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Vi utnytter den trinnvise gjennomføringen av NAV-reformen til å undersøke
om den lokale etableringen av NAV-kontorer har påvirket ulike brukergruppers
sannsynlighet for å komme i arbeid. Vårt hovedfunn er at opprettelsen av NAV-
kontorene alt i alt medførte at det tok lengre tid for både arbeidsledige og sosial-
hjelpsmottakere å komme i arbeid. Det ser ut til at de negative effektene pri-
mært gjorde seg gjeldende de første par årene etter den lokale NAV-
etableringen. Det er dermed grunn til å tro at den ugunstige utviklingen har
sammenheng med selve omstillingsprosessen, og ikke nødvendigvis reflekterer
at den nye modellen fungerer dårligere enn den gamle.1

NAV-reformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2005. Reformen innebærer sam-
menslåing av tidligere Aetat og Trygdeetaten, og et partnerskap/samboerskap med
sosialtjenesten i kommunene. De første NAV-kontorene ble etablert i 2006 og det
siste kontoret ble åpnet i 2011. Brukerne av disse tjenestene står dermed i utgangs-
punktet overfor én – og bare én – dør. Dette skulle legge bedre grunnlag for en
helhetlig og konsekvent oppfølging av hver enkelt bruker, og redusere risikoen for
at personer «faller mellom stolene». I følge St.prp nr. 46, var det tre hoved-målset-
ninger med reformen:

• Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad
• Forenkle for brukere og tilpasse til brukernes behov
• Få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning
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I denne artikkelen skal vi undersøke om den første målsetningen har blitt inn-
fridd; om NAV-reformen har ført til at flere har kommet i arbeid og aktivitet og at
færre forblir på stønad. 

Mange mennesker var i kontakt med tidligere Aetat, Trygdeetaten og Sosial-
kontoret i kortere eller lengre tid for å få ulike stønader og/eller hjelp til å komme
i jobb. Enkelte var også i kontakt med flere av etatene samtidig og opplevde en
oppsplittet forvaltning. NAV-reformen skulle gjøre det enklere for brukerne ved at
alle relevante tilbud ble samlet i ett hus. Fevang et al. (2004) finner at de aller fleste
(85%) av stønadsforløpene forut for reformen involverte kun én av de tre etatene.
Omfanget av «fleretatsbruk» ble imidlertid større jo lengre forløpene varte. Av de
som hadde forløp med varighet på over ett år, var bortimot halvparten innom
minst to av de tidligere tre etatene. Studien viser også at det var sosialhjelpsmotta-
kere som i størst grad var innom flere etater, eksempelvis ved at de var innom
Aetat for å melde seg som arbeidsledige.

Vårt prosjekt er en del av et konsortium som evaluerer NAV-reformen. Dette
konsortiet består av mange forskere med ulik fagbakgrunn fra en rekke fors-
kningsinstitusjoner. Evalueringen består av to hoveddeler; prosessevaluering og
effektevaluering. Prosessevalueringen har undersøkt hvorvidt reformen har blitt
gjennomført og utformet i tråd med målsetningene for reformen, mens effekteva-
lueringen vil studere om målsetningene faktisk har blitt oppnådd.2

Tidligere resultater fra effektevaluering har vist at NAV-reformen medførte tre-
gere overgang til både jobb, utdanning og uføretrygd; se Schreiner og Markussen
(2012). Disse resultatene bygger imidlertid på registerdata kun fram til 2008, noe
som innebærer at det bare er de kommunene som startet tidlig med NAV-refor-
men, som ble evaluert, og at det kun er kortsiktige virkninger av reformen som ble
fanget opp. Siden den gang har nyere data blitt tilgjengelige, og vi vil i denne artik-
kelen benytte registerdata t.o.m. 2010 (2011 for enkelte utfall). Vi deler de ulike
NAV-brukerne i tre grupper, avhengig av om de starter sine forløp med ledighet,
en helserelatert ytelse eller med sosialhjelp.

Metode: Hva måler vi og hvordan måler vi det?

Det var mye som skjedde i forbindelse med innfasing av NAV-reformen; etable-
ring av NAV-kontor i kommunene (hver bydel i Oslo, Bergen, Trondheim og Stav-
anger), etablering av NAV forvaltning på fylkesnivå våren 2008, innføring av
Kvalifiseringsprogrammet i november 2007 og innføring av Arbeidsavklarings-
penger i mars 2010. Vi vil ikke være i stand til å evaluere hver enkelt av disse kom-
ponentene for seg. Årsaken til dette er at det ikke lar seg gjøre, på en overbevi-
sende måte, å skille virkningen av endringer som inntreffer over hele landet
samtidig fra virkningen av f.eks. konjunkturforhold. Dette legger også betydelige
begrensninger på hva vi klarer å måle effektene av i denne studien. Det vi omtaler
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som virkningen av NAV-reformen, er altså kun effektene direkte knyttet til etable-
ring av NAV-kontor i kommunene. NAV-reformen kan ha hatt en rekke andre
effekter, positive som negative, som følge av endrede arbeidsmetoder, nye arbeids-
verktøy osv. initiert fra sentralt hold, men ikke nødvendigvis knyttet til den lokale
etableringen av NAV. Dette vil ikke bli fanget opp i vår analyse. Vi tror likevel at
etableringen av NAV, slik brukerne opplever det gjennom møtet med NAV-konto-
ret, er det viktigste reformelementet, og at vår analyse derfor fanger opp vesentlige
forhold ved denne store reformen. 

