderspensjon, privat AFP og dagpenger 

Samordningsreglene som medførte at dagpenger ville 

bli avkortet mot pensjon ble opphevet i forbindelse 

med regelendringen. Dette innebærer at man vil 

kunne motta dagpenger og alderspensjon samtidig, 

også ved mottak av AFP i privat sektor. Disse reglene 

gjør at dagpenger sidestilles med lønnsinntekt, som 

også gir mulighet til å motta pensjon uavkortet. I 

offentlig sektor gjelder likevel fortsatt samordningen 

mellom AFP og dagpenger. Dagpenger blir altså 

avkortet mot AFP i offentlig sektor. Imidlertid er det 

krav om at man på uttakstidspunktet har et 

ansettelsesforhold som har privat eller offentlig AFP 

for å få rett til dette. Problemstillingen med avkorting 

av offentlig AFP antas derfor å ikke være reell for 

langvarige dagpengemottakere.  

4.3 Hvilke arbeidssøkere berøres av 

endringen, og på hvilken måte? 

Bortfallet av særrettighetene berører eldre 

arbeidssøkere ulikt, betinget på fødselsår, 

dagpengegrunnlag og tidspunkt for 

ledighetsperiodens start. Dette vil vi se nærmere på i 

dette avsnittet. 

4.3.1 Alder ved ledighetsforløpets start 

La oss først tenke på en arbeidssøker som hadde en 

arbeidsinntekt på over 2 G foregående år, og som 

derfor har rett på ordinære dagpengeytelse i to år. 

For enkelhets skyld forutsetter vi her at personen 

mottar dagpenger uavbrutt i løpet av perioden hun er 

arbeidsledig. 

Dersom denne personen er under 62 år på det 

tidspunktet arbeidssøker- og dagpengeperioden 

starter, dagpengerettighetene uansett være oppbrukt 

før vedkommende fyller 64 år. Personer som er under 

62 år på det tidspunktet de blir ledige har altså 

hverken før eller etter reformen rett på 

særrettighetene for eldre arbeidssøkere, og dermed 

ikke være påvirket av regelendringen heller. 

Personer som er 65 år eller eldre på det tidspunktet 

de blir ledige vil også runde 67 år innen den 

ordinære dagpengeperioden er utløpt. Disse vil 

derfor heller ikke være påvirket av bortfallet av disse 

særrettighetene. 

Blant arbeidssøkere med arbeidsinntekt over 2 G er 

det altså de som blir ledige i alderen mellom 62 og 

65 år som opplever konsekvenser av bortfallet av 

regelendringen. 

4.3.2 Før bortfallet av særrettighetene 

Før bortfallet av særrettighetene gjaldt som nevnt 

over at arbeidssøkere som mottok dagpenger på det 

tidspunktet de fylte 64 år, kunne fortsette å motta 

dagpenger til de fylte 67. Dette betyr at personer 

som startet å motta dagpenger på det tidspunktet de 

fylte 62 år, hadde rett på en sammenhengende 

dagpengeperiode på fem år, betinget på at 

vedkommende hadde et dagpengegrunnlag på over 

2 G. Personer med et dagpengegrunnlag under 2 G, 

som begynte med dagpenger på det tidspunktet han 

fylte 62 år hadde imidlertid en ordinær 

dagpengeperiode på kun ett år, og var derfor ikke i 

stand til å «bygge bro» mellom den ordinære 

dagpengeperioden og dagpengene gitt av 

særrettighetene for eldre. Rett til videre dagpenger 

faller bort ved 67 års alder for alle arbeidssøkere, 

uansett hvilke regler som ellers gjelder for dem.  

Figur 4-1: Dagpengeperiodens avhengighet av alder 

ved dagpengeperiodens start og dagpengegrunnlag, 

før bortfallet av særrettighetene for eldre 

arbeidssøkere (heltrukne linjer) og etter (stiplede 

linjer) 

 

Kilde: Oslo Economics 
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Sammenhengen mellom alder på ledighetstidspunktet, 

dagpengegrunnlag og sammenhengende varighet på 

dagpengeperioden er illustrert i de heltrukne linjene i 

Figur 4-1. De blå linjene illustrerer maksimal 

dagpengevarigheten for personer med 

dagpengegrunnlag over 2 G, betinget på alder ved 

ledighetsforløpets start, mens de grå illustrerer 

tilsvarende for personer med dagpengegrunnlag 

under 2 G. 

4.3.3 Etter at ny ordning er fullt ut implementert 

Dagpengeperioden for personer som starter sitt 

dagpengeforløp etter 31. desember 2010 er helt og 

holdent regulert av det nye regimet. Rettighetene 

etter endringen, betinget på alder på 

ledighetstidspunktet og dagpengegrunnlag er illustrert 

av de stiplede linjene i Figur 4-1. 

Blant personer med dagpengegrunnlag over 2 G er 

det altså personer som er mellom 62 og 65 år som får 

dagpengeperioden forkortet som følge av bortfallet 

av eldre arbeidstakeres særrettigheter. Blant personer 

med dagpengegrunnlag under 2 G er det personer 

som er mellom 63 og 66 år som påvirkes av 

bortfallet.  

4.4 Dagpengevarigheten avhenger 

av ledighetsdato og alder 

Figurene under illustrerer dagpengevarighetene til 

arbeidsledige betinget på når de ble født, når de ble 

ledige, og inntektsgrunnlaget deres.  

Figur 4-2 illustrerer dagpengevarighetene som de 

ville vært, dersom reformen ikke hadde skjedd. 

Mørkere grånyanser indikerer lengre 

dagpengevarighet, i tråd med fargeskalaene til høyre 

for figurene. Det hvite feltet indikerer kombinasjoner 

av fødselstidspunkt og ledighetstidspunkt, og dermed 

implisitt alder ved ledighetsperiodens start, som ikke 

gir rett på dagpenger. Det gjelder kun arbeidssøkere 

som er over 67 år gamle på det tidspunktet de blir 

ledige. Den lyseste grånyansen indikerer 

kombinasjoner av tidspunkt for fødsel og ledighet, 

samt dagpengegrunnlag, som gir den arbeidssøkende 

rett på inntil ett år med dagpenger. Dette gjelder 

samtlige arbeidssøkere som blir ledige mens de er 66 

år. I gruppen med lavest inntektsgrunnlag gjelder det 

også personer som er for unge til å dra nytte av 

særrettighetene for eldre arbeidssøkere på det 

tidspunktet de blir ledige. De mørkeste feltene angir 

kombinasjoner av fødsels- og ledighetstidspunkt som 

gir rett på de lengste dagpengeperiodene. Blant 

personer med over 2 G gjelder dette som beskrevet 

tidligere personer som er mellom 62 og 63 år på det 

tidspunktet de blir ledige. Disse har rett på mellom 4 

og 5 år med dagpenger. For personer med lavere 

inntektsgrunnlag er det de som blir ledige i alderen 

mellom 63 og 64 år som har dett på de lengste 

dagpengeperiodene, på mellom tre og fire år. 

Figur 4-2: Dagpengevarighet (antall år), dersom reformen ikke hadde funnet sted 

  

Kilde: Oslo Economics 
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Figur 4-3: Dagpengevarighet (antall år), slik den ble når dagpengereformen fant sted 

  

Kilde: Oslo Economics 

Figur 4-4: Reformens påvirkning på dagpengevarighet (antall år), betinget på tidspunkt for fødsel, 

ledighetsstart og inntektsgrunnlag 

  

Kilde: Oslo Economics

Figur 4-4 viser effekten av regelendringen for 

personer med kombinasjonen av ledighetstidspunktog 

fødselstidspunkt som vist. De som fikk størst reduksjon i 

potensiell dagpengevarighet fikk denne redusert med 

inntil tre år. Fødselskullet som var ett år yngre, med 

ledigstart på samme tid, fikk redusert 

dagpengevarigheten med to år, kullet som var to år 

yngre med ett år. Den maksimale reduksjonen i 

gruppen for dem med dagpengegrunnlag over 2 G 

og for dem med under 2 G er den samme, 3 år. 

Forskjellen er at de over 2 G fikk den redusert fra 5 

til 2 år, mens de med under 2 G fikk den redusert fra 

4 til 1 år.  

4.5 Eksisterende kunnskap om 

arbeidssøkende som ble berørt av 

regelendringen 

Overgangsordningen innebar at personer som mottok 

dagpenger 1. januar 2011, og som samtidig var 63 

år eller eldre på dette tidspunktet, kunne fortsette å 

motta dagpenger til juli 2017. Dette forhindret et for 

brått bortfall av dagpengeytelsene blant personer 

som kan ha basert sentrale valg i arbeidsmarkedet på 

eksistensen av særrettighetene. Endringen hadde altså 

bare delvis tilbakevirkende kraft. 

Arbeidsdepartementet innhentet informasjon fra NAVs 

systemer om gruppen som ble berørt på ulike 

tidspunkt i perioden rundt avviklingen av 

særordningen. I statsbudsjettet 2012 står det at det 

per juni 2011 var rundt 440 dagpengemottakere i 

alderen 64 til 67 år som hadde mottatt dagpenger i 

minst to år.   

Videre opplyses det at «av de om lag 440 personene 

i overgangsordningen pr. juni 2011, oppfylte 73 

prosent vilkårene for uttak av 100 prosent. 

alderspensjon pr. juni 2011. Det vil si at tilnærmet 120 

personer (27 prosent) ikke fyller vilkårene for uttak av 

100 prosent alderspensjon fra folketrygden. En større 

andel vil ha oppfylt vilkår til gradert alderspensjon 

fra folketrygden.» 

Arbeidsdepartementet anslo i november 2011 at om 

lag 650 personer fylte vilkårene for 
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overgangsordningen ved utgangen av året, i et brev 

datert 24.11.2011 til Stortinget (Innst. 327 S, 2012-

2013). 

Da overgangsperioden løp ut 1. juli 2012, var det 

578 personer som fortsatt mottok dagpenger og var 

omfattet av overgangsordningen, ved at de hadde 

mottatt dagpenger i over to år. Arbeids- og 

velferdsdirektoratet undersøkte statusen per november 

2012 til de personene som deltok i 

overgangsordningen og som fortsatt var ledige etter 

juni 2012. 53,3 prosent hadde pensjonert seg med full 

opptjening. 9,2 prosent var fortsatt arbeidssøkere, og 

3,5 prosent fikk annen oppfølging fra NAV. 16,1 

prosent hadde gått tilbake i arbeid. 4,5 prosent var 

ikke registrert som arbeidstaker eller med noen andre 

ytelser, men med rett til full alderspensjon. 9,3 prosent 

var ikke arbeidstakere, hadde ingen ytelser og hadde 

ikke rett til full alderspensjon. For øvrig hadde et lite 

antall enten gått over til alderspensjon uten full 

opptjening, uførepensjon, var registrert med nedsatt 

arbeidsevne, eller var døde.  

Tabell 4-1: Status per november 2012 for 578 personer som mottok dagpenger i juni 2012 

 

Kilde: Brev fra Arbeidsdepartementet til Arbeids- og sosialkomiteen 22.04.2013
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Oppfølgingspraksisen for gruppen eldre 

arbeidssøkere skiller seg ikke i vesentlig grad 

formelt fra oppfølgingspraksisen for yngre 

arbeidssøkere. Det er de samme prosessene i 

NAV som iverksettes når en senior melder seg 

arbeidsledig som når en yngre person gjør det. 

NAV-veilederne utøver imidlertid et skjønn når 

de behandler individuelle tilfeller, og alder og 

andre faktorer som er spesielt aktuelle for 

seniorer kan ha betydning for hvordan de følges 

opp i NAV-systemet. Kildene for informasjonen i 

dette kapittelet er først og fremst hentet fra 

intervjuene vi har gjennomført med NAV-

veiledere. 

5.1 Semistrukturerte 

dybdeintervjuer 

Vi gjennomførte tre intervjuer med NAV-veiledere i 

forbindelse med dette prosjektet. Arbeids- og 

velferdsdirektoratet (AVD) satte oss i kontakt med 

veilederne ved aktuelle NAV-kontor. I den innledende 

kontakten med AVD formulerte vi ønsket for profilen til 

intervjuobjektene. Hovedhensynet var å komme i 

kontakt med veiledere med erfaring fra oppfølging 

av arbeidsledige, helst med lang erfaring, men det 

var ikke noe krav at veilederne hadde erfaring fra 

før og under regelendringen i 2011. Videre var det 

ønskelig at veilederne jobbet ved kontor med et visst 

volum av saker, slik at det gikk an å diskutere mer 

generelle temaer knyttet til oppfølging av eldre 

arbeidsledige.  

To av veilederne vi intervjuet jobbet ved NAV-kontor 

på Østlandet. Den tredje veilederen jobbet på et 

NAV-kontor i Midt-Norge. To av de tre hadde 

arbeidet i NAV med oppfølging av arbeidsledige 

siden før 2011, og altså vært vitne til at 

regelendringen ble gjennomført. Vi har valgt å 

avidentifisere veilederne og kontorene i teksten, fordi 

vi ikke oppfatter det som vesentlig å kjenne 

identiteten til disse. 

I forkant av intervjuene var det forberedt en 

spørsmålsliste, som ble brukt til å strukturere 

intervjuene. Hele spørsmålslisten finnes i vedlegg 2, 

men de tre hovedspørsmålene gjengis her:  

• Hva kjennetegner eldre arbeidssøkere, som ikke 

klarer å finne ny jobb innen dagpengeperioden 

er over? 
• Hvordan følger du opp eldre arbeidssøkere, 

sammenliknet med yngre arbeidssøkere? 

• Hvordan har du merket bortfallet av 

særrettighetene for eldre arbeidssøkere? 

Tilbakemeldingen gitt i intervjuene er omtalt i dette 

kapittelet, samt i kapittel 7.3. Der hvor det var 

forskjeller i praksis og erfaringer med gruppen eldre 

arbeidsledige er omtalen delt inn under overskrifter 

for hvert kontor. 

5.2 Hvordan var oppfølgingen før? 

Siden regelendringen trådte i kraft flere år før vi 

intervjuet veilederne om regelendringene, kunne ikke 

veilederne uttale seg med sikkerhet om hvordan 

oppfølgingen av eldre arbeidssøkere foregikk før 

regelendringen. NAV-veilederne gir her noe 

motstridende beskrivelser. På den ene siden beskriver 

de at det alltid var fokus på å få de ledige tilbake i 

jobb, på den annen side beskriver de også at det var 

mulig for eldre arbeidssøkere å unngå sanksjoner for 

å ikke delta på aktiviteter. Mange av personene i 

gruppen la ikke ned en stor innsats med jobbsøknader. 

Muligens forklares dette av at det var mest fokus på å 

hjelpe de som var motivert, og som selv sto på for å 

få bistand fra Nav, til å komme tilbake til jobb. 

Personer som var mindre motivert, og som uansett 

hadde mulighet til å motta dagpenger til de ble 67 

år, kan derimot ha blitt latt i fred i større grad. 

Veilederne beskriver at de legger sterkere press på 

arbeidsledige som er yngre, og som vil møte større 

konsekvenser dersom de ikke lykkes med å skaffe seg 

jobb, enn eldre arbeidsledige som er nær 

pensjonsalder. 

5.3 Hvilke tiltak ble iverksatt ved 

regelendringen? 

Regelendringen hadde visse konsekvenser for NAVs 

oppfølging av eldre arbeidstakere, ved at personene 

som ble berørt fikk tettere oppfølging. Dette var en 

forutsetning i lovforslaget fra Arbeidsdepartementet 

(Prop. 16 L 2010-2011), hvor det sto at 

«departementet vil be Arbeids- og velferdsetaten 

sørgje for at den gruppa som blir råka, får tidleg og 

kvalifisert oppfølging. Oppfølging kan skje i form av 

Arbeids- og velferdsetatens ordinære formidlings- og 

oppfølgingsbistand».  

5. Hvordan påvirket endringen NAVs oppfølgingspraksis av 

eldre arbeidssøkere? 
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I statsbudsjettet 2012 ble det vedtatt at eldre 

arbeidssøkere som hadde vært ledige i to år og 

ledige de siste seks månedene også skulle omfattes av 

langtidsledighetsgarantien, som innebar en rett til å 

delta på arbeidsmarkedstiltak.  

I utgangspunktet gir NAV-lovens § 14 a alle brukere 

med behov for innsats fra NAV rettet mot arbeid, en 

lik rett til å få en helhetlig vurdering. Alder er altså 

ikke et kriterium som i seg selv skal utløse en rett på 

tettere oppfølging (Arbeids- og velferdsdirektoratet, 

2012). Siden eldre arbeidssøkere potensielt sett 

opplevde et bortfall av sentrale rettigheter gjennom 

denne regelendringen, var viktig å være klar over at 

dette var en gruppe som kom til å få nye og sterkere 

behov for bistand for å komme i arbeid. Direktoratet 

ga derfor i Mål- og disponeringsbrevet til fylkene i 

2011 informasjon om regelendringen, og anmoder om 

en tettere oppfølging av personer i som påvirkes av 

denne: «En må legge til rette for tidlig og god 

arbeidsrettet oppfølging av seniorer slik at færrest 

mulig kommer i en situasjon hvor en står uten jobb eller 

dagpenger før overgang til pensjon. Det bør være et 

særlig fokus på dem som ikke kommer over i arbeid 

eller ikke har rett til pensjon før fylte 67 år.» 

(Arbeids- og velferdsdirektoratet, 2011).  

En av veilederne påpeker at overgangsordningen 

bidro til å gjøre situasjonen mindre akutt for de som 

ble berørt.  

5.3.1 NAV-kontor 1 

NAV-kontoret innkalte alle brukere som ble berørt til 

en-til-en-møter med veileder, som orienterte om 

endringene.  Disse brukerne hadde allerede fått brev 

om regelendringene. Brukerne ble også definert inn i 

en «Prioriteringsgruppe», og alle midler kontoret 

hadde til rådighet ble prioritert til disse. Dette innebar 

at alle tiltak ble gjort tilgjengelige for disse brukerne. 

Veilederen vi intervjuet beskrev de som ble omfattet 

av regelendringen som å ha blitt sterkt berørt av 

regelendringene, i og med at de mottok beskjeden om 

at «pengene ville ta slutt». Veilederen ga inntrykk av 

at disse brukerne hadde innrettet seg på at 

dagpengevarigheten ville fortsette til pensjonsalder.  

