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Sammendrag:

Fra 2011 medførte pensjonsreformen at det i privat sektor ikke lenger var
avkorting av pensjon mot arbeidsinntekt. For dem som var dekket av privat
AFP, gjorde dette det mer lønnsomt å fortsette å arbeide etter alder 62. Det
ble også mulig å ta ut alderspensjonene i folketrygden og i tjenestepensjonene fra alder 62, med aktuariell justering. En tapte da ikke pensjon
ved å vente med uttak. Offentlig sektor ble mindre berørt, men også der ble
det anledning til å ta ut folketrygdpensjon, riktignok mot å gi avkall på
avtalefestet pensjon.
Dette notatet gir en oversikt over de viktigste endringene i sysselsetting,
arbeidsinntekt, uttak av pensjon og uføretrygding i kohortene umiddelbart
før og etter pensjonsreformen. Det skilles mellom personer med offentlig
AFP, privat AFP og uten AFP, og mellom dem som har fyller kravene til å ta
ut ny folketrygd og dem som ikke gjør det. Årsgrupper før og etter
pensjonsreformen følges med data til og med 2014.
Det går tydelig fram at de som ikke lenger fikk pensjonen avkortet mot
arbeidsinntekt arbeidet mye mer. Det ser også ut til at det ble noe lavere
uføretrygding blant dem som fikk adgang til ny alderspensjon, men høyere
uføretrygding blant dem som mistet adgangen til pensjon fra alder 62.
Dette var personer som tidligere ville hatt privat AFP, men som ikke
hadde tilstrekkelig opptjening til å ta ut ny folketrygd.
På grunn av samordningsregelene i offentlig sektor blir det en variasjon
mellom årskohorter i avkastningen av å jobbe videre etter alder 67. Den
variasjonen vi foreløpig kan observere er imidlertid ikke stor og vi ser ennå
ikke særlig effekt av reglene.
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Yrkesaktivitet og pensjonsuttak etter pensjonsreformen1
Erik Hernæs, Frischsenteret

1. Innledning
Vesentlige elementer av pensjonsreformen trådte i kraft i 2011. Særlig stor virkning var det av
oppheving av avkortingsreglene av pensjon mot arbeidsinntekt og av det fleksible uttaket av
alderspensjonen i folketrygden (FTP) og i tjenestepensjonene (TP). Offentlig sektor ble mindre
berørt, men også der ble det anledning til å ta ut FTP, riktignok mot å gi avkall på avtalefestet
pensjon (AFP). Denne rapporten gir en oversikt over de viktigste endringene i sysselsetting,
arbeidsinntekt, uttak av pensjon og uføretrygding i kohortene umiddelbart før og etter
pensjonsreformen. Det blir sett på forskjeller etter næring og utdanning.
Den første delen av notatet inneholder en sammenligning av personer som på grunn
av ulikhet i fødselsår har vært eksponert for henholdsvis gammel og ny AFP‐ordning i privat
sektor eller som i fravær av AFP‐rettigheter har vært eksponert for henholdsvis 62 og 67 års
aldersgrense for disponering av egen FTP. Også grupper som har blitt påvirket på andre måter
eller ikke har blitt påvirket, tas med for sammenlikningens skyld.
Det går tydelig fram at de som ikke lenger fikk pensjonen avkortet mot arbeidsinntekt
arbeidet mye mer. Det ser også ut til at det ble noe lavere uføretrygding blant dem som fikk
adgang til ny alderspensjon, men høyere uføretrygding blant dem som mistet adgangen til
pensjon fra alder 62. Dette var personer som tidligere ville hatt privat AFP, men som ikke
hadde tilstrekkelig opptjening til å ta ut ny folketrygd.
Den andre delen er en sammenlikning av offentlig ansatte før og etter reformen, med
vekt på aldersspennet 67‐69. Her har arbeidsinsentivene endret seg på grunn av samordningen
av FTP og den offentlige tjenestepensjon (OFTP) og den individuelle 66 % garantien, hvor
uttakstidspunktene av AFP og FTP har betydning. Den variasjonen vi foreløpig kan observere
er imidlertid ikke stor og vi ser ennå ikke særlig effekt av reglene.

2. Sentrale institusjonelle endringer fra 2011
2.1. AFP i privat sektor og folketrygd
Et sentralt element er at avkortingen av pensjon mot arbeidsinntekt ble opphevet for personer
med AFP‐ordning i privat sektor, samtidig som det ble mulig å ta ut folketrygd og eventuell
tjenestepensjon fra alder 62, med aktuariell justering. Den økonomiske avkastningen av å
fortsette å arbeide økte derfor kraftig, se Hernæs m. fl. (2016) og Haga og Lien (2016).

1 Rapport utarbeidet på grunnlag av Prosjekt 1343 Sysselsettingseffekter mv. av pensjonsreformen, utført av
Frischsenteret for Finansdepartementet. Data utlånt fra Statistisk sentralbyrå har vært det empiriske grunnlaget for
rapporten. Stor takk til Knut Røed og Fredrik Haugen for gode kommentarer.
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2.2. Folketrygd og offentlig tjenestepensjon (OFTP)
Reformen har også medført endringer i samordningen mellom folketrygden og offentlig AFP
og offentlig tjenestepensjon. Som før kan offentlig tjenestepensjon tas ut fra 67, dersom en ikke
har arbeidsforhold som medfører medlemskap i offentlig pensjonsordning. Inntekt fra andre
arbeidsforhold kan kombineres med offentlig tjenestepensjon.
Offentlig ansatte i aldersgruppen 62‐66 fikk anledning til å ta ut folketrygd med
aktuariell justering. Dette medfører imidlertid at adgangen til å ta ut offentlig AFP faller bort,
slik at offentlig ansatte etter reformen står overfor et valg mellom tidlig uttak av folketrygd og
AFP som fortsatt blir avkortet mot arbeidsinntekt.
De som ikke har fullt opptjent folketrygd eller offentlig pensjon, kan tjene på å fortsette
opp til fylte 70 år. Dette gjelder både før og etter pensjonsreformen.
Etter reformen blir også offentlig tjenestepensjon levealdersjustert. Det skjer med
utgangspunkt i forholdstallet som gjelder når tjenestepensjonen tas ut. I tilfellet hvor de tas ut
samtidig1, er det to forhold som må tas inn i beregningen av effekter: samordningsfordelen og
den individuelle garantien (66 % garantien). Sistnevnte gjelder for dem som er født før 1959,
det vil si alle de kullene som følges her. For de kullene som følges her, er levealdersjusteringen
opp til 1,5 % (forholdstall 1,015). Med en (vanlig) samordningsfordel på ¼ G, omkring 20 000
kr, vil levealdersjusteringen ikke vil oppveie samordningsfordelen for noen i våre kohorter.
Alle får derfor samordningsfordel og den individuelle garantien ikke slår inn.
Utsettelse vil redusere virkningene av leveraldersjusteringen, men bare inntil
forholdstallet er lik 1. Utsettelse etter dette gir ikke økt samlet pensjon2. For kohortene her betyr
det utsettelse på 2‐3 måneder. Under en slik utsettelse vil altså pensjonene spares, mens
tidligere kull mistet pensjon som ikke ble tatt ut. Avkastningen av arbeid har derfor økt, men
bare i de første månedene etter fylte 67 år. En mulig effekt kan derfor tenkes i form av økt
arbeidsinntekt i året de fyller 67 år i forhold til tidligere kohorter. De som ikke har full
opptjening, kan fylle opp etter 67, og det kan tenkes at de arbeider noe lengre.