Åpning av NAV-kontor i kommunene ble innført gradvis, de første kontorene
ble etablert oktober 2006 og det siste kontoret mars 2011. Figur 1 viser hvor stor
andel (i prosent) av innbyggerne i Norge som måned for måned sokner til et NAV-
kontor. 

Figur 1. Etablering av NAV-kontor

For å evaluere effekter av NAV-reformen utnytter vi at reformen ble innført på
ulike tidspunkter i ulike kommuner (bydeler). Den trinnvise innføringen gjør at vi
på samme tid kan studere utviklingen for forløp der NAV-kontor er etablert og der
NAV-kontor ennå ikke er etablert. Siden vi har en lang før-periode forut for den
første NAV-etableringen (2003 til høsten 2006), kan vi også kontrollere bort for-
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skjeller mellom kommuner som var der før NAV ble etablert. Denne måten å
identifisere effekter på kalles gjerne «forskjeller i forskjeller» og benyttes svært
mye i studier av denne typen. Kort fortalt undersøker vi hvorvidt kommuner med
NAV gjør det bedre enn kommuner uten NAV, relativt til hvordan forholdet mel-
lom disse kommunene var før NAV var etablert noe sted. 

For å estimere effekter setter vi opp en såkalt multivariat forløps-modell. Dette
er en modell som følger hver enkelt bruker fra vedkommende først registreres
som NAV-bruker (gjennom én av de tre «innfartsårene») måned for måned helt til
forløpet tar slutt. I hver måned kan det finne sted en overgang til et av fire utfalls-
tilstander: jobb, uføretrygd, ordinær utdanning, eller ingen «synlig» akivitet eller
stønad (se neste avsnitt for detaljer). Hvis det ikke skjer noen overgang, fortsetter
forløpet en måned til. Dette gjentar seg helt til en overgang finner sted eller til for-
løpet «sensureres», for eksempel ved utløpet av observasjonsperioden eller ved 62
års alder. Sannsynligheten for at de ulike hendelsene inntreffer uttrykkes som
funksjoner av observerte og uobserverte forklaringsvariabler, herunder én eller
flere variable som fanger opp den lokale statusen for NAV-reformen. For å hindre
at eventuelle konstante forskjeller mellom kommuner som gjennomførte NAV-
reformen på ulike tidspunkter påvirker resultatene våre, inkluderer vi en dummy
for hvert NAV-kontor. Tilsvarende inkluderer vi en dummy for hver kalender-
måned for å hindre at resultatene påvirkes av eventuell samvariasjon i NAV-gjen-
nomføringen og andre relevante forhold som endret seg over tid (for eksempel
knyttet til konjunkturutviklingen). Videre inneholder modellen en rekke andre
kontrollvariabler, som alder (42 variabler), kjønn, utdanning (25 grupper), nasjo-
nalitet (norsk, OECD-innvandrer og innvandrer fra ikke OECD-land), varighet av
forløp (1, 2, 3,…,12 måneder, 13-24 måneder, 24–36 måneder, over 36 måneder),
lokal konjunkturindikator (sannsynlighet for at en arbeidsledig får jobb neste
måned (snitt forrige 12 måneder (logaritme)), endring i den lokale konjunktur-
indikatoren fra måned t-13 til måned t-1 samt gjennomsnittlig yrkesinntekt siste
tre år før forløp. 

To viktige forutsetninger ligger bak vår evalueringsstrategi. For det første antar
vi at NAV-reformen ikke påvirker innstrømningen til midlertidige stønader ut
over det som fanges opp av våre forklaringsvariabler. For å sjekke om dette er en
rimelig antagelse, har vi sammenlignet den samlede innstrømningen over tid i
kommuner som gjennomførte reformen på ulike tidspunkter; se Figur 2, der
antallet nye klienter hvert år er målt relativt til innstrømningen i 2003 (se Fevang,
Markussen og Røed (2013) for en grundigere beskrivelse). I 2003 er innstrømnin-
gen satt lik 1, slik at grafen viser relativ endring i forhold til dette utgangspunktet.
Av figuren ser vi at innstrømningen falt med over 40 % (fall fra 1 til 0,6) gjennom
den økonomiske oppgangskonjunkturen fra 2003 til 2007, for deretter å ta seg opp
igjen gjennom finanskrisen i 2008 og 2009. Mønsteret er imidlertid svært likt for
kommuner som gjennomførte reformen henholdsvis tidlig og sent. For arbeids-
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ledige virker det uansett lite trolig at innstrømming påvirkes av selve reformen,
siden kriteriet «dagpenger» er uendret med NAV-reformen og insentivene for å
heve dagpenger er svært sterke (alternativet er ingen stønad). For mottakere av
sosialhjelp virker det også plausibelt at innstrømming er upåvirket. I den siste
gruppen, mottakere av AAP, er det derimot mulig at etablering av NAV-kontor har
hatt betydning, siden NAV også spiller en (viss) rolle i oppfølging av langtidssyk-
meldte. Dersom NAV-kontoret lyktes godt i sin oppfølging av sykmeldte, kan det
hende gruppen som starter med AAP, er negativt selektert der NAV er etablert,
siden de «minst syke» da er tilbake i arbeid som følge av NAVs innsats. Vi vil der-
for gjøre en robusthetsøvelse der vi følger mottakere av sykepenger etter tre måne-
ders varighet av sykmeldingen. For sykmeldinger kortere enn tre måneder har
NAV trolig liten innflytelse. 