NAV-fylkeskontoret organiserte et informasjonsmøte i 

forbindelse med regelendringene, men ga ingen 

føringer på hvordan den tettere oppfølgingen skulle 

implementeres på NAV-kontorene. 

NAV-kontorene etablerte egne rutiner for 

informasjons- og oppfølgingsarbeid. Denne innsatsen 

var spesielt innrettet mot de brukerne som ville bli 

omfattet av regelverksendringen på tidspunktet for 

iverksettelsen. Noen varig ekstrainnsats har ikke blitt 

etablert. 

5.3.2 NAV-kontor 2 

Veilederen på NAV-kontor 2 var ikke ansatt i NAV på 

tidspunktet regelendringen trådte i kraft, og kunne 

derfor ikke gi en beskrivelse av rutinene som var 

spesifikke for det kontoret. 

5.3.3 NAV-kontor 3 

Det var ikke noen spesielle tiltak overfor de endringen 

omfattet, men veilederne fikk lister og kontaktet de 

det gjaldt. 

Veilederne var mer bekymret for situasjonen enn det 

som viste seg å være nødvendig senere. 

Veilederen tror ordningen med lang varighet gjorde 

at flere ikke sto på så hardt med å få jobb. Det var et 

spark bak for de som gikk på dagpenger da 

ordningen ble fjernet. Det var ikke mye jobbsøking 

blant de som gikk på ordningen. Selve forberedelsen 

på endringen fra NAVs side, ved at de det gjaldt ble 

spesielt kontaktet, kan ha vært aktiviserende. 

Det var noen reaksjoner blant brukerne knyttet til 

endringen, og noe styr der og da. 

Overgangsperioden gjorde at de fleste ikke opplevde 

overgangen som veldig smertefull. Selv om de var 

skuffet over at de mistet ytelsen, innfant de seg med 

det. De fleste skjønte at det ikke var på grunn av 

veilederen de mistet dagpengene, slik at de ikke lot 

det gå ut over dem.  

De arbeidsledige som kom senere kjente ikke til 

særordningen, og har ikke etterspurt det. 

5.4 Hvordan er oppfølgingen nå? 

Alle nye arbeidsledige, uansett alder, kontaktes på 

samme måten. Nå registrerer arbeidsledige seg 

digitalt, og alle får samme standardmelding. Denne 

har spørsmål om hva de ønsker, hva som er situasjonen 

deres, og hva som er den største utfordringen for å få 

jobb. NAV sender deretter ulike stillingstyper som kan 

passe. 

Hvis brukerne melder om helseutfordringer snakker de 

spesielt om dette, ellers, hvis de er ordinære 

arbeidssøkere, er det ikke noe fysisk eller telefonisk 

møte som er standard i starten. De som har dårlige 

dataferdigheter tar kontakt på telefon eller ved 

oppmøte, og de gjennomfører introduksjon fysisk. De 

med lav digital kompetanse har for øvrig dårligere 

forutsetninger for å finne jobb, fordi det er en 

forutsetning å kunne søke elektronisk og for å kunne 

ha mange jobber.  

Alle nye arbeidsledige blir meldt på et felles 

informasjonsmøte på 1,5 time. Senere oppfølging 

foregår hovedsakelig gjennom meldinger digitalt. Det 

er ikke veldig mange som etterspør en person-til-

person-samtale, mest de som ikke er digitale.  
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Avstengning av dagpengene er aktuelt hvis man ikke 

møter til innkalling til fellesmøtet og samtaler. Her er 

det ingen forskjell på alder. Dette gjelder også om de 

takker nei til jobbtilbud, og kravet om mobilitet 

gjelder for eldre som for yngre, selv om det sjelden er 

relevant. En forskjell er at de ikke er like strenge på å 

presse eldre til å delta på tiltak som yngre. 

5.4.1 Spesifikke sider ved oppfølgingen av eldre 

arbeidssøkere 

NAV-veilederne ga inntrykk av at de ofte var i 

kontakt med de arbeidsledige mer enn fire ganger i 

året, som er frekvensen som er standard. Det er 

spesielt de som selv tar initiativ til kontakt med NAV 

og som etterspør tiltak veilederne har hyppigere 

kontakt med. 

Intervjuene gir inntrykk av at gruppen av eldre 

arbeidssøkere gis mer oppmerksomhet relativt til 

yngre arbeidssøkere enn hva som var tilfellet før. Selv 

om eldre arbeidssøkere totalt sett vies mer 

oppmerksomhet i NAV-systemet, skyldes dette 

sannsynligvis at det er flere eldre som er reelle 

arbeidssøkere i dag enn før reformen, med andre ord 

er det ikke den enkelte arbeidssøker som får mer 

oppfølging, men det er flere eldre som har behov for 

oppfølging. 

NAV-veilederne vi intervjuet gav i all hovedsak uttrykk 

for at regelendringen kun i liten grad har påvirket 

hvordan de arbeider med eldre arbeidssøkere.  Det 

har både før og etter regelendringen vært fokus på å 

returnere til arbeid, selv i god tid før 

dagpengeperioden løper ut. Aktivitetsplikten virker å 

ha blitt fulgt opp for eldre arbeidssøkere både før og 

etter regelendringen. Dette gjelder også for brukere 

som er delvis arbeidsledige. Mobilitetsplikten gjelder 

på sin side ikke likt for eldre arbeidssøkere. 

Sanksjonsmuligheten med avstengning av dagpenger 

dersom aktivitetsmålene ikke ble fulgt gjøres imidlertid 

gjeldende overfor eldre arbeidssøkende på samme 

måte for yngre. Det gjøres imidlertid en vurdering av 

om brukeren kan klare seg økonomisk fram til 

pensjonsalder dersom han eller hun ikke finner jobb 

før dagpengeperioden løper ut. Dersom personen 

uttrykker at det er mulig å støtte seg på ektefelle, 

oppsparte midler eller andre verdier, anses ikke 

nødvendigheten av å finne jobb som helt absolutt, slik 

at oppfølgingen av disse arbeidssøkerne ikke trenger 

å være veldig tett. Dersom personen er svært nær 

pensjonsalder, f.eks. 66,5 år, gjøres det ikke spesielle 

tiltak for å komme i jobb. For personer som ikke vil ha 

økonomisk trygghet ved dagpengenes utløp gjelder 

derimot, som for yngre dagpengemottakere, at det 

arbeides intensivt for å finne en jobb. 

Det pekes på at bortfallet av muligheten for lang 

dagpengevarighet har ført til en større følelse av 

hastverk med å hjelpe brukerne til å finne en jobb. 

Eksistensen av en hard frist skaper i noen tilfeller 

frustrasjon over mangel på økonomisk forutsigbarhet. 

Når dagpengeperioden nærmer seg slutten er 

brukerne gjerne mer opptatt av å diskutere sine 

økonomiske muligheter med veilederen enn tidligere i 

forløpet.  

Når dagpengeperioden er i ferd med å løpe ut 

forbereder veilederne brukerne på dette, og det 

brukes som et ris bak speilet, ved at de de spør «er 

du klar over at du bare har 20 uker igjen, har du en 

plan?» De fleste brukerne oppgis som å være klar 

over det og har en plan. Noen må ha sosialhjelp, men 

ikke mange. Mange har en buffer, oppsparte midler 

eller ektefelle. Personer som er i en mer utsatt 

økonomisk situasjon, for eksempel ved at de er enslige, 

eller er i deltidsjobb uten utsikt til å få større stilling, 

opplever situasjonen som mer prekær. Veilederne 

beskriver mange i denne gruppen som å ha mistet 

troen på å få jobb, og at fokuset heller er på 

inntektssikring gjennom sosialstønad.  

Arbeidssøkere som begynte å motta dagpenger etter 

datoen for regelendringen følges opp gjennom det 

ordinære veiledningsopplegget i NAV. Det er fokus 

på å komme inn i arbeid uavhengig av hvilken 

varighet som gjelder. Imidlertid anses det for å være 

mer hastverk med å få jobb når det er kortere tid til 

dagpengeperioden løper ut.  

5.4.2 NAV-kontor 1 

NAV-kontoret arrangerte motivasjonsmøter for 

seniorer (over 55) i 2014, men opplevde ikke at disse 

møtene hadde nevneverdig effekt. Tiltaket ble derfor 

ikke videreført.  

Nå følges eldre arbeidssøkere tett opp, med opp til 

månedlig kontakt og i gjennomsnitt sju-åtte 

kontaktpunkter i gjennom året, Disse kontaktpunktene 

kommer som en følge av at deltakere deltar på tiltak, 

for eksempel ved å få innvilget lønnstilskudd. Denne 

deltakelsen krever kontakt mellom brukeren og NAV-

veilederen. Det er altså de brukerne med mest 

aktivitet, og som er mest motivert for å få jobb, som 

får mest oppfølging. Dette er tilsvarende som for 

andre grupper arbeidssøkere. 

NAV-veilederne har ikke endret sin oppfølging av 

betydning som følge av at pensjonsreformen åpner 

for tidligpensjonering, men tilstedeværelsen av denne 

muligheten har åpenbart betydning for de 

arbeidssøkendes valg og tilpasning. Veilederne 

legger vekt på at deres hovedfokus er å bidra til å få 

brukeren tilbake i jobb, og at pensjon er et spørsmål 

som de ikke har tilstrekkelig kunnskap til å svare 

presist til brukerne (det bemerkes at en NAV-veileder 

som har som arbeidsoppgave å hjelpe brukere i jobb 

kanskje vil nedspille tilfeller hvor pensjon er en utvei i 

en intervjusituasjon). Dersom brukeren tar opp 



Evaluering av endringer i eldre arbeidssøkeres dagpengerettigheter  26 

spørsmål om pensjon, kan veilederen henvise til 

kontaktpunktet i NAV for pensjon. 

5.4.3 NAV-kontor 2 

Veilederen beskriver at kontoret har som praksis å 

undersøke hvilke økonomiske fremtidsutsikter som 

finnes for eldre arbeidssøkere. De tar derfor tidlig 

opp hvilke pensjonsrettigheter brukerne har. Dersom 

det ikke er mulig for brukeren å gå av med pensjon 

innenfor tidsvinduet som dagpengerettighetene gir, 

forklarer veilederen at det rettes et fokus mot å 

komme tilbake i jobb tidligere enn ellers. Innsatsen 

overfor brukeren avhenger blant annet av dette.  

Veilederen beskriver at kontoret åpner for at eldre 

arbeidssøkere også får delta på tiltak som kontoret 

har til rådighet. Et hovedkriterie for å få delta på 

tiltak er at man er motivert, og det gjelder i like stor 

grad for yngre som for eldre. Veilederens erfaring er 

at karriereveiledning er et tiltak som hjelper til med å 

åpne øynene til brukerne for andre muligheter enn 

hva de tenker seg på forhånd. 

5.4.4 NAV-kontor 3 

På kontoret har forsøkte de i 2015-2016 en ordning 

med 50+ kurs, for 50-60 åringer, med 8-10 

samlinger. Dette var et frivillig tilbud, hvor folk delte 

erfaringer. De hentet inn ulike aktører, bedrifter og 

andre som snakket med gruppen. Ved evaluering etter 

kurset hadde mange kommet i jobb, men det er 

vanskelig å peke på effekter av kurset i seg selv.  

Generelt mener veilederen at kontoret har blitt litt 

flinkere på oppfølging av arbeidsledige nå enn 

tidligere. Opplevelsen var at veilederne var litt mer 

«på hælene» den gangen enn i dag. De digitale 

tjenestene gjør at de kan kommunisere raskere. 

Oppfølgingen går raskere, og digital kommunikasjon 

gjør det mulig å prioritere kontakt med brukerne 

lettere enn ved fysisk møte.  

5.4.5 Mulighetene for pensjon i dialogen med 

brukerne 

Muligheten for tidligpensjon er et naturlig 

samtaletema i innledende fase av oppfølgingen, fordi 

veilederen må skaffe seg et bilde av hvilke behov og 

fremtidsutsikter brukeren har. En av veilederne vi har 

intervjuet oppga at slik informasjon ville være 

styrende for hvilket aktivitetsnivå det blir tatt sikte på 

for brukeren. 

Personer som har rett på dagpenger må ha hatt et 

inntektsgrunnlag fra tidligere år, som også for mange 

betyr at de har opparbeidet seg rettigheter til 

pensjon tidligere enn ved 67 års alder. Ved samtale 

med NAV-veiledere virker det imidlertid som om 

pensjonering ikke diskuteres i alle tilfeller.  

En av veilederne vi intervjuet undersøkte hvordan de 

andre veilederne på kontoret forholdt seg til 

pensjonsrettigheter i dialogen med brukerne. De 

syntes å være flinke til å orientere og undersøker 

hvilke rettigheter brukerne har. På dette kontoret har 

de som jobber med den eldre gruppa arbeidssøkere 

lang ansiennitet (kontoret hadde generelt erfarne 

veiledere), og har derfor god kompetanse også på 

pensjonsrettigheter. Kontoret hadde ingen spesialister 

på pensjon.  

For brukernes del er det enten-eller hvorvidt de er 

kjent med egne pensjonsrettigheter. Noen er helt 

blanke, og andre har sjekket ut og vet godt hvilke 

muligheter de har. En av veilederne trodde ikke det 

var noen forskjell her mellom de som har og de som 

ikke har opptjent pensjonsrettigheter for om dette var 

kjent for brukerne. 

Pensjon kommer ofte opp i dialogen, og de vurderer 

pensjon som en mulighet. Brukere uten 

pensjonsrettigheter bekymrer seg for at de ikke skal 

kunne ta ut pensjon hvis de bruker opp andre ytelser. 
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De fleste analysene i dette prosjektet er basert 

på administrative registerdata på utlån fra 

Statistisk sentralbyrå, koblet sammen på 

individnivå. Vi følger personer som begynte å 

motta dagpenger i alderen 60 til 67 år, i 

perioden fra 2000 til 2015. 

Vi tar utgangspunkt i personer som er født mellom 

1933 og 1955. Dersom disse har vært arbeidsledig 

og mottatt dagpenger i perioden fra 2000 til 2015 

er de med i vårt datagrunnlag. Utvelgelsen av 

fødselskohorter gjør at vi er i stand til å observere 

alle ledighetsforløp som ble startet av personer 

mellom 60 og 67 år i årene mellom 2000 og 2015.  

Ledighets- og dagpengeforløp er identifisert ved 

hjelp av datasett basert på NAVs 

saksbehandlingssystem Arena. Dette datasettet angir 

tidspunktet for når personene ble ledige, når de 

begynte å motta dagpenger og når de sluttet å være 

registrerte arbeidssøkere.   

Arbeidstakerregisteret er et datasett over 

sysselsettingsforhold. Her kobles opplysninger om 

arbeidstakeren sammen med opplysninger om 

arbeidsgiveren. Ved hjelp av dette datasettet kan vi 

altså beskrive kjennetegn ved eldre arbeidslediges 

tidligere arbeidsgivere, samt tidspunkt for når de 

vender tilbake til jobb igjen. 

FD-trygd inneholder informasjon om mottak av andre 

typer ytelser, som pensjon og helserelatert trygd. 

Dette er også koblet på, og gjør at vi kan undersøke i 

hvilken grad eldre arbeidssøkere avslutter 

ledighetsperioden sin ved å gjøre disse overgangene. 

Videre har vi koblet på inntektsopplysninger fra lønns- 

og trekkoppgavene. Denne informasjonen bruker vi til 

å undersøke arbeidsmarkedstilknytningen til de eldre 

ledige. Inntektsopplysningene brukes også til å 

bestemme hvor lange dagpengeperioder 

arbeidssøkeren er berettiget til. 

Vi har også lagt til opplysninger om individers alder, 

kjønn, landbakgrunn, botid, sivilstatus, bosted, om de 

har rett til tidligpensjon og høyeste fullførte utdanning. 

Vi følger ledighetsforløpene fra oppstart, og til de 

avsluttes ved en av følgende overganger: 

• Jobb 

• Aldersrelaterte ytelser 

• Kombinasjon av jobb og aldersrelaterte ytelser 

• Helserelaterte ytelser 

• Tilbaketrekking fra arbeidsmarkedet. 

6.1.1 Nærmere om forløpsdefinisjonen 

Dataene fra Statistisk sentralbyrå består av 

opplysninger om arbeidsmarkedsstatus hver måned 

for hver person i registeret såfremt denne er registrert 

i Arena. Basert på disse opplysningene har vi 

identifisert arbeidsledighetsforløp med en start- og en 

sluttdato.  

Oppstart av et ledighetsforløp registreres når en 

person leverer meldekort hos NAV, hvis personen ikke 

har levert meldekort i løpet av de tre foregående 

månedene, og ikke er registrert i Arena med en status 

som tilsier at personen har hatt et ledighetsforløp i 

tiden rett før den aktuelle måneden. Når dette er 

oppfylt regnes forløpet som startet uavhengig av når i 

forløpet personen begynner å motta dagpenger, det 

trenger ikke nødvendigvis være allerede fra første 

måned. Det er imidlertid et kriterium at personen 

mottar dagpenger noen gang i løpet av perioden han 

eller hun leverer meldekort. 

Arbeidsledighetsforløpenes lengde beregnes basert 

på hvor mange perioder en person har levert inn 

meldekort til NAV. Dersom det har gått tre måneder 

uten at det er levert inn meldekort, regnes forløpet 

som avsluttet. Forløpets sluttdato regnes som måneden 

etter siste gang meldekortet ble levert. 

Ledighetsforløpene sensureres dersom de varer lenger 

enn 66 måneder (5,5 år), eller dersom de fortsatt er 

pågående ved utgangen av 2015 som er avslutningen 

på observasjonsperioden vår.  

Registreringene av arbeidsledige personer som ligger 

bakenfor forløpene vi har identifisert er en 

delmengde av alle som er registrert i Arena med en 

ledighetsstatus. Dersom personer har permittering som 

ledigstatus er de ikke inkludert blant forløpene. Figur 

6-1 viser antallet ledige forløp er beregnet ut fra, 

hvor mange av disse som mottar eller har søkt 

dagpenger, og hvor mange forløp som er inkludert i 

analysene våre i snitt per år.  