3. Datagrunnlag
3.1. Sysselsetting
Registerfilene med alle arbeidsforhold for årene 1999‐2014 er koplet sammen. Videre er de
koplet mot filene med arbeidsledighet, slik at arbeidsforhold som overlapper med en
etterfølgende arbeidsledighetsperiode blir avsluttet. Ut fra oppgitt arbeidstid og
arbeidsinntekt blir det viktigste arbeidsforholdet hvert år bestemt. Dette brukes til å kople til
AFP‐ og tjenestepensjonsrettigheter. Som årlig arbeidsinntekt brukes inntekt fra alle
arbeidsforhold i året.

1
2

Uttak av tjenestepensjon etter uttak av folketrygd er ikke lønnsomt og blir ikke tatt opp her.
Riktignok vil folketrygden øke, men tjenestepensjonen vil bli tilsvarende redusert.
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3.2. AFP‐rettighet
Personene klassifiseres etter AFP‐rettighet ved alder 60 i to trinn. Først brukes tre kilder for å
bestemme om den viktigste jobben en person har i året vedkommende fyller 60 er i et AFP‐
foretak. Det er
1. klassifisering av foretaket som offentlig eller privat ut fra næringskoden,
2. lister over AFP‐foretak i perioden fra AFP‐SLV‐ordningen og
3. forutgående ansettelse for personer som mottar offentlig eller privat AFP.
Det er en viss inkonsistens mellom datakildene og ingen av dem er tilstrekkelig og helt
pålitelige. Nr. 2 kan brukes til å avgrense foretak med privat AFP, men ikke skille mellom
private uten AFP og offentlige sektor. Nr. 1 brukes til skille mellom offentlige og private
foretak, men er en tilnærming og skiller heller ikke private foretak med og uten AFP. Nr. 3 kan
i prinsippet gi full klassifikasjon, men er avhengig av at noen i virksomheten faktisk har tatt
ut AFP og at det sist registrerte foretaket er kilden til observert mottak av AFP. Det er igjen
avhengig av vår identifisering av det viktigste arbeidsforholdet.
Det er derfor laget to grupperinger. I den «sikre» krever AFP tilhørighet at alle
kriteriene er sammenfallende, ellers antas de ikke å ha AFP. I den «sannsynlig» grupperingen
ses det også på de tilfellene hvor det er inkonsistens, og jeg gjetter på den mest sannsynlige
årsaken og grupperer også disse. Dette gir flere med AFP. Det brukes for det meste den
sannsynlige, men noe sjekkes med den sikre.
For dem som er i et AFP‐foretak, offentlig eller privat, ses det på inntekts‐ og
sysselsettingshistorien for å bestemme om kravene til å ta ut AFP ved alder 62 er oppfylt.
Sammen med de to foretaksklassifikasjonene gir det to grupperinger av personer etter AFP‐
rettighet, en sikker og en sannsynlig.
3.3. Tjenestepensjon
I regnskapsdata fra Brønnøysundregistrene har vi opplysninger i foretakets regnskap om
pensjonskostnader som angir om foretaket har en pensjonsordning. Dersom det i balansen
også er pensjonsforpliktelser eller – formue, antar jeg at foretaket har en ytelsesbasert
pensjonsordning (YB). Om foretaket bare har pensjonskostnader, antar jeg at de har en
innskuddsbasert pensjonsordning (IB). Vi kan imidlertid ikke skille mellom foretak som bare
har YB og foretak som har både YB og IB, for eksempel etter lukking av YB.

4. Grupper som ble ulikt påvirket av pensjonsreformen
4.1. Alder 62‐66
Med data til og med 2014, kan en følge tre årskull som ble 62 etter reformen: 1949‐kohorten til
og med 65, 1950‐kohorten til og med 64 og 1951‐ kohorten til og med 63. Disse sammenliknes
med før‐reform kohorter opp til og med alder 65.
For å unngå «tidlig tilpasning» klassifiseres alle som er bosatt 1. januar det året de fyller
60, avgrenset til dem som hadde lønnsinntekt og ikke mottok uføretrygd i løpet av året
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(«yrkesaktive»). De fordeles på seks grupper som angitt i tabellen nedenfor. Denne
klassifikasjonen gjenspeiler hvordan de ble påvirket av pensjonsreformen.

Tabell 1. Klassifikasjon etter AFP‐rettigheter og rett til ny folketrygd.
Mulig uttak av ny FT fra 62

Ikke mulig å ta ut ny FT fra 62 på
grunn for lave rettigheter

Gruppe 1 (30 % av sysselsatte ved
alder 60): Adgang til aktuarielt uttak
av FT ved å gi avkall på AFP

Gruppe 4 (14 % av sysselsatte ved alder
age 60): Ingen endring

Privat AFP

Gruppe 2 (23 % av sysselsatte ved
alder 60): Ingen avkorting og mye
høyere avkastning av fortsatt arbeid.
Adgang til aktuarielt uttak av FT og ny
AFP fra 62

Gruppe 5 (4 % av sysselsatte ved alder
60): Ingen avkorting og mye høyere
avkastning av fortsatt arbeid. Mister
AFP og får ikke adgang til FT fra 62

Ikke AFP

Gruppe 3 (19 % av sysselsatte ved
alder 60): Ingen endring i avkastning
av fortsatt arbeid, men adgang til
aktuarielt uttak av FT fra 62.

Offentlig AFP

Gruppe 6 (9 % av sysselsatte ved alder
60): Ingen endringer fra 62

Note: Prosenttallene er blant bosatte 1. januar hvert år 2002‐2014 i kohortene 1942‐1951, som i året de fyller 60 år
har positiv inntekt og ikke mottar uførepenger.