Figur 2.  Innstrømning til forløp etter start på NAV-reformen (2003=referanseår)

(Fra Fevang, Markussen og Røed, 2013)

Den andre vesentlige antakelsen vi gjør, er at tidspunktet for når de forskjellige
kontorene innførte NAV-reformen ikke samvarierer med andre uobserverte lokale
forhold som bidro til å endre varighet og utfall av brukerforløp. Vi har ikke eksakt
informasjon om hvordan rekkefølge og tidspunkt for etablering av de lokale NAV-
kontorene ble bestemt, men har fått opplyst at rent administrative forhold, særlig
knyttet til tilgangen på egnede lokaler, spilte en sentral rolle. Vi har ikke grunn til
å tro at rekkefølgen ble påvirket av lokale variasjoner i administrative utfordringer
og reformbehov. Fra et evalueringssynspunkt er kanskje det viktigste at etablerin-
gen av NAV-kontorer ikke samvarierer på en systematisk måte med lokale endrin-
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ger i etterspørselen etter arbeidskraft. Etter det vi har kunnet bringe på det rene,
har ikke lokale konjunkturvariasjoner vært vektlagt i vurderingen av når de ulike
kontorene skulle åpnes. Som nevnt foran har vi likevel inkludert lokale konjunk-
turindikatorer i de statistiske modellene. I praksis viser det seg at dette i svært
liten grad påvirker resultatene. 

Datagrunnlaget

Datagrunnlaget for denne rapporten er opplysninger fra ulike administrative
registre. Disse registrene bestyres av ulike offentlige etater. Til denne rapporten
har vi brukt opplysninger fra NAV og Skatteetaten. Opplysningene blir overlevert
til SSB. Her blir dataene i noen grad bearbeidet. I tillegg krypteres direkte identifi-
serbare kjennetegn (fødselsnummer) før dataene blir utlevert til Frischsenteret.
Ved Frischsenteret kobles så de ulike opplysningene sammen ved hjelp av dette
krypterte identifikasjonsnummeret; trygde- og sosialhjelpsopplysninger kobles
med individopplysninger som alder, kjønn, utdanning, osv. For å se på utfallet av
et forløp kobles det også til informasjon om inntekt. I tillegg til individdata har vi
benyttet oss av det såkalte «avtalearkivet» som beskriver organiseringen ved hvert
enkelt NAV-kontor og er laget og tilgjengeliggjort av Norsk Samfunnsvitenskape-
lig Datatjeneste (NSD). 

Vi benytter registerdata for perioden 2002-2010 (2011 for enkelte utfall) og
konstruerer individuelle arbeidsmarkeds -og trygdehistorier for samme periode.
Siden mange er hyppig inn og ut av ulike NAV-ordninger, ønsker vi ikke å defi-
nere ethvert opphør som slutt på en periode/forløp som NAV-bruker. Eksempelvis
er det ikke uvanlig å ha opphold av ytelser på to–tre måneder. Mulige årsaker til
dette er at personer forsøker å finne seg jobb på egen hånd uten støtte fra NAV,
men gir opp etter kort tid, eller at det er forsinkelser i forbindelse med utbetaling
av stønader. Hvis alle slike opphør ble tolket som en slutt på et forløp som NAV-
bruker, hadde vi fått svært mange korte stønadsforløp og trolig undervurdert
varigheten av de problemene som forårsaker stønadsbehov. Som en konsekvens av
dette har vi valgt å tolke stønadsperioder med mindre enn 12 måneders mellom-
rom som tilhørende samme forløp. 

Datamaterialet gjør det mulig for oss å følge personers status måned for
måned. Vi fokuserer på følgende tre «innfartsårer» som NAV-bruker:

1 Arbeidsledighet, dvs. ordinært ledige (helt ledige og delvis ledige) som mottar
dagpenger og ordinære tiltaksdeltakere

2 Helserelatert ytelse, dvs Arbeidsavklaringspenger (tidligere rehabiliteringspen-
ger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad) og tiltak for personer med
nedsatt arbeidsevne

3 Sosialhjelp og kvalifiseringsstønad
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Tilstand 3 (sosialhjelp og kvalifiseringsstønad) og Arbeidsavklaringspenger (del
av tilstand 2) er per definisjon en ytelse, mens tiltak for personer med nedsatt
arbeidsevne (del av tilstand 2) og ordinære tiltaksdeltakere (del av tilstand 1) nor-
malt vil utløse en ytelse. For tiltaksdeltakere har vi imidlertid ikke mulighet til å
skille ut de som faktisk får en ytelse. Tilstandene er gjort gjensidig utelukkende
ved at ledighet overskriver sosialhjelp og helserelaterte ytelser overskriver både
ledighet og sosialhjelp. Dette innebærer for eksempel at en person som mottar
både dagpenger og sosialhjelp, kategoriseres som ledig. I praksis vil mange av
disse brukerne også bevege seg «på tvers» i systemet, mellom ulike ordninger.
Dette er i noen grad hensikten og kan tenkes på som en del av «behandlingen»
NAV gir. Det kan også tenkes at etableringen av NAV har gjort slike bevegelser på
tvers enklere og at det har bedret tjenestene. I våre analyser har vi valgt å se bort
fra slike «interne» overganger, og i stedet fokusere på det som skjer etter at NAV-
forløpet i sin helhet er avsluttet. Men alle analysene er foretatt separat for hver av
de tre innfartsårene (starttilstandene).