6. Administrative registerdata 
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Figur 6-1: Grunnlagsdata i Arena, antall personer 

registrert som arbeidsledige (ikke permittert), 

gjennomsnitt per år 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

Figur 6-2: Antall nye ledige per år, over 60 år (9 

måneder i 1999 og 2015) 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

Antall nye forløp per år er vist i Figur 6-2. I Tabell 

6-1 oppgis antall forløp per år i gjennomsnitt, det 

samme tallgrunnlaget som ligger bak kurven for forløp 

i Figur 6-1.  

Personene hvis arbeidsledighetsforløp vi følger 

trenger ikke nødvendigvis å motta dagpenger hver 

måned de er arbeidsledige. 20 prosent hadde 

dagpenger hver måned de var ledig. 40 prosent 

hadde dagpenger i alle måneder unntatt en. 90 % av 

ledighetsforløpene hadde 7 eller færre måneder uten 

dagpenger i løpet av ledighetsforløpet. 10 % hadde 

altså 8 eller flere måneder uten dagpenger. 

Gjennomsnittlig varighet av ledighetsforløpene er 

13,6 måneder. 55,7 prosent er langtidsledige, som vil 

si at de var ledige i seks måneder eller lenger.   

Det er en del observasjoner i data som har lengre 

dagpengevarighet enn dagpengeregimet skulle tilsi, 

det vil si den ordinære maksimale varigheten som 

gjaldt på tidspunktet de var arbeidsledige. Det er 

enkelte av disse observasjonene som skyldes at vi ikke 

presist har kunnet beregne dagpengegrunnlaget, slik 

at det er noen som er registrert med maksimalt 12 

måneders dagpengevarighet, men i virkeligheten 

hadde 24 måneder. En annen feilkilde er at vi ikke 

har kunnet beregne ny opptjening av dagpenger 

underveis i forløpet, slik at det er mulig at de det 

gjelder har opptjent retten til en ny dagpengeperiode 

underveis i forløpet. 

I Tabell 6-2 på neste side presenterer vi deskriptiv 

statistikk for hele datagrunnlaget over forløp. 

Tabell 6-1: Antall ledige per år i gjennomsnitt i datasettet 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1038 2172 3037 3756 4189 4221 3777 3170 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2615 2775 2631 2263 1984 2029 2278 2115 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå
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Tabell 6-2: Beskrivelse av datasettet 

Variabel Antall Andel/Verdi 

Antall registrert måneder  528 567 

Antall ledighetsforløp  49 573 

Antall unike personer  33 946 

Alder ved ledighetsforløpets start:   

60 år 4852 9,79 % 

61 år 9070      18,31 % 

62 år 8551     17,26 % 

63 år 7694   15,53 % 

64 år 7175     14,48 % 

65 år 6007 12,12 % 

66 år 4448 8,98 % 

67 år 1575 3,18 % 

68 år 171 0,35 % 

Kjønn:   

Menn 30 860 62,3 % 

Kvinner 18683 37,7 % 

Sivilstand   

Gift eller samboende 32 623 65,9 % 

Enslig 16 920 34,1 % 

Bosted   

Østlandet 25448 51,4 % 

Sørlandet 2804 5,7 % 

Vestlandet 12007 24,2 % 

Midt-Norge 3895 7,9 % 

Nord-Norge 5389 10,9 % 

Landbakgrunn   

Norsk 43 523 87,9 % 

Vestlig landbakgrunn 2 839 5,7 % 

Ikke-vestlig landbakgrunn 3 181 6,4 % 

Utdanning   

Grunnskole 13 241 26,7 % 

Videregående 26 524 53,5 % 

Høyere utdanning 8311 16,8 % 

Ukjent 1467 3 % 

Tidligere dagpengemottak   

Har ikke mottatt dagpenger siste ti år 23 968 48,3 % 

Har mottatt dagpenger siste ti år 25 575 51,7 % 



Evaluering av endringer i eldre arbeidssøkeres dagpengerettigheter  30 

Variabel Antall Andel/Verdi 

Hvis mottak: Snitt, antall måneder  21,7 

Rett til pensjon fra 62 år   

Har rett til tidligpensjon 21 160 42,7 %  

Har ikke rett til tidligpensjon 28 383 57,3 % 

Inntektshistorie   

Snitt, antall år med inntekt over 2 G  26,5 

Snitt, dagpengegrunnlag (antall G)  3,47  

Andel ledige med dagpengegrunnlag under 2 G 14 150 28,6 % 

Andel ledige med dagpengegrunnlag over 2 G 35 393 71,4 % 

Tidligere arbeidsgiver - sektor   

Mangler 11329 22,9 % 

Offentlig sektor 6206 12,5 % 

Privat sektor 30414 61,4 % 

Selvstendig næringsdrivende 1572 3,2 % 

Tidligere arbeidsgiver – næring   

Jordbruk, skogbruk og fiske 1033 2,1 % 

Sekundærnæringer 10375 21,0 % 

Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, 

forretningsmessige tjenester, finanstjenester, eiendom 
21968 44,5 % 

Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1228 2,5 % 

Undervisning 

 
1246 2,5 % 

Helse- og sosialtjenester 526 1,1 % 

Personlig tjenesteyting 1472 3,0 % 

Ukjent 11550 23,4 % 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå
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I dette kapittelet undersøker vi eldre 

arbeidssøkeres veier ut at arbeidsledighet. Vi 

fremstiller og drøfter sannsynlighetene for 

ulike måter å avslutte ledighetsforløpet på, og 

hvordan disse endrer seg utover i 

ledighetsforløpet. De som tidligere hadde 

mulighet til å motta dagpenger inntil 67 års 

alder ser i større grad ut til å avslutte 

arbeidsledighetsperioden rundt to års 

varighet etter reformen, sammenliknet med 

før reformen. De gjør også andre typer 

overganger. 

7.1 Ledighetsforløpenes varighet 

Eldre arbeidssøkere bruker gjerne lenger tid enn 

yngre på å komme seg over i jobb. Samtidig har de 

gjerne flere mulige veier ut av arbeidsledighet, 

gjennom mulighetene til tidligpensjon og 

helserelaterte ytelser.  

Figur 7-1 illustrerer overlevelsessannsynligheten for 

ledighetsforløpene i vårt datagrunnlag, samlet sett i 

perioden fra 2000 til 2015. 

Overlevelsessannsynligheten forteller hvor stor 

andel av oppstartede ledighetsforløp som forventes 

å fortsatt være pågående, betinget på varigheten.  

Figuren viser at seks måneder etter at man ble ledig 

var det 60 prosent sannsynlighet for fortsatt å være 

arbeidsledig. Etter ett år er sannsynligheten 40 

prosent, og etter to år 22 prosent. Median-

varigheten til ledighetsforløpene er mellom fem og 

seks måneder. 

Figur 7-1: Ledighetsforløpenes overlevelses-

sannsynlighet (Kaplan Meier-estimater) 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå, basert 

på dagpengeforløp for personer mellom 60 og 66 år, i 

perioden 2000 til 2015. 

Dette er noe høyere overlevelsessannsynlighet enn 

blant den yngre befolkningen, blant annet 

beskrevet i Falch et al. (2016). Her undersøkes 

overlevelsessannsynligheten til ledighetsforløp blant 

personer mellom 25 og 55 år, og medianvarigheten 

beregnes til omtrent 4,5 måneder. Eldre 

arbeidssøkere i våre data har altså vært 

arbeidsledige noe lenger enn yngre dersom de først 

har blitt ledige, til tross for at pensjon og andre 

helseytelser representerer alternative veier ut av 

ledighet for denne gruppen, som ikke er til stede for 

yngre arbeidsledige.  

Et betimelig første spørsmål er om de som opplevde 

å få forkortet dagpengeperioden sin i forbindelse 

med bortfallet av særrettighetene også endret 

tidspunktet for når de forlot ledighetsstatistikken. 

Figur 7-2, hvor vi har splittet opp 

ledighetsforløpene etter alder, og etter hvorvidt de 

startet opp før eller etter reformen. Forløpene som 

regnes med i gruppen for før reform startet opp før 

juli 2007, og var derfor heller ikke påvirket av 

overgangsordningen.  

Ledighetsforløpene blant de som var 61 år ved 

starten av ledighetstidspunktet er illustrert med blå 

kurver, og tilsvarende for 62-åringer med grå 

kurver. Heltrukne linjer illustrerer overlevelseskurver 

blant ledighetsforløp med oppstart før reformen, 

mens stiplede kurver illustrerer overlevelseskurver 

blant ledighetsforløp med oppstart etter reformen.  

 

Figur 7-2: Ledighetsforløpenes 

overlevelsessannsynlighet (Kaplan Meier-

estimater), splittet opp etter alder, og tidspunkt for 

ledighetsforløpets start. 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 
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Vi ser at de som ble ledige mens de var 61 år har 

en relativ lik overlevelseskurve før og etter 

reformen, mens overlevelseskurven til 62-åringene 

forandres betydelig. Spesielt endres overlevelsen 

etter to års varighet. Dette indikerer at det å miste 

dagpengerettighetene etter to års varighet i stedet 

for å potensielt kunne ha en dagpengevarighet på 

inntil fem år, har betydning for når de ledige 

kommer ut av ledighet. Vi ser også at 62-åringene 

etter reformen har en høyere sannsynlighet for 

fortsatt å være arbeidsledig i mellom 12. og 24. 

måned i ledighetsforløpet. Denne endringen ser vi 

ikke blant 61-åringene. Det kan indikere at 

reformen har utsatt overgangene ut av ledighet for 

personer som har vært ledig i kort tid, men 

framskyndet overgangen blant personer som har 

vært ledig lenge.  

7.2 Overgangene ut av ledighet 

Vi har altså sett tegn til at reformen har påvirket 

tidspunktet for overgang ut av ledighet. Nå vil vi på 

tilsvarende måte undersøke hvilke typer overganger 

det er som påvirkes av dette. Ser vi tegn til en 

raskere overgang til jobb, eller skyldes raskere 

overgang ut av ledighet i hovedsak en raskere 

overgang til pensjon og/eller helserelaterte ytelser? 

Dette vil vi se på ved å ta for oss de betingede 

sannsynlighetene for overgang til de ulike 

endestasjonene. Vi vil starte med å se på 

sannsynlighetene for overgang til jobb, for deretter 

å ta for oss pensjon, kombinasjonen av jobb og 

pensjon, helserelaterte ytelser, og overganger ut av 

registeret. 

I dette kapittelet skiller vi mellom overgang til jobb, 

og overgang til en kombinasjon av jobb og 

alderspensjon. Dette er på mange måter et litt 

kunstig skille. Etter pensjonsreformen kan uttak av 

pensjon sees på som en forvaltning av egen kapital, 

mer enn en tilbaketrekning fra arbeidslivet. I den 

forstand bør også en overgang fra ledighet til en 

kombinasjon av arbeid og pensjon sees på som en 

overgang tilbake til arbeid. I vår økonometriske 

modellering av overgangene ut av ledighet 

behandler vi alle overganger til jobb under ett, 

uavhengig av om uttak av pensjonsytelser 

forekommer samtidig eller ei.  

Vi vil sammenlikne forløp og overganger for 

personer som ble arbeidsledige da de var 62 år og 

med dagpengegrunnlag over 2 G før og etter 

reformen, fordi denne gruppen opplevde en 

betydelig og ensartet endring i potensiell 

dagpengevarighet 

                                                      
6 Dette er ikke illustrert i figur. 

7.2.1 Destinasjonstilstandenes fordeling 

Blant alle dagpengeforløp i utvalget ender 56 

prosent med en overgang til jobb innen 5,5 år. 4 

prosent ender med en overgang til pensjon, og 11 

prosent med en overgang til en kombinasjon av 

jobb og pensjon. Dette er illustrert i Figur 7-3. 

Figur 7-3: Fordelingen til endelig overgang ut av 

ledighet 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

 

Personer som blir ledige mens de er 62 år før 

reformen har en annen overgangsfordeling enn de 

som blir ledig som 62-åring etter reformen. Dette 

illustreres i figurene under. Færre gjør overgang ut 

av registeret og til helserelaterte ytelser etter 

reformen og noen flere gjør overgang til 

alderspensjon uten kombinasjon med jobb. Vi ser 

også en klar dreining fra overgang til jobb uten 

alderspensjon, til kombinasjonen av jobb og 

alderspensjon. Andelen som begynner i jobb øker 

med ni prosentpoeng rundt reformtidspunktet: Før 

reformen var det 74 prosent av ledighetsforløpene 

som endte med overgang til jobb, enten med eller 

uten pensjon i tillegg. Etter reformen er denne 

andelen noe høyere; 83 prosent.  

Vi ser en tilsvarende økning blant de som var 61 år 

da de ble ledige. Før reformen endte 74 prosent av 

ledighetsforløpene med overgang til jobb eller 

kombinasjonen av jobb og pensjon. Etter reformen 

var denne andelen 84 prosent.6 Dette gir en slags 

første indikasjon på at bortfallet av særrettighetene 

ikke har påvirket andelen av de ledige som går 

tilbake til jobb. Økningen ser ut til å være drevet av 

faktorer som har påvirket 61 og 62-åringer på 

samme måte.   
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Figur 7-4: Fordelingen til endelig overgang ut av 

ledighet, før og etter reform, for 62-åringer. 

Før reform: 

 
 

Etter reform: 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

7.2.2 Overgangen til jobb (ikke i kombinasjon 

med pensjon) 

Det er ikke bare hvilke endestasjoner 

dagpengeforløpene har hatt som har endret seg fra 

før til etter pensjonsreformen og bortfallet av 

særreglene for eldre arbeidssøkere. Varigheten og 

tidspunkt hvor overgangene typisk har klumpet seg 

sammen har også endret seg.  

Figur 7-5 viser overgangssannsynligheten til jobb 

betinget på varighet for hele utvalget av 

dagpengeforløp for ledige over 60 år fra 2000 til 

2015. At overgangssannsynligheten er betinget på 

varighet betyr at hvert punkt på kurven gir oss 

sannsynligheten for en overgang for hver varighet 

langs den horisontale aksen, gitt at det ikke har 

vært en overgang før denne varigheten. Figuren 

viser at for forløp som nettopp har startet, og har 

vart i ett kvartal, er den betingede 

overgangssannsynligheten rundt 11 prosent etter ett 

kvartal. Dersom forløpet har vart lenger, f.eks. i fem 

kvartal, er den betingede overgangssannsynligheten 

etter fem kvartal ca. to prosent. For alle forløpene i 

dataene er de betingede overgangs-

sannsynlighetene etter de fire første kvartalene 

relativt stabile, rundt to prosent. Dette er den 

empiriske betingede overgangssannsynligheten, 

altså den som er observert blant alle ledige i 

aldersgruppen i Norge mellom 2000 og 2015. Det 

er ikke undersøkt hvorvidt det er egenskaper ved 

kurven som er generaliserbare til en større 

populasjon. 

Figur 7-5: Betinget sannsynlighet for overgang til 

jobb, etter varighet 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

For personer som ble ledige da de var 62 år var 

kurven for betingede overgangssannsynligheter noe 

forskjellig fra kurven for alle mellom 60 og 67 år. 

Figur 7-6 viser at for personer som ble ledige ved 

62-års alder før reformen var den betingede 

overgangssannsynligheten til jobb noe høyere enn 

hva som var tilfelle for hele gruppen over 60 år, 

men den falt til et lavere nivå etter 7 kvartal, og 

forble lav inntil etter 16 kvartal. Etter fire år var 

det igjen en relativ høy betinget 

overgangssannsynlighet til jobb. Det må imidlertid 

bemerkes at beholdningen av ledighetsforløp med 

denne varigheten er svært lav, siden de aller fleste 

har hatt overgang før dette, noe som kan ha 

betydning for de betingede 

overgangssannsynlighetene. Toppen etter fire år 

reflekterer ikke at et stort antall forløp ender i 

overgang til jobb da, sammenliknet med i tidligere 

perioder. 

Til sammenlikning starter ledige ved 62-års alder 

etter reformen ut med en lavere betinget 

overgangssannsynlighet i de første kvartalene. Den 

ligger lavere fram til den får et kort oppsving etter 

i det niende kvartalet. Dette sammenfaller med 

tidspunktet alle ledige mister retten til dagpenger 

etter regelverket som gjaldt fra 2011. De 

betingede overgangssannsynlighetene observert i 
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data varierer noe i perioden vi har data for. 

Variasjonen kan ha sammenheng med at vi ikke har 

et veldig stort antall observasjoner. Det er ca. 

halvparten så mange observasjoner av ledige ved 

62 års alder etter reformen som før reformen. Vi 

har dessuten ikke hatt mulighet til å følge forløpene 

like lenge etter reformen som før reformen, på 

grunn av den korte tidsmessige avstanden fra den 

ble iverksatt. 

Figur 7-6: Betingede overgangssannsynlighet til 

jobb, for ledige ved 62 års alder før og etter 

reformen 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

7.2.3 Overganger til alderspensjon 

Arbeidsledige eldre har i varierende utstrekning 

også hatt alderspensjon som en mulig 

overgangsdestinasjon. Denne muligheten ble utvidet 

etter pensjonsreformen, med en generell anledning 

til å ta ut alderspensjon mellom 62 og 67 års alder, 

betinget på tilstrekkelig opptjening.  

Figur 7-7 viser betingede overgangssannsynligheter 

til alderspensjon, for hele utvalget 60-67 åringer 

ledige mellom 2000-2015. Denne viser en stigende 

tendens, noe som er naturlig i og med at de lengre 

varighetene som observeres er for eldre 

arbeidsledige, siden vi har begrenset oss til å se på 

ledighetsforløp som startet når personene var 60 år 

eller eldre. De betingede overgangs-

sannsynlighetene er gjennomgående lave, i høyden 

litt over en prosent. Disse toppene er etter åtte 

kvartaler, som kanskje har sammenheng med at 

ordinær dagpengevarighet er uttømt, samt at 

personer som ble ledige da de var 60 år er 62 år 

etter denne varigheten, og dermed kan ta ut 

alderspensjon.  