Tabell 2 gir noen endringer over fødselskohortene 1942‐1951 i sammensetningen av
gruppene. Antall yrkesaktive ved alder 60 viser en stigende tendens over kohorter. Det er stort
sett demografi, drevet av økningen fødselskullene etter krigen. 1

Andelen yrkesaktive

avgrenset på denne måten ligger rundt 60 % av hver kohort.
Andelene i gruppene 4‐6 faller over fødselskohortene 1942‐1951, særlig blant kvinner.
Dette er de gruppene som ikke har nok opptjening til å ta ut ny folketrygd ved 62. Blant
kvinnene falt prosentandelen uten slik opptjening fra 71 % i 1942‐kohorten til 47 % i 1951
kohorten. Pensjonsrettighetene har altså økt sterkt blant kvinner, som følge av den økende
yrkesaktiviteten blant disse fødselskullene. Tallene gjelder uttak ved 62, og mange trenger nok
ikke å vente til de blir 67, som vist i avsnitt 7.1. Likevel er pensjonsrettighetene langt lavere
blant kvinner enn blant mann, selv i 1951‐kullet, hvor det kun var 4 % av mennene som ikke
hadde rett til å ta ut ny folketrygd ved 62.
For det tredje har AFP‐dekningen (gruppene 1,2,4 og 5) økt noe, blant kvinner fra 73 %
til 78 % og blant menn fra 62 % til 75 %.

Vi ser at den relative økningen blant kvinner er mindre enn blant menn, på tross av økt yrkesdeltaking
blant kvinner i perioden. Det kan skyldes økt uføretrygding, men dette ligger utenfor rammen av denne
rapporten.

1
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Tabell 2. Fødselskohortene 1942‐1951 fordelt på gruppene 1‐6.
Fødselsår

I ALT (100
%)

Grupper (jfr. Tabell 1)
1

2

3

4

5

6

Kvinner
1942

10232

21,1

4,5

4,0

38,6

9,1

22,9

1943

11070

24,8

5,5

4,1

35,1

8,8

21,7

1944

12775

27,1

7,4

5,0

32,0

9,0

19,5

1945

13539

28,4

9,0

4,9

31,7

8,6

17,5

1946

15135

29,0

9,3

5,4

29,8

9,0

17,5

1947

14687

30,8

9,9

5,9

29,1

8,3

16,1

1948

14626

31,7

10,5

6,2

27,9

7,9

15,9

1949

14892

35,4

10,8

6,6

25,6

6,6

14,8

1950

14959

37,5

11,6

6,7

24,6

6,0

13,6

1951

14857

36,2

11,1

8,4
Menn

27,1

6,0

14,0

1942

11453

32,2

27,7

33,8

1,0

0,6

4,7

1943

13010

31,2

31,7

31,9

0,9

0,5

3,9

1944

14926

31,5

34,1

29,9

0,7

0,5

3,3

1945

15511

31,1

35,1

29,8

0,7

0,6

2,6

1946

17824

29,5

37,4

28,9

0,9

0,6

2,7

1947

17392

28,0

37,1

29,7

0,8

0,7

2,9

1948

17400

29,1

36,3

30,5

0,8

0,7

2,7

1949

17425

28,9

38,9

31,4

0,9

0,6

2,3

1950

17374

29,2

36,6

30,1

0,9

0,7

2,5

1951

17543

27,0

36,1

32,8

0,8

0,7

2,5

Note: Tabellen omfatter personer som var bosatte 1. januar hvert år 2002‐2014 i kohortene 1942‐1951, som i året de
fyller 60 år har positiv inntekt og ikke mottar uførepenger.

4.2. Alder 67‐70
For å se etter mulige virkninger av de endrete reglene for folketrygd og samordning med
offentlig tjenestepensjon, følges offentlig ansatte ved alder 66 før og etter reformen. Etter
reformen følges 1945‐kohorten til de fyller 69 og 1946‐kohorten til 68. Før reformen følges 1939‐
1941‐kohortene fram til 70. Fra alder 67 er FT og offentlig tjenestepensjon tilgjengelig for alle
offentlig ansatte, så ved 66 skilles det bare mellom privat og offentlig ansatte. For å få et litt
lengre perspektiv følges disse kohortene også helt fra 60. Da har vi imidlertid ikke
klassifikasjon i de 6 gruppene beskrevet i avsnitt 4.1, så de er bare klassifisert i offentlig og
privat ved 60.
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5. Yrkesaktivitet fra alder 62
I figurene 1 og 2 er det gått fram så langt som det er mulig med de eldste kohortene før
reformen og de yngste etter reformen, med utgangspunkt i dem som var yrkesaktive ved alder
60 og ikke mottok uføretrygd. For å gjøre figurene tydeligst mulig, er det brukt store symboler
(åpne og fylte sirkler og pluss‐tegn) på kurvene for kohortene etter reformen og små symboler
før reformen. Noen kurver vil ligge nesten oppå hverandre, men det gjelder innen kohortene
henholdsvis før og etter reformen. Blant kohortene etter reformen kan 1949 kohorten følges til
65, 1950 kohorten til 64 og1951 kohorten til 63. Alle beløp for arbeidsinntekt er i 1000 2014‐
kroner.

Figur 1. Andel yrkesaktive i gruppene 1‐6.

Andel i arbeid
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Note: Yrkesaktivitet definert som positiv inntekt i året hvor alderen oppnås.

Den største effekten på kort sikt skyldes omleggingen av privat AFP (se Hernæs m. fl.,
2016). Den vises tydelig i Gruppe 2 og 5, privat sektor med og uten rett til tidlig uttak av ny
folketrygd etter reformen (figur 1). Her ble avkorting av pensjon mot arbeidsinntekt fra alder
62 opphevet og vi ser kraftige hopp i andelene som fortsetter å jobbe etter 62. Andelen ligger
6

høyere enn i før‐reform kohortene så langt vi kan følge dem og det er ingen særlig forskjell
internt mellom før‐kohortene eller internt mellom etter‐kohortene. Ved alder 63 er andelen
yrkesaktive omtrent lik i 1949‐1951 kohortene og ved 64 omtrent lik i 1950‐1951 kohortene. Det
ser altså ut til å ha vært et hopp etter reformen, men ingen gradvis økning etter dette. En slik
«momentan» tilpasning til endrete insentiver som virker på kort sikt, passer med tidligere
resultater fra analyser av endringen i avkorting av pensjon, jfr. Brinch et al. (2017) og Hernæs
and Jia (2013).
Det er liten forskjell mellom gruppene 2 og 5. I begge gruppene økte avkastningen av
fortsatt arbeid, men i gruppe 5 mistet de i tillegg muligheten til å ta ut AFP, i og med at de ikke
tilfredsstilte kravet til å ta ut ny folketrygd. Likevel er endringen etter reformen av omtrent
samme størrelse, og det tyder på at det er insentivene som virker.
Kanskje noe overraskende er det også en økning i yrkesaktiveten blant offentlige
ansatte, selv om den er svakere enn blant dem med privat AFP. Det gjelder særlig blant dem
med rett til tidlig uttak av folketrygd (gruppe 1) og tyder på at en slik mulighet har gjort
fortsatt arbeid mer fristende. Det ser heller ikke ut til å være drevet av en allerede eksisterende
trend, i og med at kurvene henholdsvis før og etter reformen er påfallende sammenfallende,
så langt vi kan følge dem.
Det kan være unøyaktigheter i kategoriseringen slik som beskrevet i avsnitt 3.2, og hvis
vi har kategorisert noen med privat AFP som offentlig ansatt, vil det slå ut som en økning i
yrkesaktiviteten for offentlig ansatte etter reformen. Som nevnt i avsnitt 3.2 er det derfor laget
to klassifikasjoner, en «sikker» og en «sannsynlig». Figur 2 viser gruppene 1‐4 med den sikre
grupperingen. Gruppene 3 og 6 vil da antakelig inneholde en del personer med AFP‐rett og er
derfor ikke tatt med. Denne alternative, «sikre», grupperingen gir en litt svakere, men likevel
klar økning i yrkesaktiviteten etter reformen for offentlig ansatte.
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Figur 2. Andel yrkesaktive i gruppene 1‐4, «sikker» AFP‐klassifisering.