I rapporten Til, fra og mellom inntektssikringsordninger – før og etter NAV ana-
lyserer vi nettopp slike bevegelser «på tvers» i systemet og hvorvidt NAV-refor-
men har endret hvordan brukere av NAV beveger seg gjennom systemet3. Kon-
klusjonen i denne rapporten er først og fremst at mye er uendret. Noen tegn til
endringer finner vi likevel, bl.a. at blant dem som begynner på arbeidsrettede til-
tak for personer med nedsatt arbeidsevne, er det nå flere som begynte med sosial-
hjelp og dagpenger, og færre som begynte med helserelaterte ytelser – noe som
tyder på at flere går på tvers i systemet og må kunne sies å være i tråd med refor-
mens intensjon. Samtidig finner vi den samme utviklingen i kommuner der NAV
ennå ikke var etablert, så det vanskelig å vite hvorvidt det er et resultat av refor-
men som sådan eller et generelt utviklingstrekk «i tiden».

For at et forløp skal avsluttes, må brukeren slutte å motta ytelsene nevnt over
(dagpenger, AAP, sosialhjelp, eller ytelser i forbindelse med tiltak) i minst 12
måneder. Dersom dette skjer, går vi så inn og undersøker hvordan forløpet er
avsluttet. Her skiller vi mellom følgende utfall:

1 Jobb, dvs. yrkesinntekt over 1,5G uten mottak av uføretrygd, eller gradert
uføretrygd i kombinasjon med yrkesinntekt over 0.75G.4

2 Ufør, dvs.100 % ufør eller gradert uføretrygd uten jobb
3 Utdanning
4 Utenfor arbeid og utdanning uten stønad fra NAV. 

Hvis en person fyller 62 år, avsluttes (sensureres) forløpet uten overgang. Forløp
sensureres også hvis en person dør eller flytter ut av landet. Vi har data for perioden
2002-2010, noe som betyr at tidligste forløpsstart er januar 2003 og seneste slutt på
forløp er desember 2009. Tabell 1 beskriver forløpene som benyttes i analysen.
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Tabell 1. Forløp som starter i perioden 2003–2009. Noen hovedtall

Starter med 
ledighet

Starter med et 
helseproblem

Starter med 
sosialhjelp

Månedsobservasjoner 4 791 559 5 788 600 1 957 396
Forløp  454 628  248 632  118 262
Personer  381 151  213 433  94 651

Andel (i %) som avslutter et for-
løp i løpet av perioden

81,6 55,2 68,0

Gjennomsnittlig varighet blant 
avsluttede forløp (målt i antall 
måneder)

9,3 19,0 10,9

Andel (i %) av avsluttede forløp 
som gjør overgang til 

Jobb 82,8 68,2 58,1
Uføretrygd 0,4 18,7 2,5
Utdanning 3,5 1,1 7,1
Ut av arbeidsstyrken 12,2 8,9 29,8

Gjennomsnittsalder 
(ved start av forløp)

35,1 43,0 32,2

Andel (i %) kvinner 44,4 58,1 52,1

Utdanningsfordeling (i %)
Kun grunnskole 28,6 31,7 51,2

Videregående 44,3 44,2 30,4
Høgskole/universitet 22,9 22,5 11,3
Ukjent utdanning 4,2 1,6 7,1

Immigranter fra OECD-land 6,9 5,8 6,1
Immigranter fra ikke-OECD-
land

15,8 8,9 28,6
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Totalt omfatter datamaterialet 821 522 forløp. De fleste av disse starter med
arbeidsledighet. Likevel er antall månedsobservasjoner størst for dem som starter
med helseproblem, da disse forløpene varer vesentlig lenger. Vi ser at de tre typene
forløp skiller seg vesentlig fra hverandre, både hva gjelder varighet, hvordan de
avsluttes, og egenskaper ved personene som inngår. I gjennomsnitt varer et forløp
som starter med ledighet, i 9 måneder, et som starter med sosialhjelp varer i 11
måneder, og et som starter med helseproblem varer i 19 måneder (ikke inkludert
sykepengeperioden). At varighetene blir såpass lange, må forstås i lys av at vi knyt-
ter sammen kortere forløp med mindre enn 12 måneders opphør. De aller fleste
forløpene ender med overgang til arbeid; dette gjelder 83 % av forløpene som star-
ter med ledighet, 58 % av forløpene som starter med sosialhjelp og 68 % av forlø-
pene som starter med et helseproblem.

Resultater

Samlede effekter: Reformturbulens og langtidseffekter

I tabell 2 viser vi resultatene fra en modell der vi estimerer én konstant effekt av
NAV-reformen for hver overgang og for hver av de tre typene forløp. At effekten er
konstant, innebærer at vi her antar at eventuelle skift i overgangsrater fant sted på
nøyaktig samme tidspunkt som de nye NAV-kontorene åpnet, og at effektene der-
etter holdt seg på samme nivå gjennom de neste årene. Koeffisientene vi rapporte-
rer i tabellen, uttrykker de estimerte effektene på de såkalte hasardratene. Disse vil
tilnærmet uttrykke de relative endringene i de månedlige sannsynlighetene for å
foreta de ulike overgangene. For personer som starter med ledighet, ser vi for
eksempel at åpningen av det lokale NAV-kontoret er forbundet med et negativt
effektestimat på -0,022, alt annet likt. Tolkningen av dette er at den månedlige
sannsynlighet for overgang til arbeid falt med om lag 2,2 %. Her er det viktig å
huske på at effekten måles i prosent (%), og ikke i prosentpoeng. Hvis den måned-
lige jobbsannsynligheten for en person var 9,00 % før reformen, innebærer et fall
på 2,2 % altså at jobbsannsynligheten ble redusert til 8,82 % (og ikke til 6,8 %). 