Figur 7-7: Betinget sannsynlighet for overgang til 

alderspensjon (ikke i kombinasjon med jobb) for 

alle ledige over 60 år 2000-2015 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

Spesifikt for personer som ble ledige da de var 62 

år før reformen er det betinget 

overgangssannsynlighet lik null for alle varigheter 

fram til det 17. kvartalet, vist i Figur 7-8. Da var de 

ledige i denne gruppen begynt å bli 67 år, og det 

var først da adgangen til å ta ut alderspensjon 

begynte å gjelde. Etter dette var det i fire kvartaler 

en positiv og til dels høy betinget 

overgangssannsynlighet til alderspensjon. Det må 

imidlertid bemerkes at dette kun gjaldt noen få 

tilfeller, da de aller fleste ledighetsforløpene hadde 

hatt en annen overgang ved kortere varighet. 

For personer som ble ledige da de var 62 år etter 

reformen er det positive betingede 

overgangssannsynlighet tidligere. Sannsynligheten 

topper seg fra det åttende kvartalet til det tolvte. 

Vi kan ikke observere forløpene lenger enn til det 

17. kvartalet, men den betingede 

overgangssannsynligheten har falt til null i de fire 

kvartalene før dette.   

Figur 7-8: Betinget sannsynlighet for overgang til 

alderspensjon (ikke i kombinasjon med jobb) for 

62-åringer, før og etter reformen 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 
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Figur 7-9: Betinget overgangssannsynlighet for 

overgang til jobb + pensjon 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

7.2.4 Overgangen til kombinasjonen jobb og 

alderspensjon 

Som for overganger til alderspensjon er det ikke 

spesielt høye betingede overgangssannsynligheter 

for overgang til kombinasjonen jobb og 

alderspensjon. Kurven i Figur 7-9 viser en noe 

fallende tendens, noe som antakeligvis har 

sammenheng med at det er mindre sannsynlighet for 

å finne en ny jobb desto lenger forløpet har vart, 

noe også de betingede overgangssannsynlighetene 

for overgang til fulltidsjobb viste.  

De betingede overgangssannsynlighetene for ledige 

ved 62-års alder henholdsvis før og etter reformen 

Figur 7-10) viser liknende mønster som de 

betingede overgangssannsynlighetene for full 

alderspensjon. For personer som ble ledige etter 

reformen er det positive overgangssannsynligheter i 

flere deler av varighetsspekteret. 

Figur 7-10: Betingede overgangssannsynligheter 

for overganger til jobb+pensjon 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

7.2.5 Overganger til helseytelser 

En viss andel av de eldre arbeidsledige går før 

eller senere over på en helseytelse, som 

arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Det tar 

vanligvis noe tid fra arbeidsevnen svekkes på grunn 

av helsetilstanden til helseytelsene innvilges.  

Figur 7-11 viser de betingede 

overgangssannsynlighetene for arbeidsledige eldre 

mellom 60 og 67 år for overgang til helseytelser, i 

hele perioden 2000-2015. Denne viser at 

sannsynligheten er størst ved korte varigheter, 

spesielt i løpet av det første kvartalet. Deretter er 

de betingede overgangssannsynlighetene fallende  

Figur 7-11: Betingede overgangssannsynlighet for 

overgang til helseytelser 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

Som for de tidligere overgangsendepunktene har vi 

sett på de betingede overgangssannsynlighetene 

for personer som ble ledige da de var 62 år før og 

etter reformen. Vi ser her, i Figur 7-12, at gruppen 

ledige ved 62-års alder før reformen grovt sett 

hadde en utvikling på de betingede 

overgangssannsynlighetene til helseytelser likt som 

for hele utvalget mellom 60-67 år. For personer 

som ble ledige etter reformen da de var 62 år er 

det derimot en noe ulik utvikling. De betingede 

overgangssannsynlighetene er lave og fallende i de 

ni første kvartalene, men i det 10., 11. og 13. 

kvartalet er de betingede 

overgangssannsynlighetene markant høyere enn 

ellers i varighetsspekteret. Dette skyldes i stor grad 

at antallet gjenværende ledige er lavt, slik at selv 

et lavt antall overganger til helseytelser kan gi høy 

betinget overgangssannsynlighet. Det er imidlertid 

flere overganger til helseytelser i disse kvartalene 

enn i kvartalene rett før og etter, så selv om 

endringen i betingede overgangssannsynligheter 

nok overdriver effekten noe, er det like fullt økt 

tendens til overganger til helseytelser ved denne 

varigheten. 
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Figur 7-12: Betingede overgangssannsynligheter 

for overgang til helseytelser 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

7.2.6 Overganger ut av registeret 

Til sist har vi kartlagt overganger ut av NAVs 

register over arbeidsledige, hvor det ikke er 

registrert en sammenfallende overgang til enten 

jobb, pensjon eller helseytelser. Dette kan være at 

de arbeidsledige slutter å registrere seg som 

arbeidsledige og forsørges av inntekten eller 

pensjonen til en partner, eller oppsparte midler. Vi 

har ikke kjennskap til om noen av disse personene 

ved et senere tidspunkt har gjort en overgang 

tilbake i jobb, eller i et nytt arbeidsledighetsforløp. 

Kurven for betingede overgangssannsynligheter for 

hele utvalget i data, over 60-67-åringer fra 2000 

til 2015, har en stigende utvikling. Dette har 

antakeligvis sammenheng med at mange står 

registrert som arbeidsledige så lenge de har rett på 

dagpenger, og slutter å levere meldekort etter at 

dette tar slutt. Dessuten kan det være at de som har 

hatt de lengste forløpene, og dermed er eldst i vårt 

utvalg, i større grad kan støtte seg på inntekten til 

en livsledsager eller familie, har færre økonomiske 

forpliktelser og dermed er mindre avhengig av å 

registrere seg som ledig.  

Figur 7-13: Betingede overgangssannsynlighet ut 

av registeret 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

Figur 7-14: Betingede overgangssannsynligheter 

ut av registeret 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

Ser vi på den avgrensede gruppen av personer som 

ble ledige da de var 62 år, før og etter reformen, 

bekreftes at det er de med lengst varighet, og som 

er eldst, som har overgang ut av registeret. Det er 

så å si ingen varigheter hvor den betingede 

overgangssannsynligheten er positiv før det 17. 

kvartalet for personer som ble ledige før reformen 

altså før de begynner å bli 67 år. For gruppen som 

ble arbeidsledige etter reformen er 

sannsynlighetene for overgang ut av registeret også 

gjennomgående lave. Vi ser en viss økning i 

sannsynligheten for denne overgangen rundt det 

niende kvartalet, som tilsvarer tidspunktet for når 

dagpengerettigheten tar slutt. Denne økningen er 

likevel ikke markant.  

7.2.7 Utvikling i typer overganger ved lengre 

varighet 

Vi har så langt kun sett på overgangstypene hver 

for seg. Nå vil vi sammenstille alle overgangene og 

illustrere følgende: Dersom det skjer en overgang 

ved en gitt varighetsmåned, hva er da 

sannsynligheten for at denne overgangen er 

henholdsvis til jobb, jobb+alderspensjon, 

alderspensjon, helserelatert ytelse og ut av 

registeret? Det vil belyse den relative hyppigheten 

av de ulike overgangene, samt hvordan denne 

avhenger av ledighetsforløpets varighet, og 

dagpengeregelverket.   

I Figur 7-15 vises fordelingen på de ulike typene 

overganger for alle forløpene i datasettet, målt per 

kvartal. Det lyseblå feltet illustrerer hvilken andel 

av overgangene ut av ledighet som er til jobb 

betinget på ledighetsperiodens varighet. Vi ser at i 

løpet av første kvartal av ledighetsperioden er 

rundt 65 prosent av overgangene ut av ledighet, til 

jobb. Denne andelen faller lenger ut i 

ledighetsperioden. Blant overgangene ut av 

ledighet etter to års varighet er mellom 30 og 40 
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prosent til jobb. Det lys grå feltet viser andelen av 

overgangene ut av ledighet som er til 

jobb+alderspensjon. Det mellomblå, mørkegrå og 

mørkegrå tilsvarende for alderspensjon, helseytelse 

og ut av registeret.  

Figuren viser altså at jobb er en overgang som skjer 

relativt hyppig tidlig i ledighetsforløpet 

sammenliknet med senere, mens overgang ut av 

registeret skjer relativt sjeldent tidlig i forløpet, og 

hyppigere senere. Vi ser også en viss vridning fra 

helserelaterte ytelser og over til alderspensjon, ut 

over i ledighetsperioden. Den relative hyppigheten i 

overgang til kombinasjon av jobb og alderspensjon 

er mer eller mindre uavhengig av 

ledighetsperiodens varighet.   

Figur 7-15: Fordeling på type overgang, avhengig 

av varighet – alle i datasettet 

 

 Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

i Figur 7-16 er utvalget begrenset til personene som 

mottok dagpenger etter reformen, og som var over 

62 år. Dette er altså gruppen som dersom de 

hadde blitt ledig før reformen, ville hatt anledning 

til å fortsette med dagpenger helt til 67 års alder. 

Det er også en gruppe som i kraft av 

pensjonsreformen i stor grad hadde mulighet til å ta 

ut tidligpensjon etter dagpengeperioden sin.   

Vi har kunnet observere forløp i denne gruppen 

opp til 12 kvartaler. Av figuren ser vi at jobb ved 

korte forløp er en betydelig overgangstype, men at 

den blir mindre vanlig ved lengre varighet. 

Personene i denne gruppen fortsetter imidlertid å 

gjøre overganger til jobb og gradert pensjon ved 

lengre varigheter, en overgangstype som er veldig 

vanlig uansett varighet. Overgang til fulltidspensjon 

er mindre vanlig ved korte forløp, men tiltar ved 

lengre varigheter. Det er en relativt stabil andel 

som har gått over til helseytelser, og en marginal 

andel som har gått ut av registeret.   

Figur 7-16: Fordeling på type overgang, avhengig 

av varighet, personer over 62 år etter reformen 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

Figur 7-17: Fordeling på type overgang, før 

reformen, 62-åringer 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

Ser vi utelukkende på personer som var 62 år idet 

ledighetsforløpet startet, før og etter reformen, får 

vi overgangsfordelingene som vist i Figur 7-17 og 

Figur 7-18.  

Før reformen har vi kunnet følge forløpene i opptil 

21 kvartal. Av Figur 7-17 ser vi at andelen som 

hadde overgang til jobb er svært høy både ved 

korte varigheter og høy, men synkende, ved lange 

varigheter så lenge det fortsatt er et visst antall 

ledige igjen i varighetsstatistikken. Som for alle i 

utvalget er det også en økende andel her som faller 
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ut av registeret etterhvert som varighetene blir 

svært lange. 

Det er en viss andel som går over til helseytelser 

ved alle varigheter frem til varigheter på over 16 

kvartal. Overganger til pensjon og kombinert 

pensjon og arbeid inntrer først ved svært lange 

forløp, antakeligvis fordi disse er så lange at de 

strekker over i tidsperioden etter reformen 

1.1.2011. 

Figur 7-18: Fordeling på type overgang, avhengig 

av varighet, etter reformen, 62-åringer 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

I Figur 7-18 vises overgangene for 62-åringer etter 

reformen, som vi har kunnet observere forløp for i 

maksimalt 12 kvartal. Figuren viser at allerede fra 

korte varigheter av er kombinert alderspensjon og 

jobb et endepunkt som står for en betydelig andel 

av overgangene. Overganger til jobb er også 

vanlig ved korte varigheter, har en topp ved 

varigheter på 6 kvartaler, og blir deretter redusert 

til en marginal overgangstype. Full alderspensjon 

inntrer derimot som en overgang med betydelig 

andel ved forløp med lange varigheter. 

Helseytelser er som i de foregående figurene en 

relativt stabil overgangstype, mens det er svært få 

som har overganger ut av registeret i 

varighetslengdene vi har kunnet observere. 

Vi kan betrakte overgangene jobb og 

jobb+alderspensjon som overganger tilbake til 

sysselsetting. Disse overgangene er markert ved de 

to nederste feltene i grafene Figur 7-15 - Figur 

7-18, i lys blått, og lyse grått. Vi ser at etter 

reformen forekommer overgang til jobb uten 

                                                      
7 Selv om overgangsordningen gjaldt for personer som 
ble ledige frem til 1.1.2011 ble ikke alle reelt omfattet 
av overgangsordningen, dersom de ikke hadde mottatt 

alderspensjon sjeldnere enn før, mens overgangen 

til jobb kombinert med alderspensjon er langt 

vanligere enn før. Dette gjelder for alle varigheter. 

Samlet sett er overgang til sysselsetting (altså til 

enten jobb eller jobb+alderspensjon) vanligere 

blant 62-åringer etter reformen enn før. Denne 

endringen kan være drevet av generelle 

kalendertidseffekter, men kan også være en 

indikator på at reformen gjør at flere eldre 

arbeidssøkere kommer tilbake i jobb.  

7.3 Utviklingen blant deltakere på 

ordningen fra januar 2011 til juni 

2012 

Foruten å se på hvilket forløp for overganger som 

forekom for gruppene som var ledige før og etter 

regelendringen, kan vi se på hvordan forløpene 

artet seg i tidsperioden da overgangsordningen 

gjaldt. Personer som ble ledige før 1.1.2011, og 

var over 63 år på dette tidspunktet, kunne motta 

dagpenger i over 24 måneder, men ikke lenger enn 

til 1.7.2012. Figur 7-19 viser hvordan utviklingen i 

antall arbeidsledige som dette gjaldt for i perioden 

rundt juli 2012. Figuren setter grense for start på 

dagpengeforløpet 1.1.2010, for å sikre at kun 

personer med reelt forlenget dagpengevarighet 

per januar-juni 2012 inkluderes.7 Den raskt fallende 

kurven viser at over halvparten av de som potensielt 

kunne ha deltatt på overgangsperioden allerede 

hadde hatt en overgang før januar 2011, og de 

fleste av de som fortsatt var ledige da 

overgangsperioden startet hadde også en 

overgang før overgangsperioden sluttet.  

I panelet nederst i Figur 7-19 vises 

overgangssannsynligheten for personer i denne 

gruppen per måned, for alle overganger. Siden det 

i denne fremstillingen er tidspunktet for overgang 

og ikke varighet som er holdt fast langs den 

horisontale aksen, er kurven flatere enn kurvene for 

overgangssannsynlighet vist tidligere, med unntak 

for juni/juli 2012. Her vises det tydelig at 

overgangsperioden ble avsluttet i juni 2012, ved at 

halvparten av de som mottok dagpenger hadde en 

overgang på dette tidspunktet. Som vi ser av det 

øvre panelet er det fortsatt et visst antall som 

fortsatte å motta dagpenger, noe som kan forklares 

av at disse personene opptjente retten til ny 

dagpengeperiode underveis i forløpet vi har målt. 

I våre data var det totalt 732 personer som deltok 

på overgangsordningen, det vil si at de hadde vært 

ledige i over to år på et tidspunkt mellom 1. januar 

2011 og 30. juni 2012, og var over 63 år i januar 

dagpenger i over 24 måneder på tidspunktet 
overgangsordningen sluttet. 
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2011. 410 personer hadde allerede vært ledige i 

over to år 1. januar 2011. Per juni 2011 var det 

559 personer som fortsatt var ledige og hadde 

vært det i over to år. Per juni 2012 var det 295 

personer i samme kategori.  

Av alle som var ledige med varighet lenger enn 

ordinær dagpengevarighet etter at 

overgangsperioden hadde startet, var det nærmere 

en fjerdedel som var 67 år da de hadde en 

overgang, som vist i Tabell 7-1. Over halvparten 

var 66 år, mens under en fjerdedel til sammen var 

64 eller 65 år da ledighetsforløpet tok slutt.  

Figur 7-19: Øverste panel: Antall som fortsatt er 

ledige, av de som ble ledige før 1.1.2010 

(1.1.2011 ved dagpengegrunnlag < 2 G) og var 

over 63 år 1.1.2011. Nederste panel: 

Overgangssannsynligheter for samme gruppe, 

alle overganger 

 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

Figur 7-20 viser sannsynligheten for overgang til 

ulike endepunkter for personene som var ledige før 

1.1.2010 og var over 63 år 1.1.2011, samlet per 

kvartal rundt juni 2012. Som i Figur 7-19 finner vi 

en utpreget topp for flere overganger i andre og 

tredje kvartal 2012. De som hadde en overgang i 

andre kvartal 2012 hadde det like før 

overgangsordningen tok slutt, og vi ser at 

overganger til alderspensjon var den klart mest 

sannsynlige overgangen på det tidspunktet. 

Deretter følger overgangen til kombinert 

alderspensjon og jobb.  

Tabell 7-1: Personer som deltok på 

overgangsordningens alder på tidspunktet for 

overgangen 

Alder ved 

overgang 
Antall Andel 

69 år 2 0 % 

67 år 179 24 % 

66 år 413 56 % 

65 år 112 15 % 

64 år 26 4 % 

Totalt 732 100 % 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

Figur 7-20: Overgangssannsynlighet per kvartal 

for personer ledige før 1.1.2010, og som var over 

63 år 1.1.2011 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

Overgangssannsynligheten til jobb er ellers høy i de 

første kvartalene i 2010, sannsynligvis fordi det på 

dette tidspunktet var personer som hadde vært 

ledig i kort tid i datagrunnlaget, og for disse var 

det større sannsynlighet for overgang til jobb tidlig. 

For helseytelser, og overganger ut av registeret, er 

det i hele perioden relativt lave 

overgangssannsynligheter, men med noen små 

topper etter andre kvartal 2012. 

Ser vi på hvordan fordelingen på ulike typer 

overganger varierer over tid for 

dagpengemottakere som startet ledighetsforløpet 

sitt før 1.1.2010, og som var over 63 år 1.1.2011 

(Figur 7-21), observerer vi at overganger til jobb 
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var den langt mest vanlige overgangstypen blant 

de som hadde en overgang i 2010, mens det ikke 

var noen som hadde overgang til alderspensjon 

eller kombinert alderspensjon med jobb. Dette 

skyldes at muligheten for dette kom først i 2011 

med pensjonsreformen. Etter at denne muligheten 

kom ser vi imidlertid at disse to overgangstypene 

tok over som de vanligste. Rundt slutten av 

overgangsperioden er det igjen en økning i den 

relative andelen overganger til jobb. Mot slutten av 

perioden vi har observert, i 2013, er det en 

oppgang i den relative andelen overganger til 

helseytelser, ut av registeret og til jobb, men disse 

andelene er på grunnlag at et svært lite antall 

overganger. 