En siste ting å merke seg at er at yrkesdeltaking før reformen var høyest i offentlig
sektor og blant privatansatte uten AFP. Gruppene med AFP i privat sektor (2 og 5) lå lavere
og har nå tatt igjen de andre. Ser en på privatansatte med og uten AFP, kan en tolkning være
at de svake insentivene til fortsatt arbeid blant dem med AFP gjorde at mange gikk av tidlig.
Når insentivene er de samme (gruppe 2 vs. 3 og gruppe 5 vs. 6), blir også yrkesdeltakingen
nokså lik. I en slik sammenlikning er det litt overraskende både at offentlig sektor ligger så
høyt på tross av svake insentiver til fortsatt arbeid og at yrkesdeltakingen som nevnt også økte
etter reformen. Det kan ha betydning for nivået på yrkesdeltakingen at det her bare er
yrkesaktive ved alder 60 som følges, fordi det er effekten av pensjonsreformen som analyseres.
Det kan også være at økte incentiver blant offentlig ansatte ikke vil ha samme effekt som de
hadde i privat sektor.
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Figur 3. Gjennomsnittlig arbeidsinntekt blant personer i gruppene 1‐6.

Note: Inntekten måles i 1000 2014 kr, deflatert med G.

Gjennomsnittsinntekten blant dem som jobber (figur 3) viser små forskjeller mellom
kohortene. Fallet med alder kan godt skyldes at det er årsinntekten som måles. Jo flere som
slutter i løpet av året, jo lavere blir årsinntekten. En tolkning av dette er som hos Hernæs m. fl.
(2016), at endringene som følger reformen først og fremst er at noen forskyver tidspunktet for
når de trekker seg ut av arbeidslivet, men at de jobber som foregående kohorter inntil da.
Gradvis avgang har ikke blitt mer vanlig.
Tabellene 3 og 4 viser arbeid og inntekt ved alder 65 i alle gruppene beskrevet i avsnitt
4.1, delt også etter kjønn og utdanning, for henholdsvis 1944‐1945 og 1949 kohortene. Vi ser
klare nivåforskjeller etter utdanning og kjønn og de er i stor grad de samme før og etter
reformen. Blant dem med høyere utdanning er det flere som jobber og de tjener mer, med ett
unntak. Kvinner uten AFP, men rett til tidlig uttak av folketrygd (Gruppe 3) med høyere
utdanning, jobber mindre ved 64 enn dem med lavere utdanning. De tjener mer, så det kan jo
være de var i yrker med særaldersgrenser. Det har vi ikke direkte data for.
Vi ser også at det i offentlig sektor er en økning i andelen som jobber ved 64 etter
reformen, både for menn og kvinner, med og uten høyere utdanning.
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Tabell 3. Menn i gruppene 1‐6 etter utdanning, i kohortene 1944 og 1945.
Observasjoner ved 60 og 65

Grunn‐ og videregående

Høyere

utdanning

utdanning
1944‐45

1949

1944‐45

1949

3969

2022

5558

3020

Arbeidsinntekt ved 60

486

515

659

664

Prosent i arbeid ved 65

52

61

69

75

Arbeidsinntekt ved 65

411

432

586

587

8373

5030

2152

1216

Arbeidsinntekt ved 60

555

573

890

893

Prosent i arbeid ved 65

39

59

55

73

Arbeidsinntekt ved 65

443

448

757

741

6710

3969

2377

1501

Arbeidsinntekt ved 60

528

537

758

800

Prosent i arbeid ved 65

65

70

77

79

Arbeidsinntekt ved 65

454

437

704

689

Gruppe 4
Antall personer

114

79

111

81

Arbeidsinntekt ved 60

353

359

509

552

Prosent i arbeid ved 65

69

54

76

79

Arbeidsinntekt ved 65

340

351

484

526

Gruppe 5
Antall personer

138

78

35

24

Arbeidsinntekt ved 60

381

454

643

606

Prosent i arbeid ved 65

50

69

66

79

Arbeidsinntekt ved 65

344

367

567

597

Antall personer
Arbeidsinntekt ved 60

757
319

332
308

143
381

73
488

Prosent i arbeid ved 65

60

64

67

75

Arbeidsinntekt ved 65

293

279

430

415

Gruppe 1
Antall personer

Gruppe 2
Antall personer

Gruppe 3
Antall personer

Gruppe 6

Note: Tabellen omfatter menn som ved 60 var i arbeid og ikke mottok uføretrygd og som var bosatt ved 65.
Inntekten er målt i 1000 2014‐kr deflatert med G.
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Tabell 4. Kvinner i gruppene 1‐6 etter utdanning, i kohortene 1944 og 1945.
Observasjoner ved 60 og 65

Grunn‐ og videregå‐ Høyere utdanning ende
utdanning
1944‐45

1949

1944‐45

1949

2589

2062

4717

3202

Arbeidsinntekt ved 60

435

441

560

555

Prosent i arbeid ved 65

62

69

64

73

Arbeidsinntekt ved 65

357

358

442

440

1887

1403

270

212

Arbeidsinntekt ved 60

497

469

671

669

Prosent i arbeid ved 65

40

59

50

64

Arbeidsinntekt ved 65

396

369

519

530

1020

708

284

273

Arbeidsinntekt ved 60

499

505

611

592

Prosent i arbeid ved 65

70

72

74

75

Arbeidsinntekt ved 65

438

416

536

516

6932

3181

1456

687

Arbeidsinntekt ved 60

320

328

418

414

Prosent i arbeid ved 65

58

63

61

67

Arbeidsinntekt ved 65

280

277

368

362

2253

936

57

27

Arbeidsinntekt ved 60

324

308

426

392

Prosent i arbeid ved 65

42

63

53

70

Arbeidsinntekt ved 65

242

234

380

313

4776

1960

373

241

Arbeidsinntekt ved 60

278

285

357

357

Prosent i arbeid ved 65

64

68

69

71

Arbeidsinntekt ved 65

259

249

371

327

Gruppe 1
Antall personer

Gruppe 2
Antall personer

Gruppe 3
Antall personer

Gruppe 4
Antall personer

Gruppe 5
Antall personer

Gruppe 6
Antall personer

Note: Tabellen omfatter menn som ved 60 var i arbeid og ikke mottok uføretrygd og som var bosatt ved 65.
Inntekten er målt i 1000 2014‐kr deflatert med G.