Effektestimatene som rapporteres i Tabell 2 er med andre ord relativt små. De
er likevel signifikant forskjellige fra null, og peker nokså klart i ugunstig retning.
Vi ser at NAV har ført til lavere overgangssannsynligheter til arbeid, i hvert fall for
arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere. Dette er åpenbart ikke i tråd med refor-
mens ambisjon, men behøver likevel ikke bety at reformen har vært mislykket.
Det er nærliggende å anta at den negative effekten i noen grad kan ha vært forår-
saket av en kaotisk omstillingsprosess, og at vi i så fall kan forvente at resultatene
blir bedre over tid. Videre ser vi at sannsynligheten for å falle ut av arbeidsstyrken,
uten overgang til hverken jobb, trygd eller utdanning, reduseres for alle grupper.
Dette kan kanskje tolkes som et tegn på at færre faller «mellom ordninger». I så
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fall er dette i tråd med reformens ambisjon. Videre ser vi at sannsynligheten for
overgang til utdanning reduseres, om enn statistisk utsagnskraftig kun for motta-
kere av sosialhjelp. Når det gjelder overgang til uføretrygd, finner vi sprikende,
men ikke statistisk signifikante resultater. Alt i alt kan dette tyde på at NAV-refor-
men har ført til at flere blir gående lenger med ytelser. At det har vært en periode
med innkjøringsproblemer, er i samsvar med hva Andreassen og Fossestøl (2011)
finner i forbindelse med prosessevalueringen.

For å se nærmere på hvordan effektene av NAV-kontor-etablering eventuelt har
endret seg over tid, vil vi i det følgende estimere separate effekter for ulike faser av
den lokale etableringen. Vi vil da anta at effekter kan ha gjort seg gjeldende alle-
rede før de nye NAV-kontorene åpnes, ettersom den siste tiden før dette skjer kan-
skje har vært preget av forberedelsene til den store omstillingen. Tilsvarende vil vi
anta at effektene etterpå vil endre seg ettersom de nye kontorene får «satt seg». Vi
gjør dette ved å estimere separate effekter for hhv. (i) 1–12 måneder før NAV,(ii)
0–12 måneder etter NAV, (iii) 13–24 måneder etter NAV og (iv) Mer enn 24
måneder etter NAV. Alle disse effektene kan da tolkes som målt mot perioden mer
enn 12 mnd før etablering av NAV. I denne delen av analysen vil vi kun fokusere
på overgang til arbeid, fordi vi oppfatter dette som det mest sentrale utfallsmålet.
Resultatene er presentert i tabell 3.

Tabell 2. Resultater fra modellen med konstant NAV-effekt

Starter med 
ledighet

Starter med en 
helserelatert 
ytelse

Starter med 
sosialhjelp

Overgang til: Før NAV 
=referanse

Estimat 
(standardfeil)

Estimat 
(standardfeil)

Estimat 
(standardfeil)

Jobb Etter NAV -0,022*** 
(0,008)

-0,014 
(0,013)

-0,050** 
(0,021)

Uføretrygd Etter NAV 0,156 
(0,116)

0,015 
(0,024)

-0,144 
(0,094)

Utdanning Etter NAV -0,068 
(0,050)

-0,092 
(0,116)

-0,110* 
(0,063)

Utenfor arbeids-
styrken

Etter NAV -0,062***
(0,024)

-0,071**
(0,037)

-0,127*** 
(0,028)

* Signifikant på ti prosent-nivå, ** Signifikant på fem prosent-nivå, *** Signifikant på en prosent-nivå
SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET | NR 1–2 | 2014 | ÅRGANG 31 | 83–99



NAV-REF ORMEN:  STØVET LEG G ER SEG ETTER EN TU RBU LENT OMSTILLING
For arbeidsledige, til venstre i tabell 3, ser vi at koeffisientene forteller en tydelig
historie om midlertidige omstillingsvansker. Allerede året før etablering av kon-
toret ser vi tegn til at overgangssannsynligheten til jobb faller (om enn ikke statis-
tisk signifikant). De to første årene etter at kontoret er etablert er overgangssann-
synlighetene til jobb redusert med opp mot 5 %. Deretter, etter to år er den
negative effekten mindre og ikke statistisk signifikant, noe som tyder på at de
negative effektene vi også så i tabell 2, faktisk skyldes midlertidige omstillingspro-
blemer. For personer som starter med en helserelatert ytelse, finner vi konsekvent
negative effekter, men ingen av dem er statistisk signifikante. For mottakere av
sosialhjelp finner vi også en lignende profil som for arbeidsledige. Rett etter NAV-
etableringen faller overgangsratene til jobb kraftig, for så å ta seg opp etter to år. 

For å forsikre oss om at disse resultatene ikke skyldes måten vi har definert utfall
eller satt sammen datasettet på, har vi gjennomført en rekke robusthetsøvelser. Vi
har forsøkt mange ulike definisjoner av arbeid, både ved hjelp av ulike inntektsgren-
ser og ved hjelp av arbeidstakerregisteret, uten at dette har forandret resultatene
vesentlig. Vi har også forsøkt å «låse fast» personene i de kommunene de var bosatte
i ved forløpenes start, i tilfelle noen velger å flytte til eller fra kommuner der en har
eller ikke har etablert NAV. Heller ikke dette medfører endringer av betydning i våre
resultater. Vi har også estimert med og uten bruk av lokale konjunkturmål, noe som
heller ikke påvirker resultatene i særlig grad, og dette tyder på at tidspunkt for eta-
blering av NAV-kontor i liten grad hang sammen med lokale konjunkturforhold.
Sist, men ikke minst, har vi estimert modellen for en alternativ (og vesentlig større)
gruppe med helserelaterte ytelser, nemlig sykmeldte som har mottatt sykepenger i
minst tre måneder. Resultatene for denne gruppa ligner på resultatene for dem med
helserelaterte ytelser vist i tabell 3; de er ikke signifikante og nær null. 