Figur 7-21: Normalisert andel overganger per 

kvartal, for personer som ble ledige før 1.7.2010 

og var 63 år eller eldre 1.1.2011 
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Vi vet noe om personene som var i 

målgruppen for særordningen rundt 2011, og 

som ble berørt av regelendringen, fra 

undersøkelser som ble gjort i forbindelse med 

regelendringen. Dette kapittelet oppsummerer 

eksisterende kjennskap og informasjon 

sammensatt fra registerdataene, om 

målgruppen for særordningen for eldre 

arbeidsledige og personene som ble berørt av 

regelendringen. Foruten de personene som 

deltok på ordningen med utvidet 

dagpengevarighet i tidsperioden da 

ordningen ble avviklet, var det et antall 

personer som benyttet utvidet varighet i årene 

før, og som ikke ble berørt av regelendringen 

fordi de enten hadde pensjonert seg, gått 

tilbake til arbeid eller annet på tidspunktet 

ordningen ble avviklet. Vi vil også undersøke 

hva som kjennetegner disse personene. 

Nesten alle menn som var i målgruppen for å motta 

utvidet dagpengevarighet med bakgrunn fra privat 

sektor hadde rett på AFP fra 64 år og det samme 

gjaldt for 80-90 % av kvinnene med bakgrunn fra 

privat sektor (Prop. 16 L, 2010-2011). Ansatte i 

privat sektor hadde en AFP-ordning som ga 

mulighet til å ta ut pensjon fra 62 år.  Ved 

innføringen av ny AFP-ordning i privat sektor fra 

2011 anslo Arbeidsdepartementet at av de som er 

født i 1950 og som jobber i privat sektor hadde 

nesten alle menn, og 7 av 10 kvinner mulighet til å 

ta ut pensjon fra 62 års alder8. For kvinner øker 

andelen for yngre årskull. Hele 98 prosent av 

kvinner kunne ta ut full pensjon fra 65 års alder. 

Dette gjelder hele arbeidsstyrken, og det er derfor 

usikkert i hvilken grad dette gjelder for de menn og 

kvinner som sto mest i fare for å være 

arbeidsledige etter 64 år. Dersom en person ble 

arbeidsledig før fylte 62 år ville også retten til AFP 

falt bort. 

Ifølge Arbeidsdepartementet (Prop. 16 L, 2010-

2011) var det nesten bare menn som mottok 

dagpenger etter særreglene for personer over 64 

år rundt 2011.  

                                                      
8 Kilde: Brev fra ASD av 22.4.2013. 

Dette kapittelet er strukturert som følger: Først 

beskriver vi tilbakemelding fra intervjuene på 

kjennetegn ved eldre arbeidssøkere generelt. 

Deretter beskriver vi tilbakemeldingen fra 

intervjuene som omhandlet de som mistet retten til 

utvidet dagpengevarighet spesifikt. Vi bruker 

registerdataene over arbeidsledige til å danne oss 

et bilde av de eldre arbeidsledige som benyttet 

utvidet dagpengevarighet, og hva som skiller dem 

fra de som ikke gjorde det. Til sist presenterer vi 

deskriptive data om gruppen som ble berørt direkte 

av regelendringen, det vil si de som var ledige og 

hadde rett på og begynt å benytte seg av utvidet 

dagpengevarighet i perioden januar 2011 til juni 

2012.  

8.1 Hva kjennetegner de 

langtidsledige eldre? 

Kjennetegnene ved de personene som falt inn under 

ordningen med utvidet dagpengevarighet ble 

undersøkt i intervjuene vi gjennomførte med NAV-

veiledere. De kvalitative beskrivelsene er ment å gi 

et utfyllende bilde av gruppen arbeidsledige som 

ble berørt, ut over den kunnskapen vi får ut fra 

registerdataene. Vi bemerker at beskrivelsene er en 

sammenfatning av de tilbakemeldingene vi fikk i de 

tre intervjuene som ble gjennomført. Denne 

sammenfatningen står altså for vår egen regning, 

og eventuelle unøyaktigheter er vårt ansvar. 

NAV-veilederne uttalte seg generelt om de eldre 

arbeidsledige de møtte som brukere, uten å gå inn 

på enkelttilfeller. Siden intervjuene ble gjennomført 

flere år etter regelendringen var det ikke mulig for 

veilederne å si noe generelt om kjennetegn ved de 

personene som tidligere hadde benyttet utvidet 

varighet, i kontrast til de som ikke gjorde det. 

Beskrivelsene er isteden illustrerende for eldre 

arbeidssøkere generelt. 

Generelt beskriver veilederne det som et vanlig 

trekk ved arbeidsledige over 60 år at de har mistet 

troen på at det skal være mulig for dem å få noen 

ny jobb, både om de nylig har blitt arbeidsledige 

eller om de har vært lenge ledig. Både de faktiske 

mulighetene i arbeidslivet og holdningene i 

samfunnet er med på å forsterke denne 

oppfatningen. De eldre arbeidsledige får gjerne 

høre fra kjente at «det er jo ikke lett i din alder», 

og blir ikke verdsatt, eller blir ansett som 

overkvalifiserte, av potensielle arbeidsgivere. En 

8. Hvem er de arbeidssøkerne som tar i bruk utvidet 

dagpengeperiode? 
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god del som ønsker å jobbe deltid blir ikke vurdert 

for stillingene fordi den typen stilinger som finnes er 

mer beregnet på yngre og studenter. Delvis 

arbeidsledige som allerede har en deltidsjobb 

opplever at det er vanskelig å få økt 

stillingsandelen. Veilederne gir imidlertid alle 

uttrykk for at de som har motivasjon til å komme seg 

tilbake i jobb som regel greier dette før eller 

senere. For mange handler det om å utvide 

horisonten for hvilken type arbeid de kan utføre. 

Anslagsvis halvparten av arbeidssøkende eldre over 

62 år beskrives som motiverte for å komme tilbake 

til jobb. En del av denne gruppen vil gjerne jobbe til 

de er 70. De møter ulike hindringer for å faktisk 

komme tilbake i arbeid, slik at anslagsvis kun en 

tredjedel av de eldre som er motiverte kommer 

tilbake i jobb. En første hindring er at mange eldre 

arbeidssøkere har en negativ oppfatning av egne 

muligheter for jobb, og snever oppfatning om hva 

slags type arbeid de kan utføre.  

Den andre halvparten av 62-åringer og eldre er 

enten umotiverte for å komme tilbake i jobb, 

begrunnet i helseplager og ønske om å bli overført 

til uføretrygd, eller har en økonomisk trygghet 

gjennom ektefelle, oppsparte midler eller eiendeler.   

Gjennom samtaler med NAV-veiledere har vi fått 

inntrykk av at dagpengemottakere over 60 år grovt 

kan deles inn i noen tydelig definerte grupper. Vi 

presenterte ikke noen predefinert gruppeinndeling 

for veilederne, annet enn at vi stilte spørsmål om 

det var forskjellige problemstillinger for kvinner og 

menn. Vi mener derfor det er grunn til å tro at 

beskrivelsene er dekkende for oppfatningene 

intervjuobjektene hadde. Gruppene tegner seg ut 

på følgende vis: 

• Personer, fortrinnsvis menn, i tidligere 

lederstillinger som stiller store krav til en 

eventuelt ny stilling. Selvbildet er deres 

viktigste hinder i veien mot ny jobb. 

Motivasjonen for å arbeide er gjerne til stede, 

ved fravær av familiære eller helsemessige 

problemer, men kravene deres til en ny stilling 

går gjerne på kant med hva som finnes på 

markedet, i mange tilfeller fordi det er annen 

kompetanse som kreves for denne type 

stillinger.  For at disse skal lykkes med å komme 

tilbake i arbeid må de overtales til å akseptere 

B-alternativet for jobbønske. Disse beskrives 

som å være ressurssterke og å ha kompetanse 

som er etterspurt i markedet, men på et lavere 

stillingsnivå. Bistand til etablering av 

egennæring beskrives som et relevant tiltak for 

personer i denne gruppen, og det nevnes 

eksempler på flere som har lykkes med dette 

blant annet gjennom bruk av eget nettverk. 

Disse har etablert seg som konsulenter, innen 

rekruttering, eller annet. En av veilederne 

påpeker imidlertid at tanken om å starte for 

seg selv kan være en «håndteringsmekanisme» 

(eventuelt et spill for galleriet), som de ikke 

setter ut i livet, men bruker for å overbevise 

andre og seg selv om at de har jern i ilden. 

• Personer, i hovedsak menn, med mer broket 

yrkeshistorie, gjerne hvor de har beveget seg 

«sidelengs» mellom stillinger og arbeidsgivere, 

uten å ha gått i et karriereløp, og/eller at de 

har en bakgrunn med strøjobber. Disse 

personene beskrives som at de ofte er fleksible, 

tar til takke med jobbtilbud som ikke gir samme 

status, og er relativt lette å få i jobb. 

• Kvinner beskrives som ofte å være lettere å få 

ut i jobb enn menn. De tar deltidsjobber, 

renhold og annet. De beskrives som å være mer 

selvdrevne og pågående med hensyn til å finne 

deltidsjobber eller å melde seg på 

kompetansehevende tiltak som går over en viss 

varighet og åpner for jobbmuligheter. En god 

del har deltidsjobber fra før, det vil si at de for 

eksempel jobber 20 prosent som resepsjonist. 

Det er vanskelig for disse både å få økt 

stillingen sin hos eksisterende arbeidsgiver og å 

få seg en ny deltidsjobb ved siden av den 

eksisterende. Mange i denne gruppen fortsetter 

å jobbe deltid etter at dagpengerettighetene 

går ut.   

• En undergruppe kvinner som melder seg 

arbeidsledige hos NAV peker seg ut som noe 

mer utfordrende å hjelpe tilbake til arbeid. 

Dette er kvinner som har hatt vedvarende 

begrenset tilknytning til arbeidslivet gjennom 

store deler av yrkeskarrieren, for eksempel ved 

å kun ha hatt en mindre deltidsstilling som 

kontormedarbeider, mens store perioder av 

livet har vært viet til familieforsørgelse. I 

tilfeller hvor personer i denne gruppen 

gjennomgår ekteskapsbrudd vil de befinne seg 

i en sårbar situasjon med kun begrenset rett på 

dagpenger, og ingen pensjon å falle tilbake 

på. Til dels er denne gruppen vanskelig å 

sysselsette, i den grad det er snakk om 

personer med lav utdanning og ensidig 

yrkeserfaring. Arbeidsplasser som de de 

tidligere har hatt er til dels utradert av det 

norske arbeidslivet, særlig sekretærstillinger og 

andre typer stillinger som stiller få krav til 

formell kompetanse.  

Ut over disse fire gruppene, som vi gjennom 

samtalene med veilederne fikk inntrykk av at utgjør 

hoveddelen av eldre arbeidssøkere, finnes det noen 

mindre grupper dagpengemottakere som har andre 

typer utfordringer med å bli inkludert i arbeidslivet. 

Det var to grupper vi spesielt diskuterte med 

veilederne, personer med rusproblematikk eller 
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tidligere domfelte, og personer med 

minoritetsbakgrunn. En medvirkende årsak til at 

disse gruppene ble diskutert kan ha vært at vi var 

spesielt opptatt av å undersøke om grupper som vi 

antok var mindre ressurssterke hadde et spesielt 

utfordringsbilde. Begge gruppene beskrives 

imidlertid av veilederne som å ha grenseflater til 

andre offentlige programmer, og at de ikke 

nødvendigvis tjenes best gjennom oppfølgingen 

rettet mot arbeidsdeltakelse i Nav.  

8.2 Hvem er de arbeidsledige 

eldre som benyttet seg av utvidet 

dagpengevarighet 

Som tidligere nevnt hadde vi ikke mulighet til å 

diskutere forskjeller mellom de arbeidsledige som 

benyttet utvidet dagpengevarighet og de 

arbeidsledige som ikke gjorde det i detalj med 

veilederne. Veilederne som jobbet i NAV på 

tidspunktet regelendringen trådte i kraft hadde 

allikevel noen betraktninger om hvordan 

arbeidsledighetsforløpet og oppfølgingen fortonte 

seg for de som benyttet seg av utvidet 

dagpengevarighet.  

Veilederne fortalte at de i forbindelse med 

fjerningen av særordningen oppfattet det som 

dramatisk for de brukerne som ble berørt. Dette var 

tilsynelatende også brukernes egen oppfatning. 

Ifølge veilederne hadde eldre arbeidssøkere 

særegne utfordringer med å komme seg tilbake til 

arbeidslivet, som skyldtes en blanding av at de 

eldre ikke lenger hadde kvalifikasjoner som var 

etterspurt på markedet eller at arbeidsgivere ikke 

verdsatte potensialet i eldre arbeidstakeres bidrag. 

Uavhengig av om det i realiteten var slike 

ekstrautfordringer for eldre arbeidssøkere, ble 

muligheten for utvidet dagpengevarighet sett på 

som en buffer som gjorde at de arbeidsledige 

kunne puste lettere mens de lette etter nytt arbeid. 

Veilederne beskriver ordningen med utvidet 

dagpengevarighet som en buffer mot økonomisk 

utrygghet, og at å få arbeid er et tidsspørsmål for 

eldre arbeidssøkere. Veilederne beskriver imidlertid 

også dagpengemottakere som ikke reelt var 

arbeidssøkende, og som hadde innstilt seg på å 

motta dagpenger fram til pensjonsalder. Disse ble 

beskrevet som at de oppførte seg «sky» og 

unnvikende overfor NAV, ved at de avlyste møter 

og holdt seg mest mulig vekk. Det virket på 

veilederne som at sanksjonsmulighetene NAV hadde 

overfor dagpengemottakere som ikke fulgte 

aktivitetskravene ble praktisert mindre strengt mot 

de eldre arbeidssøkerne, fordi det hastet mindre 

med innsats for å komme tilbake i jobb når det ikke 

var noen streng tidsfrist. Dagpengemottakerne som 

var trygge i vissheten om at de kunne motta 

dagpenger til de var 67 år, dersom det ble 

nødvendig, opplevde det som dramatisk at denne 

muligheten nå ble fjernet. Veilederne mente ikke at 

mottakerne nødvendigvis hadde planlagt å bruke 

utvidet dagpengevarighet som en slags passiv 

pensjon, men at ordningen ga dem forutsigbarhet.   

8.3 Deskriptive data om 

personene som benyttet utvidet 

dagpengevarighet 

Resten av kapittelet omtaler målgruppen for 

særordningen med utgangspunkt i registerdataene 

vi har hatt på utlån fra Statistisk sentralbyrå. 

Det er kun en andel av utvalget vårt som potensielt 

kunne benyttet utvidet dagpengevarighet. Disse 

personene var arbeidsledige og mottok dagpenger 

på et tidspunkt etter at de hadde fylt 64 år. For de 

fleste vil det bety at de ble arbeidsledige etter 

fylte 62 år om de hadde over 2 ganger 

Folketrygdens grunnbeløp (G) i dagpengegrunnlag, 

og etter fylte 63 år om de hadde under 2 G i 

dagpengegrunnlag.  

Denne undergruppen skiller seg altså i hovedsak fra 

hele utvalget ved at den gjennomgående er eldre 

enn de som ikke kunne mottatt dagpenger med 

utvidet varighet. Vi vil undersøke hvilke andre 

kjennetegn som er særegne for denne gruppen, og 

forskjeller mellom personer i denne gruppen som 

kunne benyttet utvidet dagpengevarighet men ikke 

gjorde det, og personer som benyttet utvidet 

dagpengevarighet. Personene som potensielt kunne 

benyttet utvidet dagpengevarighet men som ikke 

gjorde det inkluderer personer som mottok 

dagpenger på tidspunktet de fylte 64 år eller 

senere, men hadde en overgang før de hadde 

benyttet hele den ordinære dagpengevarigheten 

(12/24 måneder). 

Analyseenheten vi opererer med i rapporten er 

ledighetsforløp. For de fleste personene i utvalget 

er det kun registrert ett ledighetsforløp i 

aldersintervallet vi er interessert i. I fortsettelsen 

omtaler vi derfor hver observasjon av et forløp i 

data som en person. 

Tabell 8-1: Antall som potensielt kunne hatt 

dagpenger i mer enn ordinær varighet 

Faktisk utvidet 3 505 

Ikke utvidet 11 616 

Totalt 15 121 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 
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Det var 3505 personer som mottok dagpenger 

lenger enn maksimal ordinær dagpengevarighet. 

Det var på den annen side 11 616 personer som 

var over 64 år og arbeidsledige, men ikke hadde 

oversteget maksimal ordinær dagpengevarighet da 

de hadde en overgang ut av arbeidsledighet.  I det 

videre vil vi sammenlikne den gruppen som benyttet 

seg av utvidet varighet med den gruppen som ikke 

gjorde det. 

8.3.1 Alder ved ledighetens start og overgang 

Blant personene som potensielt kunne hatt utvidet 

varighet, og de som faktisk hadde det, fordeler 

alderen ved starten av ledighetsforløpet seg som 

vist i Tabell 8-3. Her fremkommer det at det var 

personer i begge grupper som var under 62 år da 

de startet ledighetsforløpet, noe som innebærer at 

tiden til de var 64 år og kunne mottatt utvidet 

dagpengevarighet var lenger enn maksimal 

ordinær varighet (2 år). Det er imidlertid ikke alle 

de arbeidsledige som har mottatt dagpenger hver 

måned de har vært registrert som ledige. 

De aller fleste som benyttet utvidet 

dagpengevarighet var i aldersgruppen 62 til 64 da 

ledighetsforløpet deres startet. Blant de som ikke 

benyttet utvidet dagpengevarighet ser det ut til å 

være flere eldre, og årsaken til at noen av disse 

ikke benyttet utvidet dagpengevarighet kan ha 

vært at de nådde pensjonsalderen før ordinær 

dagpengevarighet var uttømt. 