For å se om det er forskjeller i responsen i ulike næringer er gruppe 2, privat sektor
med rett til tidlig uttak av FT, delt i tre næringsgrupper, kalt Industri, Handel og Annet. I den
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siste finnes mye tjenesteyting. Siden alle her fikk økte insentiver til å arbeide lengre, burde
forskjell i responsen i ulike typer arbeid slå ut i kurvene i Figur 4.

Figur 4. Andel i arbeid i tre næringsgrupper innen gruppe 2.

Note: 1945 kohorter har bare hel strek, mens 1949 kohorten er merket med +. Figurene omfatter personer i gruppe
2. Arbeid er definert ved positiv inntekt i året.

Denne enkle øvelsen viser svært små forskjeller i nivå mellom næringsgruppene, men en klar
likhet ved økt yrkesaktivitet etter reformen. Ved alder 65 har prosentandelen i arbeid økt fra
omkring 40 til omkring 60. Det kunne vært gjort mer detaljerte analyser med finere oppdeling
både i næring og i yrker, men alle resultater til nå tyder på at det er incentivene som har virket
og at det er liknende responser i de fleste undergrupper.

6. Yrkesaktivitet 67‐69
De nye samordningsreglene for folketrygd og offentlig tjenestepensjon vil påvirke insentivene
til å fortsette å arbeide etter 67 for offentlig ansatte slik som beskrevet i avsnitt 2.2. Mulige
effekter av dette kan finnes ved å følge kohorter før og etter alder 66. Etter reformen kan 1945
kohorten følges fra 66 til 69 og 1946 kohorten fra 66 til 68. De tre siste kohortene som kan følges
fra 66 til 69 før reformen, er 1939‐1941. Som i analysen av 62‐65‐åringer tas det utgangspunkt i
dem som jobbet rett forut for en eventuell insentivendring, denne gang ved alder 66, og med
skille bare mellom privat og offentlig ansatte.
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Forholdstallet ved uttak ved fylte 67 er 1,010 for 1945‐kohorten og 1,015 for
1946kohorten. Selv om akkumulert pensjon er uendret fra en foregående kohort (alt annet likt),
innebærer økt levealder og medfølgende levealdersjustering at pensjonen skal strekkes over
flere år. Årlig pensjonsnivå blir derfor lavere enn for foregående kohorter. Det kan tenkes at
dette oppleves som en inntektsnedgang som helt eller delvis kompenseres ved utsatt
arbeidsslutt. Det kan også være en substitusjonseffekt som trekker i samme retning, siden
avkastningen av fortsatt arbeid er påvirket, slik som beskrevet i avsnitt 2.2. Mens tidligere
kohorter mistet full pensjon ved fortsatt arbeid i offentlig sektor (som er mest aktuelt), vil nå
en utsettelse av pensjonsuttak på 2 og 3 måneder for henholdsvis 1945 og 1946 kohortene øke
årlig pensjonsnivå og derved akkumulert pensjon. Videre utsettelse vil ikke ha noen effekt på
samlet pensjon, siden økningen i årlig beløp fra folketrygden vil balanseres ved redusert
tjenestepensjon. Avkastningen av å fortsette å arbeide noe lengre, har derfor blitt høyere. Som
eksempel vil en inntektsskatt på 40 % (avhenger av hvor mye de jobber i året) og en (potensiell)
pensjon på 70 % (med samordningsfradrag) tidligere gitt en implisitt skatt på

1   0,6*0,3  0,82 . Uten pensjonstap blir den skatten etter reformen 1  0, 6  0, 4 . Med en

årsinntekt på 450 000 kr, øker avkastning etter skatt av 2 måneders arbeid fra 13 500 til 45 000
kr og av 3 måneders arbeid til fra 20 250 til 67 500 kr.1
Reduksjonen i årlig pensjonsnivå kan som eksempel være på 1 % av 300 000 som gir
en årlig reduksjon på 3000 kr, og en samlet reduksjon over 20 år på 60 000 kr uten diskontering.
Med 2 måneders utsettelse blir forholdstallet 1 og etter det er ikke lenger avkastningen av
videre arbeid høyere enn før reformen. Med en levealdersjustering på 1,5 % ved uttak ved fylte
67 år skjer det samme ved 3 måneders utsettelse. Da er også pensjonstapet kompensert. Denne
gevinsten kommer over hele pensjonstiden i form av høyere pensjon, og ut fra resultatene i
Brinch et al. (2017), kan det kanskje ikke ventes noen stor respons på dette.
Om folk ellers ville ha gått av når de fylte 67 år og nå utsetter 2‐3 måneder, vil det bli
både økt yrkesdeltakelse og økt arbeidsinntekt dette året. Resonnementet ovenfor gir ikke
grunn til å se særlige virkninger ved alder 68, men det vil også bli tatt med analysen.
Som en innledning følges i figur 5 gruppene fra alder 60, men betinget på at de jobber
i offentlig sektor ved 66. Andelen som jobber er stort sett konstant mellom 60 og 66, mens
gjennomsnittsinntekten (målt i G) går litt ned. Det betyr antakelig at det er svært liten
bevegelse ut og inn, men at det er litt redusert inntekt over tid. Siden det er årsinntekt som
måles, vil andelen som slutter i løpet av året trekke gjennomsnittet ned. Fra 60 til 66 (67 er
påvirket av avgang) er imidlertid denne effekt svært liten, siden de fleste er der hele tiden, og
fallet i gjennomsnittsinntekt fra 60 til 65 kan tolkes som nedgang i inntekt blant dem som
jobber. 2 Om gjennomsnittslønnen har fulgt G, som er brukt som deflatingsfaktor, kan
nedgangen i arbeidsinntekt tolkes som redusert arbeidstid eller reduksjon av bijobber.

1
2

Pr måned før reformen: 450000/12*0,18=6750 og etter reformen 450000/12*0,6=22500.
Personer med særaldersgrenser kan påvirke denne kurven og gi fall i årsinntekt før 67.
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Figur 5. Andel i arbeid og arbeidsinntekt blant ansatte i offentlig sektor ved alder 66

Note: Arbeid er definert ved positiv inntekt og arbeidsinntekt er målt i 1000 2014 kr deflatert med G.