Tabell 3. Resultater fra modell med overgang til arbeid

Starter med 
ledighet

Starter med en 
helserelatert ytelse

Starter med sosial-
hjelp

Estimat 
(standardfeil)

Estimat 
(standardfeil)

Estimat 
(standardfeil)

Mer enn 12 måneder 
før NAV

Referanse Referanse Referanse

1–12 måneder før 
NAV

-0,013 
(0,008)

-0,011 
(0,013)

-0,019 
(0,020)

0–12 måneder etter 
NAV

-0,030*** 
(0,011)

-0,028 
(0,018)

-0,072*** 
(0,028)

13–24 måneder etter 
NAV

-0,046*** 
(0,014)

-0,006 
(0,024)

-0,026 
(0,038)

Mer enn 24 måneder 
etter NAV

-0,011
 (0,019)

-0,049 
(0,035)

0,066 
(0,054)

* Signifikant på ti prosent-nivå, ** Signifikant på fem prosent-nivå, *** Signifikant på en prosent-nivå
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Som tidligere nevnt har vi til nå kun utnyttet data t.o.m. 2010, og fordi vi ope-
rerer med en 12-måneders regel for å avslutte et forløp, blir siste slutt på et forløp
desember 2009. I tabell 4 lemper vi på dette kravet ved å sette en 3-måneders regel
for slutt på forløp. I tillegg tar vi med data t.o.m 2011. Vi gjør oppmerksom på at vi
da bruker data fra enkelte andre datakilder som er av noe dårligere kvalitet, og at
vi må utelukke sosialhjelp siden vi kun har opplysninger t.o.m 2010 for denne
ytelsen. I denne analysen bruker vi dateringer fra lønns- og trekkoppgavene for å
finne overgang til uføretrygd (i analysene foran brukte vi FD-trygd som har mer
presise dateringer), og for å finne overgang til jobb bruker vi dateringer fra
Arbeidstakerregisteret (noe som innebærer at vi ikke fanger opp selvstendig
næringsdrivende). Tabell 4 tegner likevel omtrent det samme bildet som tabell 3;
resultatene for gruppen som starter med en helserelatert ytelse, er usikre, mens det
for gruppen som starter med ledighet, er sterkest negative effekter en stund etter
reformtidspunktet.

Effekter av NAV i ulike typer NAV-kontor

Det er grunn til å tro at det er store forskjeller mellom ulike NAV-kontor når det
gjelder hvordan omstillingsprosessen har foregått. Hvert enkelt NAV-kontor har
inngått en samarbeidsavtale mellom staten og den enkelte kommune som regu-
lerer samarbeidet ved det respektive NAV-kontoret, og avtalene finnes i NSDs
avtalearkiv for NAV. Her finnes det bl.a. opplysninger om det er delt eller todelt
ledelse ved NAV-kontoret, om lederens ansettelsesforhold er statlig eller kommu-
nalt, hvilke tjenester som er lagt inn i NAV, og om avtalen nevner lokale mål

Tabell 4. Resultater fra modell med overgang til arbeid (data fra 2011 er inkludert)

Starter med ledighet Starter med en helse-
relatert ytelse

Estimat (standardfeil) Estimat (standardfeil)
Mer enn 12 måneder før 
NAV

Referanse Referanse

1–12 måneder før NAV -0,014 
(0,009)

-0,004
 (0,013)

0–12 måneder etter NAV -0,024**
 (0,012)

-0,024 
(0,017)

13–24 måneder etter NAV -0,039***
 (0,014)

-0,009
 (0,022)

25–36 måneder etter NAV -0,026 *
(0,016)

-0,040
 (0,028)

Mer enn 36 måneder etter 
NAV

-0,009 
(0,019)

-0,009
 (0,034)

* Signifikant på ti prosent-nivå, ** Signifikant på fem prosent-nivå, *** Signifikant på en prosent-nivå
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utover de generelle/overordnede. Disse opplysningene har vi forsøkt å få inn i esti-
meringene, men vi har ikke lyktes med å finne systematiske forskjeller i effektesti-
matene mellom ulike typer NAV-kontor ved hjelp av disse opplysningene. Ett
kjennetegn ved kommunen ser imidlertid ut til å ha en viss betydning; nemlig
kontorstørrelse. Tabell 5 viser resultater fra modeller hvor vi har estimert NAV-
effektene for store og små kontorer hver for seg. Når vi deler materialet inn i
undergrupper, får vi mindre signifikante effekter, vi velger derfor kun to reformef-
fekter; den første er 1–24 måneder etter at NAV-kontoret har blitt etablert (kort-
siktig effekt) og den andre er mer enn 24 måneder etter (langsiktig effekt). Disse
effektene sammenliknes med hva situasjonen var før NAV-kontoret ble etablert.
Tabell 5 viser at det er kun ved de store kontorene at NAV-reformen har signifi-
kant negativ effekt på overgang til jobb. At det går bedre i de små kontorene, gjel-
der både på kort sikt (de første to årene etter at NAV-kontoret ble etablert) og på
lengre sikt (mer enn to år etter opprettelse av NAV-kontor). Dette er i samsvar
med hva som har kommet fram i prosessevalueringen; Andreassen og Reichborn-
Kjennerud (2009) finner at store kontor hadde større omstillingsproblemer enn
små kontor.