Vi ser av Tabell 8-3 at langt de fleste som benyttet 

utvidet dagpengevarighet hadde overgang ut av 

arbeidsledighet ved 66 og 67 års alder, altså ikke 

lang tid før ordinær pensjonsalder. 

Tabell 8-2: Alder ved start av ledighetsforløpet, 

antall 

Alder Faktisk utvidet Ikke utvidet 

67  244 

66 1 2214 

65 296 3156 

64 976 3872 

63 1070 1393 

62 777 363 

61 320 195 

60 65 179 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

Tabell 8-3: Alder ved overgang ut av ledighet, 

antall 

Alder Faktisk utvidet Ikke utvidet 

70 og over 0 18 

69 4 16 

68 2 62 

67 1359 1588 

66 1791 3305 

65 243 2847 

64 106 3680 

63 0 100 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

8.3.2 Kjønnsfordeling 

Blant de som ikke hadde utvidet varighet var det 

flere menn enn kvinner, 63 mot 37 prosent. Blant de 

som hadde utvidet varighet var det imidlertid en 

større andel kvinner enn menn, 53 prosent mot 47 

prosent. 

Tabell 8-4: Kjønnsfordeling 

 Menn Kvinner Antall 

Faktisk 
utvidet 

47 % 53 % 3505 

Ikke 
utvidet 

63 % 37 % 11616 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

8.3.3 Sivilstatus 

Det var en noe større andel gifte/samboende blant 

de som benyttet utvidet dagpengevarighet enn 

blant de som ikke gjorde det, 71 mot 66 prosent. 

Tabell 8-5: Sivilstatus 

 Gift/samboende Singel Antall 

Faktisk 
utvidet 

71 % 29 % 3505 

Ikke 
utvidet 

66 % 34 % 11616 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

8.3.4 Landbakgrunn 

Det er få i utvalget som helhet som ikke er født i 

Norge, og det er en noe mindre andel som ikke er 

det blant de som benyttet utvidet 

dagpengevarighet enn blant de som ikke benyttet 

utvidet dagpengevarighet. 
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Tabell 8-6: Landbakgrunn 

 Norsk OECD 
Ikke-
OECD 

Antall 

Faktisk 
utvidet 

93 % 5 % 3 % 3505 

Ikke 
utvidet 

89 % 6 % 5 % 11616 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

8.3.5 Dagpengegrunnlag 

Det er kun små forskjeller mellom de som faktisk 

mottok dagpenger og de som ikke gjorde det i 

dagpengegrunnlaget forut for ledighetsforløpet. 

Det var noe færre med dagpengegrunnlag over 2 

G blant de som benyttet utvidet dagpengevarighet, 

66 prosent, enn de som ikke gjorde det, 70 prosent. 

Tabell 8-7: Dagpengegrunnlag 

 < 2G > 2G 
Snitt 

dagpenge-
grunnlag (G) 

Faktisk 
utvidet 
(3505) 

34 % 66 % 3,24 

Ikke 
utvidet 
(11616) 

30 % 70 % 3,06 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

De som benyttet seg av utvidet dagpengevarighet 

hadde i snitt noe høyere dagpengegrunnlag enn de 

som ikke benyttet seg av utvidet dagpengevarighet, 

3,24 G mot 3,06 G. 

8.3.6 Tidligere historie med å motta dagpenger 

Det er tilnærmet like stor andel i hver gruppe som 

har tidligere historie med å motta dagpenger. Det 

er noe i underkant av 60 prosent i hver gruppe som 

i løpet av de ti årene før det aktuelle forløpet har 

mottatt dagpenger. I gjennomsnitt har de som 

mottok dagpenger gjort dette i henholdsvis 28,2 og 

27,5 måneder. Disse gjennomsnittstallene tyder på 

at mange har mottatt dagpenger over lengre 

perioder, antakeligvis også i flere separate forløp 

ved å ha tjent opp et nytt kvalifiseringsgrunnlag. 

8.3.7 Rett til tidligpensjon 

Dersom man jobbet i en bedrift med AFP før man 

ble arbeidsledig, ville man før pensjonsreformen 

kunne pensjonert seg om man fortsatt var i jobben 

da man fylte 62 år. Etter pensjonsreformen var 

muligheten til å pensjonere seg tidlig avhengig av 

pensjonsopptjeningen, eller om man var ansatt i en 

offentlig virksomhet med AFP. 

8.3.8 Tidligere historie med dagpengemottak i 

tiåret før det aktuelle forløpet 

 
Har 

mottatt 
tidligere 

Har ikke 
mottatt 
tidligere 

Snitt dag-
penger 
(mnd) 

Faktisk 
utvidet 
(3505) 

57 % 43 % 28,2 

Ikke 
utvidet 
(11 616) 

58 % 42 % 27,5 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

Tabell 8-8: Tilgang til tidligpensjon 

 Tilgang til 

tidligpensjon 

Ikke tilgang 
til 

tidligpensjon 

Antall 

Faktisk 
utvidet 

30 % 70 % 3505 

Ikke 
utvidet 

28 % 72 % 11616 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

I dataene er det beregnet hvorvidt en person har 

rett til tidligpensjon ut fra sammenkoblede 

registerdata over arbeidsmarkedshistorikk. 

I våre data var de 28 prosent av de som ikke 

benyttet utvidet dagpengevarighet som hadde rett 

til pensjon fra 62 års alder. Blant de som benyttet 

utvidet varighet var det en større andel, 30 prosent, 

som hadde denne retten. De aller fleste som hadde 

rett på pensjon fra 62 års alder gjennom en AFP-

ordning og som sto i fare for å bli arbeidsledig har 

antakeligvis benyttet retten til avtalefestet pensjon, 

og er dermed ikke i arbeidsledighetsstatistikken. 

Fordelingen vist i Tabell 8-8 reflekterer derfor ikke 

den virkelige fordelingen av rett til tidligpensjon i 

aldersgruppen 62-67 år som sto i fare for å miste 

arbeidet. 

Det forholdet at man antakeligvis ville benyttet seg 

av muligheten til å gå rett over i AFP dersom man 

var over 62 år og sto i fare for å miste arbeidet, 

mens vi allikevel har en del personer som hadde 

retten ved 60 års alder i statistikken over ledige, 

tyder på at mange av disse mistet arbeidet før de 

fylte 62 år, aldersgrensen for AFP. Personer som 

ble arbeidsledige etter pensjonsreformen mistet ikke 

retten til å ta ut pensjon fra 62 års alder dersom de 

allerede hadde denne, foruten tilleggspensjon fra 

AFP, slik at disse kan ha blitt arbeidsledige først, for 

deretter å ha gått over i pensjon senere. 

8.3.9 Sektorer 

Målgruppen for utvidet varighet fordeler seg på 

sektorer som vist i tabellen under. Blant de som ikke 
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benyttet utvidet varighet er det ca. 27 prosent hvor 

sektorinformasjon mangler (eller det ikke er noen 

tidligere arbeidsgiver). Blant de som benyttet 

utvidet varighet er det derimot ca. 19 prosent som 

har manglende sektorinformasjon (eller ikke noen 

tidligere arbeidsgiver). Det tas derfor forbehold i 

denne oversikten at vi ikke kjenner hele sannheten 

om sektorbakgrunnen til personene i målgruppen. 

Blant de vi kjenner sektorbakgrunnen til er det 

imidlertid relativt større andel fra privat sektor 

blant de som benyttet utvidet varighet enn blant de 

som ikke gjorde det, og tilsvarende mindre andel 

fra offentlig sektor. Det er noe større andel 

selvstendig næringsdrivende som benyttet utvidet 

varighet enn blant de som ikke gjorde det. 

Tabell 8-9: Sektorbakgrunn, personer i 

målgruppen for utvidet dagpengevarighet 

  Faktisk utvidet Ikke utvidet 

Mangler 19 % 27 % 

Offentlig 11 % 14 % 

Privat 65 % 55 % 

Selvstendig 
næringsdrivende 

5 % 4 % 

Antall 3505 11616 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

8.3.10 Næringsgrupper 

Hvis vi istedenfor sektorbakgrunnen for personene i 

data ser på hvilken næringsgruppe den tidligere 

arbeidsgiveren tilhørte, får vi fordelingen som vist i 

Tabell 8-10. Den største næringsgruppen er 

tjenester og varehandel, med over halvparten av 

tilfellene i gruppen som benyttet utvidet varighet, 

og litt under halvparten i gruppen som ikke gjorde 

det. Det er en større andel av de som ikke benyttet 

utvidet varighet som vi ikke har informasjon om 

næringsgruppe for, 28 prosent, enn i gruppen som 

faktisk benyttet utvidet varighet, 20 prosent. Dette 

ser ut til å være et parallelt resultat som i Tabell 

8-9.  

Om vi ser opp mot andelen sysselsatte i ulike 

næringer totalt ser vi at det er en langt mindre 

andel arbeidsledige sammenliknet med sysselsatte i 

offentlig administrasjon, utdanning og sosial- og 

helsetjenester i aldersgruppen. Dette er ikke 

overraskende, siden offentlig sektor ikke er 

konjunkturutsatt på samme måte som virksomheter i 

privat sektor. Alle ansatte i offentlige virksomheter 

hadde dessuten rett på AFP fra 62 år, som gjør at 

tilstrømningen til ledighet i denne aldersgruppen er 

minimal. Innenfor helse- og sosial er misforholdet 

størst. Det er derimot overrepresentasjon av 

personer med bakgrunn fra den private 

tjenestenæringen og varehandel blant de 

arbeidsledige i aldersgruppen, spesielt hvis vi ser 

bort fra de personene vi ikke kjenner 

næringsbakgrunnen til. Fra sekundærnæringene er 

det lavere andel ledige i målgruppen enn andelen 

sysselsatte skulle tilsi. Sekundærnæringene er utsatt 

for konjunkturer, men AFP er svært utbredt i denne 

delen av arbeidslivet slik at det kan forklare 

hvorfor det er få ledige i gruppen over 60-67 år. 

Hovedinntrykket fra Tabell 8-10 er at den typiske 

arbeidsledige i 60-årene hadde bakgrunn fra 

tjenestenæringen og varehandel.  

8.3.11 Bosted 

Av personene i målgruppen er det rundt halvparten 

som var bosatt på Østlandet (55 % og 52 %). 

Resten fordelte seg med ca. 5 prosent på Sørlandet, 

ca. en fjerdedel (25 % og 23 %) på Vestlandet, i 

underkant av en tiendedel (7 % og 8 %) i Midt-

Norge, og rundt en tiendedel (8 % og 12 %) i 

Nord-Norge. Andelene korresponderer i grove 

trekk til befolkningsandelene i hver landsdel, men 

mens det er noe flere i målgruppen på Østlandet 

og i Midt-Norge enn befolkningsandelen skulle tilsi, 

er det færre i Midt-Norge og på Vestlandet enn 

befolkningsandelene skulle tilsi.  

Tabell 8-10: Næringsgrupper, 8-delt 

 
Faktisk 
utvidet 

Ikke 
utvidet 

Syssel-
setting 
(2015) 

Jordbruk, 
skogbruk og 
fiske 

1,8 % 2,6 % 2,27 % 

Sekundær-
næringer 

10,5 % 14,0 % 19,81 % 

Varehandel 
m.m * 

59,4 % 47,4 % 38,29 % 

Off.adm., 
forsvar, 
sosialforsikring 

0,5 % 0,9 % 6,30 % 

Undervisning 3,9 % 3,0 % 8,10 % 

Helse- og 
sosialtjenester 

0,5 % 0,3 % 20,59 % 

Personlig 
tjenesteyting 

3,5 % 4,0 % 3,83 % 

Mangler 19,9 % 27,8 % 0,82 % 

Totalt 3 505 11 616 100 % 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå, SSB-

tabell 07979 

*Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstj., 

forretningsmessig tjenester., eiendom 
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Tabell 8-11: Bosted, personer i målgruppen for utvidet dagpengevarighet 

 Østlandet Sørlandet Vestlandet 
Midt-
Norge 

Nord-
Norge 

Antall 

Faktisk utvidet 55 % 5 % 25 % 7 % 8 % 3505 

Ikke utvidet 52 % 5 % 23 % 8 % 12 % 11616 

Befolkning (2015) 50 % 6 % 26 % 9 % 9 %  

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå, SSB-tabell 03031 

Tabell 8-12: Andel som benyttet utvidet dagpengevarighet, avhengig av dagpengeregime (NB: ulikt de 

øvrige tabellene er andelene beregnet på tvers av faktisk utvidet/ikke utvidet) 

 12 mnd 18 mnd 24 mnd 36 mnd 

Faktisk utvidet 26 % 26 % 21 % 25 % 

Ikke utvidet 74 % 74 % 79 % 75 % 

Antall 2864 1823 7674 2760 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå

8.3.12 Dagpengeregime 

Personer som ble ledige på forskjellige tidspunkt var 

omfattet av forskjellig dagpengeregime, ettersom 

reformer på 2000-tallet endret den maksimale 

dagpengevarigheten. I tillegg avhang maksimal 

dagpengevarighet av personens dagpengegrunnlag. I 

alt fire ulike dagpengeregimer var gjeldende for 

personer i utvalget vårt, med maksimalt 12, 18, 24 og 

36 måneder varighet. Personer som hadde 

dagpengegrunnlag over 2 G og som ble 

arbeidsledige før 1. januar 2003 kunne motta 

dagpenger i maksimalt 36 måneder. Etter dette var 

grensen 24 måneder. Personer som hadde 

dagpengegrunnlag under 2 G og som ble 

arbeidsledige før 1. januar 2004 kunne motta 

dagpenger i inntil 18 måneder. Etter dette var den 

maksimale varigheten 12 måneder. 

 Det var en større andel blant personer med kort 

dagpengevarighet (12/18 måneder) som benyttet 

utvidet dagpengevarighet enn blant de som hadde 

lang dagpengevarighet (24/36 måneder), som Tabell 

8-12 viser. 26 prosent blant personene i 12 og 18-

månedersregimene benyttet utvidet 

dagpengevarighet, mens 21 og 25 prosent gjorde det 

blant de i 24 og 36-månedersregimene. Det kan være 

flere årsaker til dette, men ulik 

arbeidsmarkedstilknytning blant de som tilhører de 

ulike regimene kan være en medvirkende faktor, men 

også det rent mekaniske i at man tidligere bruker opp 

den ordinære dagpengevarigheten i de korte 

regimene. 

 

Tabell 8-13: Fordeling på type overgang (panel A), og gjennomsnittlig varighet i måneder (panel B) på 

dagpengemottaket, blant personer med potensiell rett til utvidet dagpengevarighet 

Panel A Jobb Alderspensjon Jobb+Alderspensjon Helse 
Ut av 

registeret 
Antall 

Faktisk utvidet 33 % 11 % 9 % 6 % 40 % 3505 

Ikke utvidet 60 % 3 % 4 % 16 % 18 % 11596 

       

Panel B Jobb Alderspensjon Jobb+Alderspensjon Helse 
Ut av 

registeret 
 

Faktisk utvidet 
(gjennomsnittlig 
varighet) 

36,91 37,5 35,06 31,82 41,55  

Ikke utvidet 
(gjennomsnittlig 
varighet) 

4,74 7,79 7,62 4,61 7,33  

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 
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8.3.13 Type overgang 

Tabell 8-13 viser hvilke overganger personer som 

potensielt kunne hatt utvidet dagpengevarighet 

hadde, og hvor lang varighet de hadde, avhengig av 

type overgang. Det er igjen skilt mellom de som 

faktisk hadde utvidet varighet, og de som ikke hadde 

det men var i målgruppen. Av tabellen ser vi at det er 

en langt lavere andel av de som benyttet utvidet 

varighet som gikk tilbake i jobb enn blant de som ikke 

gjorde det. Det er på den annen side en høyere andel 

som gikk over i alderspensjon, kombinerte arbeid med 

pensjon, og som har falt ut av registeret, blant de som 

benyttet utvidet varighet. Det er derimot en lavere 

andel som gikk over til helseytelser. Vi ser også at 

gjennomsnittlig dagpengemottak er mye lengre hos de 

som benyttet utvidet dagpengevarighet enn blant de 

som ikke gjorde det. Blant de som benyttet utvidet 

varighet var det de som endte med overgang til 

alderspensjon eller ut av registeret som hadde lengst 

gjennomsnittlig varighet, men det er lang varighet i 

snitt også for de som gikk tilbake til jobb. Blant de 

som ikke brukte utvidet dagpengevarighet var det de 

som enten gikk helt eller delvis ut i alderspensjon som 

hadde lengst dagpengevarighet.  I begge gruppene 

var de de som endte med en helseytelse som hadde 

kortest gjennomsnittlig varighet.  

Gjennomsnittlig dagpengevarighet blant de som 

benyttet seg av utvidet dagpengevarighet varierer 

også ut fra hvilket dagpengeregime som gjaldt for de 

arbeidsledige. Dette henger naturligvis til en viss grad 

sammen med at for regimene med kortere varighet er 

det kortere varighet som skal til før forløpet går ut 

over den ordinære tidsrammen. Kortere varighet blant 

de i regimene med kortere varighet henger muligens 

også sammen med at disse måtte være eldre 

(62,5 eller 63 år) for å få rett til utvidet 

dagpengevarighet. Det at 18- og 36-

månedersregimene gjaldt kun for personer som ble 

ledige tidlig (henholdsvis før 2004 og 2003), har nok 

også bidratt til at varigheten i disse regimene er 

lengre, da de det gjaldt ikke ble berørt av bortfallet 

av særrettighetene i 2011, slik at de hadde større 

mulighet til å motta dagpenger i lengre tid.  

8.3.14 Korrelasjoner mellom bruk av utvidet 

varighet og kontrollvariabler 

Som en samlet oppsummering om karakteristika ved 

personer som benyttet seg av utvidet 

dagpengevarighet har vi gjennomført 

regresjonsanalyser hvor vi har estimert effekten av de 

ulike bakgrunnsvariablene på den observerte 

sannsynligheten for å ha benyttet seg av utvidet 

dagpengevarighet. Resultatene er vist på neste side. 

Regresjonsanalysene må sees på som rent deskriptive 

betraktninger av tilbøyeligheten til å ha utvidet 

varighet i snitt mellom personer i datasettet, gitt ulike 

kjennetegn ved disse personene. Regresjonsanalysen 

er ikke sofistikert nok til å gi noen bedømming av 

kausale sammenhenger.    