Den sterkere nedgangen i andelen yrkesaktive etter 66 blant offentlig ansatte etter
reformen er det motsatte av hva en kunne forvente etter endringene i insentiver beskrevet
ovenfor. Imidlertid ligger jo gjennomsnittsinntekten over hele veien, og i kapittel 5 ble det vist
en økning i yrkesaktivitet fra 62 også blant offentlig ansatte etter reformen. Et spørsmål kan da
være om det at flere i de kohortene etter reformen fortsatte å jobbe mellom 62 og 66, gjør at de
ved 68 «er klar» til å gå av. En enkel sjekk av dette er å sammenlikne andelene som jobber i de
samme kohortene fra 60 til 70. Figur 6 tyder på at det sterkere fallet i yrkesdeltaking fra 66 i
kohortene etter reformen i stor grad er et motstykke til den høyere yrkesdeltaking mellom 62
og 66. Sett over aldersintervallet 62‐70 har samlet arbeidsinnsats økt, også i offentlig sektor.
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Figur 6. Andel i arbeid og arbeidsinntekt i alder 60 til 70, blant ansatte i offentlig og i
privat sektor ved alder 60.

Note: Figuren omfatter personer i alle grupper, delt i privat offentlig ansatte ved alder 60.

I tabell 5 vises i første linje regresjoner av sannsynligheten for å jobbe ved 67 og 68, og
økningen i forventet lønn gitt at en jobber, målt i 1000 2014 kr. Kohortene 1945‐46 er
sammenliknet med 1941‐42, blant dem som jobbet i offentlig sektor ved 65 og 66 og med
kontroller for lønn ved 65, utdanning, sivilstand og kjønn. Fra 65 til 68 faller yrkesdeltakingen
og arbeidsinntekten mer i kohortene etter reformen enn i kohortene før reformen. Dette er det
motsatte av hva en skulle forvente dersom den økte avkastningen av å jobbe litt lenger hadde
resultert i dette. Det er imidlertid i tråd med figurene ovenfor, hvor yrkesaktiviteten var høyere
i aldersintervallet 62‐66, for så falle mot 68.
Det kan likevel være at noen skyver på pensjoneringen, men det er vanskelig å
oppdage, fordi flere jobbet over aldersspennet 63‐66 og derfor kanskje var «klar» til å gå av
etter 66. Uten gode prediktorer for den økte yrkesdeltakingen før 67 er det vanskelig å
identifisere årsakene til nedgangen fra 67 og mulig effekt av levealdersjustering etter
pensjonsreformen.
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Tabell 5. Effekt av reform og av mulig videre opptjening i folketrygden på arbeid ved
alder 67 og 68. Offentlig ansatte ved alder 65 og 66 blant personer som ved 60 var i
arbeid og ikke mottok uføretrygd.
Alder 67
Variable

Kohort 1945‐46 vs. 1941‐42

Mindre enn 40 års opptjening
i folketrygden

Antall obervasjoner

Alder 68

Andel i Arbeidsinntekt
arbeid

Andel i Arbeidsinntekt
arbeid

0,011*
(0,005)

‐15,7**
(2,1)

‐0,054**
(0,007)

‐29,1**
(3,3)

0,031**
(0,006)

9,3**
(2,4)

0,024**
(0,008)

9,9**
(3,7)

20245

17143

20245

11747

Note: Alle beløp i 1000 2014 kr, deflatert med grunnbeløpet. Det er 4 regresjoner, hver med en dummyvariabel lik
1 for kohort 1945 eller 1946 og 0 for 1941 eller 1942, en dummyvariabel med verdi 1 for dem med mindre enn 40
års opptjening i folketrygden og 0 ellers og kontrollvariable for lønn ved alder 65, utdanning, kjønn og sivilstand.
* angir signifikans på 5 % nivå og ** på 1 % nivå.

Selv om det ikke er relatert spesielt til reformen, er det i tabell 5 også sett nærmere på
om manglende opptjening kan ha noen effekt på avgangen etter 67. I regresjonene skiller
dummyvariablene mellom før reform kohorter (1945 og 1946) og etter reform kohorter (1941
og 1942), og etter hvorvidt de har full pensjonsopptjening, målt ved om de har mindre enn 40
poenggivende år i folketrygden. For offentlig ansatte er det full opptjening etter 30 år, men vi
har ikke data for dette. Ved å skille ut dem som har mindre enn 40 år i folketrygden håper jeg
å få skilt ut en gruppe hvor det er færre som 30 års opptjening i offentlig tjenestepensjon.
I første linje ser vi for 1945 og 1946 kohortene en svak økning i yrkesdeltakelsen ved 67
i forhold til 66, men deretter det samme klare fallet ved 68 som i de foregående figurene.
Arbeidsinntekten blant dem som jobber faller klart både ved 67 og 68. Som påpekt i det
foregående, bør dette ses i sammenheng med den høyere aktiviteten i 1945 og 1946 kohortene
før alder 66.
Annen linje viser at yrkesdeltakingen og arbeidsinntekten faller langt mindre fra alder
66 blant dem som ikke har 40 års opptjening i folketrygden og derved mer å tjene på å fortsette
fra 66. Det kan synes å være et rimelig resultat. Det står imidlertid i motstrid til resultatene i
Brinch et al. (2017), hvor det ikke var noen forskjell i yrkesdeltakingen blant dem som i 2007
hadde full opptjening og dem som ikke hadde det. Der er det imidlertid gjort langt mer
nøyaktig modellering av grupper og insentiver. I tabell 5 ser det ut til at arbeidsinntekten blir
10 000 kr høyere pr. år blant dem som har mindre opptjening i folketrygden.
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7. Arbeid, trygd og pensjon
7.1 Aldersgruppen 62‐66
I tillegg til at mange flere fortsatte å jobbe etter at de ble 62 når dette etter reformen ble mer
lønnsomt, valgte også mange samtidig å ta ut folketrygd. Dette gjaldt også i offentlig sektor,
om enn i svakere grad. I figurene 7 og 8 er 1945 og 1949 kohortene, som begge kan følges fra
alder 62 til alder 65, valgt som før‐ og etter reform kohorter. Figurene viser henholdsvis
gruppene 2 og 5, hvor de største utslagene i yrkesaktivitet kom etter reformen.

Figur 7. Arbeid og pensjon i gruppene 2 og 5 (privat AFP) før og etter reformen.

I privat sektor med AFP og rett til tidlig ny folketrygd (Gruppe 2) var et stort flertall som i 1949
kohorten tok ut alderspensjon og flere enn før som tok AFP, selv om begge blir aktuarielt
justert. Også blant dem som etter vår klassifisering ikke har rett til tidlig folketrygd (Gruppe
5) var det en økende andel med folketrygd. Det skyldes antakelig en viss feilklassifisering, men
også i stor grad at deres rettigheter ble tilstrekkelig etter en viss utsettelse og aktuariell
oppjustering. Likevel har mange i denne gruppen mistet sin rett til tidlig pensjon og flere enn
i 1945 kohorten har gått over på uførepensjon.
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Figur 8. Arbeid og pensjon i gruppene 1 og 4 (offentlig) før og etter reformen fra al‐
der 60 til 65.