NAV for unge og gamle

Folk henvender seg til NAV-kontoret av ulike grunner. Enkelte er kun interessert i
å få utbetalt en ytelse, mens andre har behov for mer omfattende hjelp fra NAV for
å kunne få en jobb eller komme tilbake i jobb. Det er grunn til å tro at den sist-

Tabell 5. Resultater fra modell med overgang til arbeid. Forskjeller mellom store 
kontor (dvs kontor med over 20 000 innbyggere) og små kontor (dvs kontor med 
under 20 000 innbyggere)

Starter med ledighet Starter med en hels-
erelatert ytelse

Starter med sosialhjelp

Små kontor Store 
kontor

Små kontor Store 
kontor

Små kontor Store 
kontor

Estimat 
(standard-
feil)

Estimat 
(standard-
feil)

Estimat 
(standard-
feil)

Estimat 
(standard-
feil)

Estimat 
(standard-
feil)

Estimat 
(standard-
feil)

Før NAV Referanse Referanse Referanse
1–24 
måneder 
etter NAV

0,000 
(0,013)

-0,032*** 
(0,011)

0,020 
(0,019)

-0,042** 
(0,018)

-0,049 
(0,031)

-0,052* 
(0,028)

Mer enn 24 
måneder 
etter NAV

0,035 
(0,024)

0,000 
(0,023)

-0,005 
(0,041)

-0,072* 
(0,042)

0,103 
(0,067)

0,031 
(0,067)

* Signifikant på ti prosent-nivå, ** Signifikant på fem prosent-nivå, *** Signifikant på en prosent-nivå
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nevnte gruppen vil være mer sårbar for hvordan det enkelte NAV-kontor fungerer.
En mulig måte å skille ut en gruppe som trenger mer omfattende hjelp fra NAV
på, er å ta utgangspunkt i alder. Sannsynligvis vil NAV sette inn større ressurser på
de unge enn det de vil gjøre på de eldre, f.eks. gjennom deltakelse på tiltak og Kva-
lifiseringsprogrammet. Deler av tiltaksapparatet er også, som hovedregel, forbe-
holdt unge, så som støtte til ordinær utdanning.

Tabell 6 viser resultatene fra separate modeller for de som er under og over 35
år ved start på forløp. Ser vi på dem som starter med ledighet, er det 2,3 prosent
lavere sannsynlighet for å gjøre overgang til arbeid 0-2 år etter innføring av NAV-
kontor enn hva det var der NAV fremdeles ikke hadde blitt innført, resultatet var
det samme uavhengig av alder. Etter to år med NAV ser det imidlertid ut til å gå
bedre med de eldre enn med de yngre, men resultatene er ikke signifikant forskjel-
lig fra null. Når det gjelder de som starter med en helserelatert ytelse, er det klart
størst negativ effekt blant de yngste. De første to årene etter innføring av NAV er
det 5,3 prosent lavere sannsynlighet for at en person under 35 år kommer i jobb,
sammenliknet med hva det er blant de som tilhører et kontor som ennå ikke har
innført NAV. Blant de over 35 år er det ingen kortsiktig effekt av NAV på overgan-
gen til jobb. Blant de yngste med en helserelatert ytelse ser det heller ikke ut til å gå
seg til, mer enn to år etter at NAV-reformen ble innført er det 9,4 prosent lavere
sannsynlighet for at de gjør overgang til jobb (effekten er imidlertid ikke signifi-
kant forskjellig fra null). I gruppen som starter med sosialhjelp, er det igjen størst
negativ effekt på overgang til jobb de første to årene etter etablering av NAV-kon-
tor blant de yngste, men på lengre sikt (mer enn to år etter opprettelse av NAV-
kontor) ser det lysere ut for både de yngste og de eldste; for de under 35 år er det
7,5 prosent høyere sannsynlighet for å gjøre overgang til jobb, mens blant de over
35 år er det 5,6 prosent høyere sannsynlighet (effektene er imidlertid ikke signifi-
kant forskjellig fra null).

Tabell 6 (hvor vi deler inn i to aldersgrupper) gir et annet bilde enn tabell 3
(hvor vi ikke skiller mellom ulike aldre). Hvis det er slik at de eldste i større grad
kun henvender seg til NAV for å få en ytelse, er det ikke overraskende at NAV-
reformen har lite å si for deres sannsynlighet for å komme i jobb. Det vil da være
mest interessant å konsentrere seg om den yngste aldersgruppen. I tabell 3 så det
ut som om de som startet med en helserelatert ytelse, ikke var negativt påvirket av
NAV-reformen, mens hvis vi ser kun på de under 35 år, er det i denne gruppen det
er sterkest effekter ved at færre gjør overgang til jobb både på kort og på lang sikt.
På lengre sikt er det imidlertid oppløftende resultater blant gruppen som starter
med sosialhjelp. Dette kan ha sammenheng med innføring av Kvalifiseringspro-
grammet som ble innført høsten 2007 i kontor som allerede hadde innført NAV,
og som ble implementert samtidig med etablering av NAV-kontor andre steder.
Kvalifiseringsprogrammet inneholder arbeidsrettede aktiviteter, opplæringsaktivi-
teter og tett individuell oppfølging og veiledning, og er spesielt tenkt for langtids-
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mottakere av sosialhjelp.5 Kvalifiseringsprogrammet varer vanligvis 1–2 år, men
kan også gis for lengre perioder. At det på kort sikt (de første to årene etter etable-
ring av NAV-kontor) er færre som gjør overgang til jobb, kan ha sammenheng
med dette. På lengre sikt (mer enn to år etter NAV-reformen) er det, som tidligere
nevnt, en bedring i jobbutsiktene for sosialhjelpsmottakere. Dette kan tyde på at
Kvalifiseringsprogrammet har lykkes med å få flere i jobb. Resultatene er imidler-
tid ikke signifikante og vi kan derfor ikke gi klare svar. 6