Regresjonene er utført på med fire sett med 

uavhengige variabler. Den uavhengige variabelen er 

hvorvidt personen har benyttet utvidet varighet, en 

indikatorvariabel. Koeffisientene som er oppgitt i 

tabellen er dermed den estimerte effekten på 

sannsynligheten for at en person hadde utvidet 

dagpengevarighet. Denne sannsynligheten kan ta en 

verdi mellom 0 og 1, dermed kan en estimert 

koeffisient på 0,1tolkes som at variabelen gir en 10 

prosentpoeng økning i sannsynligheten for at personen 

har utvidet varighet. 

Figur 8-1: Gjennomsnittlig varighet (måneder), avhengig av dagpengeregime og overgangstype 

 
 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå

0

10

20

30

40

50

60

Jobb Alderspensjon Alderspensjon/jobb Helseytelser Ut av registeret

12 18 24 36



Evaluering av endringer i eldre arbeidssøkeres dagpengerettigheter 49 

Tabell 8-14: Regresjon for deskriptive formål (N = 15 121) 

  (1) (2) (3) (4) 

Mann -0,13 *** -0,15 *** -0,13 *** -0,12 *** 

Landbakgrunn: OECD 0,00  0,00  -0,01  0,00  

Landbakgrunn: ikke-OECD -0,04 ** -0,04 ** -0,04 ** -0,04 ** 

Gift 0,03 *** 0,03 *** 0,03 *** 0,03 *** 

Bosted: Sørlandet 0,01  0,01  0,11  0,02  

Bosted: Vestlandet 0,00  0,00  0,00  0,00  

Bosted: Midt-Norge -0,04 *** -0,03 ** -0,04 *** -0,03 *** 

Bosted: Nord-Norge -0,06 *** -0,06 *** -0,06 *** -0,06 *** 

Inntektshistorie 0,004 *** 0,003 *** 0,003 *** 0,003 *** 

Utdanning: Videregående skole 0,03 *** 0,03 ***  
 

  

Utdanning: Høyskole/universitet 0,01  0,00   
 

  

Utdanning: Ukjent 0,00 
 

-0,01   
 

  

Dagpengehistorie  
 0,00   

 
  

Tidligerepensjon  
 0,06 ***  

 
  

Offentlig sektor  
 

  -0,03 ** 
  

Privat sektor  
 

  0,06 ***   

Næring: Jordbruk, skogbruk og 
fiske 

 

 

   

 
-0,04 * 

Næring: Sekundærnæringer  
 

   
 

0,00  

Næring: Varehandel, hotell og 

restaurant, samferdsel, finanstj., 
forretningsmessig tj., eiendom 

 

 

   

 

-0,07 *** 

Næring: Off.adm., forsvar, 
sosialforsikring 

 

 

   

 
0,07 *** 

Næring: Undervisning  
 

   
 -0,08 ** 

Næring: Helse- og sosialtjenester  
 

   
 

0,07  

Næring: Personlig tjenesteyting  
 

   
 

-0,01  

                  

Nota: Stjerner angir signifikansnivå:  *  10 % signifikansnivå, ** 5 %  signifikansnivå, *** 1 % signifikansnivå 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

I alle modellene er det negativ sammenheng mellom 

det å være mann og å ha utvidet dagpenge-

varighet. Altså virker det som om færre menn 

bruker utvidet varighet. Den estimerte 

sannsynligheten reduseres med mellom 12 og 15 

prosent for menn. 

Sammenliknet med å ha norsk landbakgrunn er det 

ingen effekt av å ha bakgrunn fra et OECD-land, 

men det er negativ effekt av å være fra et ikke-

OECD-land, men en liten effekt på tre prosent. 

Gifte har positiv koeffisient, som betyr at det synes 

å være positiv sammenheng mellom det å være gift 

og å ha utvidet dagpengevarighet. Effekten er 

også liten, med tre prosent.  

Sammenliknet med å bo på Østlandet, er det en 

liten negativ koeffisient knyttet til å bo i Midt-Norge 

og Nord-Norge. Personer som bor i disse 

landsdelene synes altså å ha hatt noe lavere 

tilbøyelighet til å ha utvidet dagpengevarighet, 

med henholdsvis 3-4 prosent og 6 prosent. 

Lengre inntektshistorie er forbundet med en økt 

tendens til å ha utvidet dagpengevarighet. 

Inntektshistorie er målt kontinuerlig i antall år, så 

koeffisienten innebærer at ett års lenger 

inntektshistorie er forbundet med tre prosent høyere 

sannsynlighet for å ha utvidet dagpengevarighet. 

Gjennomsnittlig inntektshistorie i hele utvalget er 

26,5 år. 

Sammenliknet med å ha grunnskole som høyeste 

utdanning, er det en positiv koeffisient knyttet til å 

ha videregående som høyeste fullførte utdanning, 

altså noe større sannsynlighet for å ha utvidet 

varighet. Effekten er liten, på tre prosent.  
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Det er også en positiv koeffisient knyttet til å ha rett 

på tidligpensjon. Dette kan ikke tolkes som at 

personer med rett på tidligpensjon generelt har en 

tendens til å ha lengre dagpengevarighet, fordi de 

fleste med rett til tidligpensjon opptrer ikke i 

arbeidsledighetsstatistikken. Det er mulig at denne 

effekten heller skyldes at rett til tidligpensjon har 

sammenheng med andre kjennetegn, som 

sektorbakgrunn. Det er heller ikke lett å si hva rett 

til tidligpensjon hadde å si i praksis for personene i 

utvalget vårt, siden man blant annet mistet 

muligheten for å gå av med AFP dersom man ikke 

lenger hadde et arbeidsforhold i en AFP-bedrift.  

Sammenliknet med å mangle sektorinformasjon (vist 

i modell 3), er det negativ sammenheng mellom 

sannsynligheten for å ha utvidet dagpengevarighet 

og å ha bakgrunn fra offentlig sektor, men positiv 

sammenheng mellom utvidet varighet og å ha 

bakgrunn fra privat sektor. 

I modellen med indikatorvariabler for tidligere 

arbeidsgivers næringstilknytning (4) sammenliknes 

næringene med det å mangle næringsinformasjon. 

Effekten av å ha tilhørt varehandel og tjenester som 

samferdsel, restaurant og hotell er negativ, med 

koeffisient på -7 prosent. For offentlig 

administrasjon (inkl. forsvar og sosialforsikring) er 

det en positiv koeffisient på 7 prosent, og på 

undervisning er det en negativ koeffisient på -7 

prosent. De øvrige næringsvariablene har ikke 

koeffisient signifikant forskjellig fra 0, med unntak 

av den på jordbruk, fiske og skogbruk, som er 

signifikant på 10-prosent-nivå. 

I Tabell 8-10 fant vi at det var større andel som 

tilhørte næringsgruppen for varehandel og andre 

tjenestenæringer enn andre næringer blant de som 

benyttet utvidet varighet, sammenliknet med de som 

ikke gjorde det. I regresjonsanalysen får vi motsatt 

resultat. Siden vi her har kontrollert for andre 

variabler kan det hende at det er korrelasjoner 

mellom disse variablene og andre, som ligger bak 

den store forskjellen i Tabell 8-10. Siden 

regresjonsanalysen ikke er basert på en gyldig 

identifikasjonsstrategi kan vi imidlertid ikke si sikkert 

om det er regresjonen eller Tabell 8-10 som gir rett 

bilde av effekten. 

8.4 Hva kjennetegnet de som 

mistet retten til dagpenger etter 

overgangsordningens utløp 

I våre data var det 295 personer som var over 64 

år, hadde hatt dagpenger i lenger enn 12 eller 24 

måneder, og som fortsatt mottok dagpenger i juni 

2012, like før overgangsordningens utløp.  

Litt over halvparten av disse var kvinner, 54 

prosent. 71 prosent var gift/samboer.  

Omtrent en tredjedel av disse personene hadde 

dagpengegrunnlag over 2 ganger grunnbeløpet 

(G). Det gjennomsnittlige dagpengegrunnlaget var 

3,61 G.  

35 % i denne gruppen hadde mottatt dagpenger 

på et tidspunkt i løpet av tiåret før forløpet vi 

følger. De som tidligere hadde mottatt dagpenger 

hadde gjort det i gjennomsnitt 17,48 måneder.  

46 % hadde rett til å ta ut alderspensjon før 67 års 

alder.  

Nesten alle, 95 prosent, var født i Norge. De øvrige 

fordelte seg likt mellom OECD-land og ikke-OECD-

land.  

Flertallet, 62 prosent, bodde på Østlandet. 8 

prosent bodde på Sørlandet, 17 prosent på 

Vestlandet, 7 prosent i Midt-Norge og 6 prosent i 

Nord-Norge. 

Ca. en femtedel hadde grunnskole som høyeste 

fullførte utdanning. To tredjedeler hadde 

videregående utdanning som høyeste, 12 prosent 

høyere utdanning, og 1 prosent ukjent 

utdanningsnivå. 

Av alle i denne gruppen hadde 11 prosent 

overgang til jobb etter at arbeidsledighetsperioden 

sluttet. 39 prosent gikk over til alderspensjon, 31 

prosent kombinerte jobb og pensjon, 8 prosent gikk 

over til en helseytelse, og 12 prosent gikk ut av 

registeret. 

Tabell 8-15: Kjennetegn ved personer som fortsatt 

mottok dagpenger i juni 2012, og som kvalifiserte 

for overgangsordningen 

Kjønn Kvinne Mann 

Andel 54 % 46 % 

Sivilstatus Gift/samboer Singel 

Andel 71 % 29 % 

Dagepenge-gr.lag < 2 G > 2 G 

Andel 27 % 73 % 

Tidl. dagpenger Ja Nei 

Andel 35 % 65 % 

Rett tidligpensjon Ja Nei 

Andel 46 % 54 % 

Landbakgrunn Norge OECD Ikke-OECD 

Andel 95 % 2 % 2 % 

Bosted Øst-N Sør-N Vest-N Midt-N Nord-N 

Andel 62 % 8 % 17 % 7 % 6 % 

Utdanning Grunnsk. Videreg. Høyere Ukjent 

Andel 21 % 66 % 12 % 1 % 

Overgang Jobb Aldersp J+A Helse Ut 

Andel 11 % 39 % 31 % 8 % 12 % 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 
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Tabell 8-16: Næringstilhørighet, siste arbeidsgiver 

for personer som fortsatt mottok dagpenger i juni 

2012, og som kvalifiserte for overgangsordningen 

Jordbruk, skogbruk og 

fiske 

2 % 

Sekundærnæringer 13 % 

Varehandel, m.m.* 61 % 

Off.adm., forsvar, 

sosialforsikring 

3 % 

Undervisning 3 % 

Helse- og 

sosialtjenester 

3 % 

Personlig tjenesteyting 1 % 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

* Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstj., 

forretningsmessig tj., eiendom  

 

Tabell 8-17: Sektortilhørighet for siste 

arbeidsgiver for personer som fortsatt mottok 

dagpenger i juni 2012, og som kvalifiserte for 

overgangsordningen 

Mangler 15 % 

Offentlig 11 % 

Privat 71 % 

Selvstendig 

næringsdrivende 

4 % 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

De aller fleste som var omfattet av 

overgangsordningen og fortsatt var ledig i juni 

2012 hadde tidligere vært ansatt i privat sektor, og 

spesifikt innenfor varehandel, restaurant og hotell, 

samferdsel og andre tjenester. Det er et lite 

mindretall som hadde bakgrunn fra offentlig sektor 

og næringsgrupper som forbindes med offentlig 

sektor. 

8.4.1 Varighet 

Personene som deltok på overgangsordningen 

hadde mottatt dagpenger lenger enn den 

maksimale ordinære varigheten. Det betyr at de 

hadde mottatt dagpenger i lenger enn 12 måneder 

hvis de hadde dagpengegrunnlag under 2 G, og 

lenger enn 24 måneder hvis de hadde 

dagpengegrunnlag over 2 G.  

I gjennomsnitt hadde personene som deltok på 

overgangsordningen i juni 2012 mottatt dagpenger 

i 34,9 måneder i løpet av det gjeldende forløpet i 

det de hadde en overgang ut av ledighet. 

Medianen lå på 34 måneder, slik at halvparten 

hadde hatt en dagpengevarighet som var så lang. 

Dette går også fram av Figur 8-2, som viser 

fordelingen i varighet på dagpengemottak 

gruppert. Det korteste noen i gruppen hadde 

mottatt dagpenger var i 17 måneder, og det 

lengste var i 57 måneder. 

Figur 8-2: Antall måneder med dagpenger, for 

personer som var ledige i juni 2012 og hadde 

mottatt dagpenger lenger enn ordinær varighet 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå
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Resultatene av vår økonometriske evaluering 

viser at forkortingen av dagpengeperioden for 

eldre arbeidstakere fører til en økt overgang ut 

av ledighet ved rundt to års varighet på 

ledighetsperioden. Reformen fører til en økning 

både i overgangen til jobb, og til andre 

overganger ved denne varigheten.    

9.1 Effekter av reformen avhenger 

av varigheten på ledighetsforløpet 

Vi har, som beskrevet i kapittel 7 og i vedlegg 1, 

basert identifiseringen av effekten av reformen på en 

sammenlikning av utviklingen over tid i 61-åringers 

overganger ut av ledighet, med tilsvarende utvikling 

over tid for 62-åringer. Personer som ble ledige ved 

61 års alder hadde ikke særrettigheter i 

dagpengeregelverket hverken før eller etter 

reformen. De som ble ledige som 62-åringer hadde 

derimot rett på dagpenger i mellom fire og fem år før 

reformen, og i kun to år etter reformen. Vi lar altså 

61-åringene fungere som en kontrollgruppe for 62-

åringene som ble berørt av reformen, i et såkalt 

differences-in-differences design. 

Vi lar de estimerte effektene av reformen være 

betinget av varigheten på ledighetsperioden.  

Figur 9-1 illustrerer de estimerte effektene av 

bortfallet av forlenget dagpengeperiode, for 

personer som var 62 år på det tidspunktet de ble 

arbeidsledige, på overgangen til jobb. Jobb er her 

definert både som oppstart av et arbeidsforhold, 

uavhengig av om pensjon blir tatt ut samtidig eller ei. 

For små tallverdier kan estimatene tolkes som relative 

effekter på hasarden fra ledighet og til jobb eller 

andre overganger. Det vil si at et punktestimat på 

0,05 tilsvarer en estimert effekt på omtrent 5 prosent. 

For større punktestimater er ikke denne tilnærmingen 

dekkende. Et punktestimat på 1,5, som er tilfellet ved 

to års varighet, tilsvarer en relativ effekt på hasarden 

tilbake til jobb på 450 prosent. Det tilsier at dersom 

man fortsatt er arbeidsledig etter to år, er det 4,5 

ganger mer sannsynlig at man vil gjøre en overgang 

til jobb i løpet av nær framtid dersom 

dagpengevarigheten er to år sammenliknet med om 

den er mellom fire og fem år.    

Resultatene tyder på at effekten av reformen på 

overgang til jobb med få unntak ikke er signifikant 

forskjellig fra null de to første årene av 

ledighetsperioden. For enkelte varighetsmåneder er 

det imidlertid signifikante negative reformeffekter. 

Fra og med to års varighet ser vi   en positiv 

signifikant effekt av reformen på overgangen til jobb. 

Dette kan tolkes som at flere arbeidsledige 62-

åringer gjør overgang til jobb etter en to års 

ledighetsperiode, som en konsekvens av at 

dagpengeperioden nå er to år i stedet for mellom fire 

og fem år.  

Ut fra disse resultatene kan vi ikke si at bortfallet av 

særrettighetene fremskynder overgangen til jobb. 

Tidlig i ledighetsforløpet utsettes faktisk overgangen 

til jobb som følge av reformen, mens den fremskyndes 

senere i ledighetsforløpet. Vi kommer tilbake til dette 

spørsmålet i neste avsnitt, hvor vi gjennomfører en 

simulering av modellen.  

 

 

9. Effekt på utstrømning fra ledighet 
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Figur 9-1: Effekter på hasarden fra ledighet til jobb av å få forkortet dagpengeperioden fra mellom fire og 

fem år, til to år  

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå. Heltrukken linje angir punktestimatet, og stiplede linjer angir øvre og nedre grense 

for et 95 % konfidensintervall. Etter måned 42 er det for få observerte overganger til å estimere parameterne i modellen. 

Figur 9-2: Effekten på hasarden fra ledighet og til pensjon (uten kombinasjon med jobb), trygd eller ut av 

registeret, av å få forkortet dagpengeperioden fra mellom fire og fem år, til to år  

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå. Heltrukken linje angir punktestimatet, og stiplede linjer angir øvre og nedre grense 

for et 95 % konfidensintervall. I måned 23, 34-36 og etter 42 er det for få observerte overganger til å estimere parameterne i modellen. 

 

Figur 9-2 illustrerer effekten av forkortelsen av 

dagpengeperioden på overgangen til pensjon, 

helserelatert trygd og ut av ledighetsregisteret. For å 

få til å estimere modellen ble alle disse overgangene 

slått sammen.  

Her ser vi også at effektene i all hovedsak ikke er er 

signifikante de to første årene av ledighetsperioden. 

Ved to års varighet er det også for disse 

overgangene en positiv effekt av reformen. Det kan 

forstås som at når mulighetene til dagpenger 

forsvinner vil enkelte presses over på alternative 

trygdeordninger. Den positive effekten ved to års 

varighet er imidlertid kortvarig. Dette i motsetning til 

effekten på sannsynligheten for overgang til jobb.  
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9.2 Effekter på aggregert nivå 

Resultatene som så langt er presentert forteller at 

reformen påvirker arbeidslediges sannsynlighet for 

overgang ut av ledighet, og at effektens styrke og 

fortegn avhenger av hvor lenge personer har vært 

ledige. Det er imidlertid ikke intuitivt hvordan disse 

effektene påvirker forventet varighet på 

ledighetsforløpene, og om det påvirker hvor mange 

ledige som til syvende og sist kommer seg tilbake i 

jobb, og hvor mange som ender opp med å gjøre 

andre overganger. I dette avsnittet vil vi undersøke 

disse spørsmålene nærmere ved å presentere 

resultater fra en simulering av modellen.  