I offentlig sektor var det langt mindre endringer etter reformen. Den største endringen er at
mange med rett til tidlig uttak av folketrygd (Gruppe 1) tok denne ut, nærmere 30 % ved alder
65.
Både før og etter reformen er det vel 20 % som før alder 67 mottar tjenestepensjon. Dette
er antakelig personer med særaldersgrenser, men data gjør det ikke mulig å avgrense dette.
For å se nærmere på hvordan uføretrygdingen har endret seg etter reformen, viser først
figur 9 andelene uføretrygdet i gruppene 2 og 5, i kohortene 1942, 1945 og 1948.
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Figur 9. Uføretrygding i gruppene 2 og 5 (privat AFP) før og etter reformen.
Gruppe 2

60

61

62

63

Gruppe 5

64

65

60

Alder

61

62

63

64

65

Alder

I gruppe 2 medførte reformen at avkastningen av å jobbe etter 62 økte i 1949 kohorten
i forhold til 1942 og 1945. Litt velvillig tolket kan en si dette ikke endret uføretrygding i 1949
kohorten særlig mye fra de foregående kohortene, 1942 og 1945. I gruppe 5 skjedde i tillegg
det at personene mistet sin adgang til å ta ut pensjon fra 62 (selv om mange ikke trengte å vente
helt til 67). Her er det tydelig at uføretrygdingen i 1949‐kohorten, etter reformen, ligger
vesentlig høyere. Det er ikke gjort noen kontroller for andre variable, slik at det ville være
nyttig mer grundige analyser, blant annet av om noen grupper mer utsatt enn andre. Likevel
ser det ut til at en del av dem som mister sin adgang til tidlig pensjon, går over på uføretrygd.
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Figur 10. Uføretrygding i gruppene 3 og 6 (ikke AFP) før og etter reformen.
Gruppe 3
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Gruppe 6
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Mens figur 9 sammenlikner kohorter hvor noen mistet adgangen til tidlig pensjon,
sammenlikner figur 10 kohorter hvor noen får adgang til tidlig pensjon. I gruppe 6 er
mulighetene uendret etter reformen (1949 kohorten), og vi ser en jevn økning av
uføretrygdingen. I gruppe 3 derimot fikk 1949 kohorten adgang til tidlig pensjon fra 62, og litt
velvillig tolket ble økningen i uføretrygding «brutt» og 1949 kohorten har lavere uføretrygding
enn 1942 og 1945, hvor denne økte. Det kan altså se ut som om en adgang til tidlig pensjon
velges av en del personer som ellers ville ha gått over på uføretrygd. Forskjellene her er
imidlertid mindre enn vi så for dem som mistet adgang til tidlig pensjon, og det er klart behov
for mer grundig analyse.
Tabellene 6‐8 viser kombinasjoner av arbeidsinntekt og pensjon ved alder 65. Tabell 6
og 7 omfatter henholdsvis gruppe 1 og 2, som begge hadde mulighet for å ta ut folketrygd fra
alder 62. Gruppe 2 hadde den største økningen i yrkesaktivitet etter reformen, men også
gruppe 1 hadde en tydelig økning. Litt forsiktig kan det se ut til at det er dem som har høyest
inntekt ved alder 60, og kanskje høyest potensiell pensjon, som fortsetter å arbeide ved 65.
Blant dem som arbeider ved 65 er det størst reduksjon i inntekt fra 60 til 65 blant dem som tar
ut pensjon. En mulig tolkning er at de bruker pensjon til å redusere arbeidet. Etter at de tar ut
pensjon, har de den høyeste samlete inntekten.
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Blant dem uten arbeidsinntekt har de fleste pensjon og bare et mindre antall har
uføretrygd. Inntekten som pensjonist er høyere enn som uføretrygdet, men i begge tilfelle
betydelig lavere enn blant dem som fortsatt har arbeidsinntekt.
I tabell 8 er alle gruppene slått sammen, slik at det blir et bilde av hele kohorten (blant
de yrkesaktive ved alder 60). Her er inntekten som uføretrygdet betydelig lavere enn blant
pensjonistene, som igjen er betydelig lavere enn blant yrkesaktive. Forskjellen fra tabellene 6
og 7 er at tabell 8 også har med dem uten rett til tidlig pensjon, og disse har det laveste
inntektsnivået.

Tabell 6. Personer i Gruppe 1 i fødselskohorten fra 1949, etter arbeidsinntekt,
uføretrygd og pensjon ved alder 65.
Observasjoner ved 60 og 65

I
alt

Med arbeidsinntekt 65
Med
pensjon
65

Ved alder 60
Antall personer

Uten arbeidsinntekt 65

Uten
Med
Uten
pensjon 65 pensjon 65 pensjon
65

10306

4890

2379

2705

332

Prosentfordeling ved 65

100

47,4

23,1

26,2

3,2

Arbeidsinntekt (ved 60)

556

559

612

511

489

Ved alder 65
Arbeidsinntekt

331

413

582

0

0

22

8

15

20

302

Pensjon

179

200

0

321

0

Samlet inntekt

532

621

597

342

302

Uføretrygd

Note: Tabellen omfatter menn som ved 60 var i arbeid og ikke mottok uføretrygd. Alle beløp i 1000 2014‐kr,
deflatert etter grunnbeløpet. Gjennomsnitt over gruppen hvis ikke annet er angitt. Pensjon er summen av AFP,
folketrygd og tjenestepensjon.
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Tabell 7. Personer i Gruppe 2 i fødselskohorten fra 1949, etter arbeidsinntekt,
uføretrygd og pensjon ved alder 65.
Observasjoner ved 60 og 65

Ved alder 60
Antall personer

I
alt

Med arbeidsinntekt 65
Med
pensjon
65

Uten arbeidsinntekt 65

Uten
Med
Uten
pensjon 65 pensjon 65 pensjon
65

7861

4267

540

2788

266

Prosentfordeling ved 65

100

54,2

6,9

35,5

3,3

Arbeidsinntekt (ved 60)

607

618

729

581

453

Ved alder 65
Arbeidsinntekt

300

466

686

0

0

21

5

16

19

308

Pensjon

278

288

0

344

0

Samlet inntekt

599

759

702

362

308

Uføretrygd

Note: Se tabell 6.