De minst oppløftende resultatene finner vi i gruppen som starter med en hel-
serelatert ytelse og som er under 35 år ved start på forløp, ved at det er færre som
gjør overgang til jobb etter innføring av NAV-reformen. I denne gruppen ser det
heller ikke ut til å være noen bedring i sikte; mer enn to år etter at NAV-reformen
ble innført er det mindre sannsynlig at disse kommer i jobb. Fevang et al (2013)
finner at det har vært en nedgang i andelen som er på tiltak for personer med ned-
satt arbeidsevne blant gruppen som starter med et helseproblem, mens det har
vært en økning i denne typen tiltak blant personer som starter med ledighet eller
sosialhjelp. Dette kan tyde på at det har blitt satset mer på tiltak blant ledige og
sosialhjelpsmottakere på bekostning av de som er på helserelaterte ytelser, og at
dette også har gitt seg utslag i at færre gjør overgang til jobb i gruppen som starter
med et helseproblem. 

Konklusjon

I denne artikkelen har vi undersøkt hvorvidt NAV-reformen har innfridd målset-
ningen om å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Resultatene våre tyder
på at det var betydelige problemer i forbindelse med omstillingsprosessen ved at

Tabell 6. Resultater fra modell med overgang til arbeid. Forskjeller mellom yngre 
NAV –brukere (over og under 35 år ved forløpsstart).

Starter med ledighet Starter med en helse-
relatert ytelse

Starter med sosialhjelp

Under 35 år Over 35 år Under 35 år Over 35 år Under 35 år Over 35 år
Estimat 
(standard-
feil)

Estimat 
(standard-
feil)

Estimat 
(standard-
feil)

Estimat 
(standard-
feil)

Estimat 
(standard-
feil)

Estimat 
(standard-
feil)

Før NAV Referanse Referanse Referanse
1–24 
måneder 
etter NAV

-0,023** 
(0,011)

-0,023* 
(0,012)

-0,053** 
(0,024)

0,001 
(0,015)

-0,056** 
(0,026)

-0,032 
(0,035)

Mer enn 24 
måneder 
etter NAV

-0,032 
(0,023)

0,039 
(0,024)

-0,094 
(0,058)

-0,024 
(0,033)

0,075 
(0,057)

0,056 
(0,076)

* Signifikant på ti prosent-nivå, ** Signifikant på fem prosent-nivå, *** Signifikant på en prosent-nivå
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færre kom i jobb og flere ble gående lenger på stønad de første årene etter at refor-
men ble innført. På lengre sikt (mer enn to år etter reformen) ser det ut til at refor-
men har gått seg noe til ved at overgangen til jobb er omtrent på samme nivå som
før reformen ble innført, alt annet likt. Det er allikevel for tidlig å si om målsetnin-
gen om å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad er nådd.

Det ser ut til at omstillingsprosessen har gått lettere ved små NAV-kontor enn
ved store. Deler vi datasettet i to og estimerer reformeffektene separat for små og
store kontor, ser vi at de negative effektene først og fremst er å finne ved store kon-
tor. Dette harmoniserer også godt med at det er omstillingen og ikke strukturelle
forhold ved NAV som i hovedsak har skylden for de negative effektene. 

Det kanskje mest alarmerende funnet i denne artikkelen er de tilsynelatende
vedvarende negative effektene av NAV for unge mottakere av helserelaterte ytelser.
Det kan se ut som om denne gruppen og dens jobbutsikter har vært mest skadeli-
dende av overgangen til NAV. Veksten i antall unge mottakere av helserelaterte
ytelser har lenge vært en bekymring, og det ser altså ikke ut til at etableringen av
NAV har bedret situasjonen – heller tvert i mot. 

Noter

1 Denne artikkelen er utarbeidet som en del av den forskningsbaserte evalueringen av
NAV-reformen (Prosjektnummer 179326/S20, Norges Forskningsråd) finansiert av
Norges Forskningsråd og ledet/koordinert fra Rokkansenteret. Rapporten er basert på
administrative data tilgjengeliggjort for forskning av Statistisk Sentralbyrå. Takk til
Tone Alm Andreassen for gode og hjelpsomme kommentarer og innspill underveis. 

2 Se http://rokkan.uni.no/nav/ for en oversikt over resultater fra evalueringen.
3 Rapporten er tilgjengelig i Frischsenterets rapportserie: http://www.frisch.uio.no/

publikasjoner/pdf/rapp13_01.pdf
4 Inntekt blir oppgitt per kalenderår. For de som avslutter et forløp januar-november,

bruker vi inntektsopplysninger både for inneværende år og neste år. Hvis en person
starter og avslutter et forløp innenfor samme kalenderår og i kalenderåret før har hatt
yrkesinntekt over 1G, antar vi at vedkommende har hatt jobben helt til start på forløp
og korrigerer inntekter deretter. 

5 Se f.eks https://www.nav.no/sosiale+tjenester/kvalifiseringsprogrammet.
6 Se Markussen og Røed (2014) for en evaluering av effektene av Kvalifiseringsprogram-

met.
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