I kapittel sju presenterte vi de rent deskriptive 

sannsynlighetene for de ulike overgangene, etter 

ledighetsforløpets varighet. I figurene under her 

illustrerer vi disse overgangssannsynlighetene for 

personer som ble ledige i en alder av 62 etter 

bortfallet av særrettighetene, sammen med de 

kontrafaktiske overganssannsynlighetene – slik de ville 

ha vært dersom bortfallet ikke hadde funnet sted. 

Vi har beregnet de kontrafaktiske 

overgangssannsynlighetene ved å legge til grunn at 

de estimerte relative effektene på den kontinuerlige 

underliggende hasarden også tilsvarer effektene på 

de månedlige overgangssannsynlighetene. Dette er en 

forenkling, men vil likevel være illustrerende. 

Figur 9-3: Reelle (blå) og kontrafaktiske (grå) 

betingede sannsynligheter for overgang til jobb, 

etter ledighetsforløpets varighet, for 62-åringer etter 

reformen 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå. De 

kontrafaktiske overgangssannsynlighetene er beregnet basert på 

de estimerte kausaleffektene av reformen. 

Figur 9-4: Reelle (blå) og kontrafaktiske (grå) 

betingede sannsynligheter for annen overgang ut 

av ledighet, etter ledighetsforløpets varighet, for 62-

åringer etter reformen 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå. De 

kontrafaktiske overgangssannsynlighetene er beregnet basert på 

de estimerte kausaleffektene av reformen. 

Basert på disse punktestimatene på månedlig 

overgangssannsynlighet simulerer vi så 100 000 

ledighetsforløp, og beregner overlevelses-

sannsynligheter, og forventet antall overganger til 

henholdsvis jobb og annet, per måned. Dette er 

illustrert i Figur 9-5. 

Vi estimerte at forkortingen av dagpengeperioden 

førte til noe hyppigere overganger til jobb tidlig i 

ledighetsforløpet, og noe mindre frekvente 

overganger til annet tidlig i ledighetsforløpet. 

Figur 9-5: Overlevelsessannsynligheten for 

ledighetsforløpene til personer som ble 

arbeidsledige ved 62 års alder etter reformen, reell 

(blå) og kontrafaktisk (grå) 

 

 Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå.  
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Når vi legger punktestimatene til grunn9, slår disse 

estimerte effektene ut som at samlet sett forlater 

færre personer ledigheten i løpet av de to første 

årene i ledighetsperioden, som en konsekvens av 

reformen. Dette ser vi ved at den grå kontrafaktiske 

overlevelseskurven, som illustrerer overlevelsen slik den 

ville vært blant 62-åringer etter 2010 dersom 

reformen ikke hadde funnet sted, ligger lavere enn 

den blå reelle, de to første årene av 

ledighetsforløpet. Dette endrer seg ved to års 

varighet. Mens den kontrafaktiske overlevelseskurven 

ikke viser tegn til noe brått fall ved to år, ser vi klare 

tegn til et slikt fall i den reelle overlevelseskurven. 

Dette tyder på at reformen bidrar til å redusere 

antallet lange ledighetsforløp blant de eldste 

arbeidssøkerne, men samtidig utsette overgangen ut 

av ledighet for de som har vært ledig i relativt kort 

tid. 

 Når vi beregner gjennomsnittsvarigheten blant 

ledighetsforløpene, observert til og med 66 måneders 

varighet, ser vi en marginal forskjell mellom faktiske 

og kontrafaktiske utfall. De reelle tallene (med 

reform) blant 62-åringer ledig etter 2010 viser en 

snittvarighet på 12,11 måneder. Den kontrafaktiske 

gjennomsnittlige varigheten, slik de anslagsvis ville ha 

vært i denne gruppen dersom reformen ikke hadde 

funnet sted, er på 12,05 måneder, altså marginalt 

kortere.  Dersom vi ser bort fra punktestimater som 

ikke er signifikant forskjellig fra null beregnes 

gjennomsnittsvarigheten i tilfellet uten reformen til 

12,35 måneder; altså marginalt lengre. Den lille 

effekten på gjennomsnittsvarigheten skyldes at 

effekten av redusert langtidsledighet i denne gruppen 

oppveies av en noe lavere sannsynlighet for overgang 

ut av ledighet tidlig i ledighetsforløpet. Tidlig i 

ledighetsforløpet er det mange som fortsatt er ledige. 

Selv en liten relativ effekt på overgangssannsynlig-

heten i denne fasen kan derfor i gjennomsnitt oppveie 

en sterk positiv effekt lengere ut i ledighetsforløpet. 

Videre har vi undersøkt om reformen påvirker 

ledighetsforløpenes «endestasjon». I figurene til høyre 

illustrerer vi reelle og kontrafaktiske tall for 

akkumulerte overganger til henholdsvis jobb og 

«annet». Resultatene viser at selv om bortfallet av 

særrettighetene påvirker timingen for overgang til 

jobb, er andelen som til syvende og sist ender opp i 

jobb kun marginalt endret. Etter fire år har 76 000 av 

100 000 simulerte ledighetsforløp blant 62-åringer 

endt med en overgang til jobb. I samme gruppe og 

tidsrom ville denne andelen vært 74 000 dersom 

reformen ikke hadde funnet sted. Dette tilsvarer en 

nedgang på to prosentpoeng. 

                                                      
99 Tallene endrer seg kun marginalt dersom vi ser bort fra 
parameter som ikke er estimert til å være signifikant 
forskjellige fra null. 

Figur 9-6: Akkumulerte overganger til jobb blant 62-

åringer som ble ledig etter 2010. Reelle (blå kurve) 

og kontrafaktiske (grå kurve) tall. 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 

Figur 9-7: Akkumulerte overganger til annet blant 

62-åringer som ble ledig etter 2010. Reelle (blå 

kurve) og kontrafaktiske (grå kurve) tall. 

 

Kilde: Registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå 
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Tilsvarende viser simuleringen at reformen fører til at 

flere ledighetsforløp ender med en overgang til 

«annet», som inkluderer alderspensjon (uten 

kombinasjon med jobb, helserelaterte ytelser og 

overgang ut av registeret. 21 prosent av forløpene 

ender med en slik overgang. I samme gruppe og 

tidsrom ville denne andelen vært 17,5 prosent dersom 

reformen ikke hadde funnet sted. 

For å oppsummere effektene er det alt i alt små 

effekter av reformen. Bortfallet av særrettighetene 

fører til at overganger ut av ledighet blir konsentrert 

rundt to års varighet. Effektene på 

gjennomsnittsvarighetene er imidlertid svært små, og 

det er også effektene på andelene som ender opp 

med en overgang tilbake til jobb. Reformen fører til at 

flere ender opp med å gjøre en aktiv overgang ut av 

ledighet, til andre trygdeytelser eller ut av 

ledighetsregisteret. I den forstand reduseres antallet 

eldre som står som «passive» arbeidssøkende som en 

konsekvens av reformen.  
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Fram til 2011 hadde eldre arbeidssøkere 

særrettigheter i dagpengeregelverket. Vi har 

analysert effektene av bortfallet av forlenget 

dagpengeperiode for denne gruppen. Vi har 

undersøkt kjennetegn ved arbeidssøkere som 

benyttet seg av forlenget dagpengeperiode, om 

NAV har endret sin oppfølging av eldre 

arbeidssøkere, og om reformen har hatt en 

effekt på eldre arbeidssøkeres overganger ut av 

ledighet. Våre funn tyder på at bortfallet av 

særrettighetene i dagpengeregelverket kun i 

svært liten grad har økt sysselsettingen blant 

eldre.    

NAVs oppfølging av arbeidsledige skal ikke være 

betinget på alder. Da bortfallet av særrettighetene 

ble vedtatt i Stortinget ble det likevel understreket et 

behov for økt fokus på de eldste arbeidssøkerne. 

Direktoratet ga som følge av dette i Mål- og 

disponeringsbrevet til fylkene i 2011 informasjon om 

regelendringen. Fylkene ble også anmodet om en 

tettere oppfølging av personer som ble påvirket av 

endringen: «En må legge til rette for tidlig og god 

arbeidsrettet oppfølging av seniorer slik at færrest 

mulig kommer i en situasjon hvor en står uten jobb eller 

dagpenger før overgang til pensjon. Det bør være et 

særlig fokus på dem som ikke kommer over i arbeid 

eller ikke har rett til pensjon før fylte 67 år.» 

(Arbeids- og velferdsdirektoratet, 2011).   

Enkelte NAV-kontor ser ut til å ha hatt spesielle tiltak 

rettet mot de arbeidssøkerne som opplevde å miste 

dagpengerettighetene sine i juli 2012. Det ser imidler-

tid ikke ut til at varige spesielle tiltak rettet mot eldre 

arbeidssøkere har blitt etablert. I praksis vies eldre 

arbeidstakere likevel mer oppmerksomhet nå enn før 

reformen. Dette ser ut til å være delvis drevet av at 

en større andel av de eldre registrerte ledige er 

reelle arbeidssøkere nå, sammenliknet med før re-

formen, og dermed tar mer initiativ til kontakt og 

aktivitet selv. Dette tyder på at særordningene 

tidligere kunne være en implisitt form for tidlig-

pensjonering.   

De som tidligere benyttet seg av særrettighetene for 

eldre arbeidssøkere hadde også noen kjennetegn som 

skilte seg fra eldre arbeidssøkere som ikke benyttet 

seg av ordningen. NAV-veilederne trekker selv fram 

noen «arketyper» på eldre arbeidssøkere som det er 

ekstra utfordrende å formidle, og derfor som mer 

tilbøyelige til å ha hatt bruk for utvidet dagpenge-

periode. Dette kan være menn i tidligere leder-

stillinger, med uvilje mot å ta en stilling som 

underordnet. Det gjelder også alle med broket 

yrkeshistorikk, spesielt grupper som har arbeidet i 

yrker som etter hvert er i ferd med å fases ut av 

teknologisk utvikling.  

Registerdata viser at omtrent 23 prosent av de ledige 

som i kraft av sin alder og tidspunkt for når de ble 

ledige, potensielt kunne ha benyttet seg av forlenget 

dagpengeperiode, faktisk gjorde det. 

Andelen som tok ut forlenget dagpengeperiode var 

størst blant de som var 62 år gamle da de ble ledige, 

blant kvinner, og blant personer med norsk bakgrunn. 

Personer med videregående utdanning var også mer 

tilbøyelig enn andre utdanningsgrupper til å benytte 

seg av forlenget dagpengeperiode.  

Vi ser at i aldersgrupper som har fått forkortet sine 

dagpengeperioder som følge av reformen, faller 

tidspunktet for overgang ut av ledighet annerledes 

etter reformen sammenliknet med før: Flere over-

ganger er konsentrert rundt det nye tidspunktet for 

dagpengenes utløp, nemlig to år. Dette gjelder både 

for overgang til jobb og til samlekategorien alders-

pensjon, helseytelser og ut av registeret. 

I effektanalysen utnytter vi det faktum at personer 

som var rett over 62 år og rett under 62 år på det 

tidspunktet de begynte å motta dagpenger, påvirkes i 

svært ulik grad av regelendringen. De som ennå ikke 

var 62 år på dette tidspunktet hadde to års dag-

pengevarighet både før og etter reformen, mens de 

som nylig hadde blitt 62 år gikk fra en potensiell 

dagpengevarighet på inntil fem år, og ned til to år. Vi 

betrakter de som ble ledige som 62-åringer som en 

treatmentgruppe, og 61-åringene som en kontroll-

gruppe, og anvender en forløpsmodell, med et 

differences-in-differences-design for å estimere 

effektene av reformen. 

Både ved overgang til jobb og til overganger til 

alders- og helserelatert trygd og ut av ledighets-

registeret ser vi at reformen fører til en signifikant 

økning i overgangssannsynligheten ved to års 

varighet. For overgangen til jobb er punktestimatene 

for effekten positive også for lengre varigheter. Tidlig 

i ledighetsforløpet ser sannsynligheten for overgang til 

jobb ut til å falle noe. Når vi simulerer den estimerte 

modellen finner vi kun marginale effekter av reformen 

på forventet varighet på ledighetsforløpet. Vi ser en 

liten positiv effekt på andelen ledige som ender opp 

med å gjøre en overgang til jobb (enten med eller 

uten alderspensjon i tillegg), og at flere gjør 

overganger ut av ledighet til alders- og helserelaterte 

ytelser, og ut av registeret. 

10. Oppsummering 
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10.1 Modell 

Vi estimerer varighetsmodeller med følgende overganger:  

• Jobb, som inkluderer 

– Jobb uten alderspensjon samtidig 

– Jobb i kombinasjon med alderspensjon 

• Annet, som inkluderer: 

– Alderspensjon 

– Helseytelse 

– Ut av registeret 

Det innebærer at vi følger ledighetsforløpene til arbeidssøkeren gjør overgang til en av disse slutt-

destinasjonene. Vi forklarer overgangssannsynlighetene til hver enkelt overgang med en rekke individuelle 

variabler, samt med en dummy-variabler, som indikerer hvor lenge ledighetsforløpet har vart. Denne vektoren av 

varighetsdummyer er i neste rekke multiplisert med en indikator for om arbeidssøkeren var i treatmentgruppen 

(det vil si ble arbeidsledig som 62-åring), for om ledighetsforløpet startet etter reformen (Juli 2010 eller 

senere10), samt med en interaksjon mellom indikator for treatmentgruppe og indikator for at ledighetsperioden 

startet opp etter reformen. Det er denne varighetsvektoren multiplisert med interaksjonen mellom indikatorer for 

treatmentgruppe og post-reform som er de avgjørende variablene i denne modellen. Ved hjelp av dem oppnår 

vi varighetsspesifikke estimater på effekten av reformen. Vi estimerer en effekt av reformen ved seks måneders 

varighet, og en annen effekt etter 12 måneders varighet, og så videre. Denne fleksible modellspesifikasjonen er 

hensiktsmessig fordi det er all grunn til å tro at effekten av reformen er avhengig av hvor lenge personen har 

vært arbeidsledig: Forkortingen av dagpengeperioden fra opp mot fem og ned til to år øker trolig 

overgangssannsynligheten ut av ledighet ved to års varighet, reduserer den sannsynligvis ved fem års varighet, 

og er kanskje av mindre betydning helt tidlig i ledighetsforløpet.  

Vi legger til grunn en underliggende kontinuerlig hasardfunksjon av følgende form:  

 𝜃𝑖𝑑𝑘 = exp(𝛼𝑑𝑘 + 𝛿𝑑𝑘𝑔𝑖 + 𝜇𝑑𝑘𝑝𝑖 + 𝛾𝑑𝑘(𝑔𝑖 × 𝑝𝑖) + 𝛽𝑘(𝑥𝑖) + 𝑣𝑘𝑖) (3) 

𝑔𝑖 er r en dummyvariabel som tar verdien 1 dersom ledighetsforløpet er i «treatmentgruppen», og 0 ellers. 

Forløpet er i treatmentgruppen dersom personen 𝑖 var 62 år gammel på det tidspunktet han eller hun ble ledig. 

𝑝𝑖 indikerer at forløpet startet etter reformen, og 𝑔𝑖 × 𝑝𝑖 interaksjonen mellom de to. Denne variabelen tar altså 

verdien 1 kun dersom den ledige var over 62 år på ledighetstidspunktet, og ledighetstidspunktet var etter 

reformen.  

𝑥𝑖 er en vektor av demografiske forklaringsvariabler, og andre bakgrunnskjennetegn ved den ledige. Fotskriften 

𝑑 ved parameterne indikerer varighet. Alle parameterne er dermed vektorer, med variabler som avhenger av 

ledighetsforløpets varighet. For en gitt varighet på ledighetsforløpet, 𝑑, kan 𝛾𝑑𝑘 betraktes som effekten av 

reformen på hasarden til destinasjon 𝑘. Vi antar at hasardene er konstante innad i hver periode, men varierer 

fleksibelt mellom den. 𝑣𝑘𝑖 er et ledd som fanger opp uobserverbar heterogenitet i person 𝑖s hasard til overgang 

𝑘.   

Modellen er proporsjonal i den forstand at effekten på hasarden av en endring i en variable antas å være 

uavhengig av verdien på andre variabler. 

Estimeringene er gjort ved hjelp av statas xtcloglog, det vil si en panel data complementary loglog random effect 

model. Vi antar at 𝑣𝑖𝑘 er normalfordelt 𝑁(0, 𝜎𝑣
2). 

 

                                                      
10 På grunn av overgangsordningen fikk alle som ble ledige etter dette tidspunktet begrenset varigheten på 
dagpengeytelsene til to år. 

Vedlegg 1: Økonometrisk modellering 
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Intervjuguiden ble sendt til intervjuobjektene i forkant av intervjuet. Spørsmålslisten ble brukt som utgangspunkt 

for intervjuet, men på punkter hvor det var aktuelt stilte vi oppfølgingsspørsmål som ikke var med i intervjuguiden. 

Temaliste for intervju 

• Hva kjennetegner eldre arbeidssøkere, som ikke klarer å finne ny jobb innen dagpengeperioden er over? 

– Kjønn, utdanning, nasjonalitet med mer 

– Tidligere jobb? 

– Viktigste hinder for å finne ny jobb? 

– Motivasjon? 

– Innsats for å finne ny jobb? 

• Hvordan følger du opp eldre arbeidssøkere, sammenliknet med yngre arbeidssøkere? 

– Hvor hyppig har dere kontakt? 

– Hva er tema for samtalene? 

– Diskuterer dere aktivitetskrav, og mulighet for avstenging av dagpengene? 

– Er overgang til tidligpensjon et tema? 

– Bruk av arbeidsmarkedstiltak, og effekten av dette 

– Skjer det endringer i oppfølging og samtaletema når dagpengeperioden nærmer seg slutten? 

• Hvordan har du merket bortfallet av særrettighetene for eldre arbeidssøkere? 

– Hvordan har de eldre arbeidssøkerne selv oppfattet regelendringen? 

– Har sammensetningen av eldre arbeidssøkere endret seg? 

– Har du/dere endret praksis for oppfølging?  

 

Vedlegg 2: Intervjuguide 
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