Tabell 8. Alle personer i fødselskohorten fra 1949, etter arbeidsinntekt, uføretrygd og
pensjon ved alder 65.
Observasjoner ved 60 og 65

Ved alder 60
Antall personer

I
alt

Med arbeidsinntekt 65
Med
pensjon
65

Uten arbeidsinntekt 65

Uten
Med
Uten
pensjon 65 pensjon 65 pensjon
65

32317

14961

6815

8795

1746

Prosentfordeling ved 65

100

46,3

21,1

27,2

5,4

Arbeidsinntekt (ved 60)

523

558

519

498

357

Ved alder 65
Arbeidsinntekt

295

417

483

0

0

25

8

15

27

211

Pensjon

183

225

0

291

0

Samlet inntekt

504

650

498

317

211

Uføretrygd

Note: Se tabell 6.

For å se litt nærmere på sammenhengen mellom arbeid og pensjonsuttak i offentlig
sektor, vises det i tabell 9 regresjoner på sannsynligheten for å jobbe ved alder 63, i kohortene
1949‐51 i forhold til kohortene 1944‐45, separat for Gruppe 1 og 4, dvs. offentlig med og uten
rett til tidlig avgang med ny folketrygd. Det er kontrollert for utdanning, sivilstand og kjønn,
men puntktestimatene er lite avhengig av disse kontrollvariablene.
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Det er størst økning i andelen som fortsatt jobber blant dem som hadde rett til tidlig
uttak av ny folketrygd, men det er fortsatt en signifikant økning også blant dem som ikke
hadde rett til det. Litt forsiktig kan dette kanskje tolkes som at adgangen til å ta ut folketrygd
gjør det mer tillokkende å fortsette å arbeide, selv om det ikke er noen endring i den
økonomiske avkastningen, men kun en mulig økt likviditet. Økningen blant dem som ikke
hadde adgang til tidlig folketrygd, kan kanskje skyldes en oppadgående trend, jfr kurvene
ovenfor med kohortene 1944, 1945 og 1949‐1951.
Det er også en nedgang i andelen som går til uføretrygd, som kanskje også kan
tilskrives likviditet. Videre er det nedgang i andelen som tar ut AFP, og det rimer jo med at
flere jobber og at AFP ikke kan tas ut i offentlig sektor uten at en reduserer jobbingen.

Tabell 9. Effekt av reform på arbeid ved alder 63 for gruppe 1 og 4 (offentlig ansatte).
Andel i
arbeid

Andel med
uføretrygd

Andel med Arbeidsinntekt
AFP
i arbeid

Gruppe 1
Kohort 1949‐51 vs. 1944‐45

0,079**
(0,003)

Kohort 1949‐51 vs. 1944‐45

0,035**
(0,005)

Antall obervasjoner

‐0,023**
(0,003)
Gruppe 4

26507

‐0,074**
(0,004)

0,017**
(0,023)

0,001
(0,006)

‐0,030**
(0,005)

‐0,007
(0,022)

26507

26507

19435

Note: Alle beløp i 1000 2014 kr, deflatert med grunnbeløpet. Det er 8 regresjoner, 4 for hver av gruppene 1 og 4,
hver med en dummyvariabel lik 1 for kohort 1949‐1951 og 0 for 1944‐1945 og 0 ellers og kontrollvariable for lønn
ved alder 65, utdanning, kjønn og sivilstand. * angir signifikans på 5 % nivå og ** på 1 % nivå.

7.2. Aldersgruppen over 66
Det blir her sett nærmere på kombinasjonen av arbeid og pensjonsmottak og samlet inntekt
før og etter reformen. Observasjonsperioden etter reformen er ennå relativt kort, og kohortene
fra 1945 som er fulgt fram til 69, fylte 66 i 2011 da reformen trådte i kraft. Fra før reformen er
1942 kohorten fulgt. Begge er klassifisert i gruppene ved 60. Jeg ser først på gruppene 1 og 2,
offentlig og privat med rett til tidlig uttak av folketrygd, som ser ut til å være mest påvirket av
reformen.
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Tabell 10. Arbeids‐ og pensjonsinntekt ved alder 69 i kohortene 1942 og 1945
Observasjoner ved 60 og 69

Offentlig med rett til
tidlig FTP (Gruppe 1)

Privat med AFP og rett til
tidlig FTP (Gruppe 2)

Kohort 1942 Kohort
1945

Kohort 1942

Ved alder 60
Antall personer

Kohort
1945

5839

8664

564

554

26

23

378

351

340

358

97

82

47

58

Pensjon

383

351

369

364

Samlet inntekt

480

432

417

422

20

19

11

14

Arbeidsinntekt (ved 60)
Ved alder 69
Prosentandel i arbeid
Arbeidsinntekt (i arbeid)
Ved alder 69, over hele gruppen
Arbeidsinntekt

Arbeidsinntekt i % av samlet inntekt

3633
615
14

6659
606
16

Note: Alle beløp i 1000 2014 kr, deflatert med grunnbeløpet. Gjennomsnitt over gruppen hvis ikke annet er angitt.

Ved alder 69 viser tabell 10 at det er langt flere i arbeid blant dem som jobbet i offentlig sektor
ved alder 60 (gruppe 1, dvs. med rett til tidlig folketrygd), enn blant tilsvarende gruppe med
privat AFP ved 60. Forskjellen har minket litt, kanskje på grunn av en langvarig trend, siden
omlegging av AFP i privat sektor neppe hadde særlig virkning for 1945‐kullet, som ble 66 i
2011. Ut fra den sterke responsen fra 62 i de senere kohortene vi har observert, kan det være
grunn til å vente seg en ytterligere reduksjon av forskjellen mellom privat og offentlig sektor.
Det er også langt flere i gruppene 1 og 2 i 1945 kohorten enn i 1942 kohorten slik at
sammensetningen kan ha endret seg.
I tillegg til at andelen i arbeid har økt noe i privat sektor, har også gjennomsnittlig
arbeidsinntekt økt, mens den har gått noe ned i offentlig sektor. For gruppene 1 og 2 samlet
ved alder 69, de som arbeider og de som har sluttet (tabell 11), ser vi at inntekten har beveget
seg i ulike retninger i de to sektorene, men at den fortsatt er høyere i offentlig sektor. Inntekt
og pensjon er målt på individuelt nivå, og det mangler blant annet etterlattepensjon. Det er
derfor ikke et fullstendig inntektsbilde.
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Tabell 11. Arbeids‐ og pensjonsinntekt ved alder 69 i kohortene 1942 og 1945
Observasjoner
ved 60 og 69

Kohort 1942 Kohort
1945

Ved alder 60
Antall personer

21685

29050

494

503

23

23

296

309

68

70

Samlet pensjon

323

315

Samlet inntekt

391

385

17

18

Arbeidsinntekt (ved 60)
Ved alder 69
Prosentandel i arbeid
Arbeidsinntekt (i arbeid)
Ved alder 69, over hele gruppen
Arbeidsinntekt

Arbeidsinntekt i % av samlet inntekt

Note: Alle beløp i 1000 2014 kr, deflatert etter grunnbeløpet. Gjennomsnitt over gruppen hvis ikke annet er angitt.
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