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Slik var vi organisert i 2020
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NAVs prioriteringer
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NAV fra vugge til grav
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Den norske befolkningen per desember 2017, og koblingen hvert årskull har til noen av NAVs trygdeordninger. Tall for 

2020 viser at på grunn av pandemien mottok langt flere dagpenger enn det som kommer fram av denne illustrasjonen.

Ikke trygdemottaker

AAP

Sosialhjelp

Barnetrygd

Alderspensjon

Dagpenger

Foreldrepenger

2 eller flere ytelser

Sykepenger
Uføretrygd



NAV gjennom 2020
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I løpet av året 2020…

… har noen tatt kontakt med NAVs kontaktsenter hvert 6. sekund

… har NAV mottatt en søknad om dagpenger hvert 48. sekund

… har NAV utbetalt 1 million kroner hvert minutt!



// NAV

Slik ble 528 milliarder kroner fra NAV fordelt i 2020

Kontantstøtte: 1,6 mrd.

Kakediagrammet med NAVs ytelser er basert på regnskapstall. I gruppen «Annet» inngår blant annet 

utbetalinger til grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler, etterlattepensjon og stønad til enslig mor og far.

Alderspensjon

Arbeidsavklarings-

penger

Uføretrygd

Sykepenger

241,3 mrd.

NAV

99,5 mrd.

50,4 mrd.

30,2 mrd.

Foreldrepenger: 21,8 mrd.

Barnetrygd: 16,3 mrd.

Dagpenger: 38,6 mrd.

Arbeidsmarkedstiltak: 8,7 mrd.

Annet: 19,9 mrd.

Statsbudsjettet 

2020
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Pandemien ga kraftig vekst for NAVs digitale tjenester 

Antall digitale søknader (samlet) Innlogginger på nav.no

2019

2020 5,4 mill.

3,2 mill.

Besøk på nav.no

2019

2020 58 mill.

41 mill.

2019

2020 97 mill.

72 mill.



// NAV

Slik tok brukerne kontakt med NAVs kontaktsenter i 2020

Chat

Skriv til oss

Telefon 3,2 mill. (63 %)

1,0 mill. (21 %)

862 000 (17 %)

Totalt 5 millioner besvarte henvendelser

Antall henvendelser på chat viser kun unike chat (antall chat avsluttet av chatboten Frida + alle manuelle chat)
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Trygdesvindel i 2020

Antall anmeldelser**
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Anmeldt beløp (i mill. kr)

anmeldelser for misbruk av koronaordningene 

for et samlet beløp på 32,5 millioner kroner.

Arbeidsavklaringspenger

* Koronaordningene inkluderer lønnskompensasjonsordningen (33 saker), kompensasjon 

til næringsdrivende og frilansere (4 saker) og forskudd dagpenger (2 saker).

Dagpenger
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Koronaordningene*
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42

52

111 90 86

Andre ytelser
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2017

2016

Dagpenger

Arbeidsavklaringspenger

Andre ytelser

Koronaordningene*

**Antall anmeldelser er høyere enn antall anmeldte personer fordi en person kan være anmeldt for bedrageri av flere ytelser. 

Omhandler en anmeldelse flere ytelser, vil samme anmeldelse derfor telle som én i hver av de aktuelle ytelsene i søylediagrammet.
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NAV-tiltak
i 2020

milliarder kroner brukte NAV totalt 

på ulike arbeidsmarkedstiltak i 20209,1 I gjennomsnitt hver måned 

var antall tiltaksdeltakere 67 000

158 

mill

1,2 

mrd

1,9 

mrd

1,6 

mrd

128 

mill

1,6 mrd

100

Kvalifisering for å kunne få jobb. Kan være 

arbeidsmarkedsopplæring (AMO), fag-

og yrkesopplæring eller høyere utdanning.

Opplæring

Mottakere av dagpenger kan søke om å 

beholde ytelsen ved etablering av egen 

virksomhet. Dette har ingen tiltakskostnader.

Jobbskaping og egenetablering

Kartlegge eller prøve ut arbeidsevnen for de 

som er usikre på hva de kan jobbe med, f eks 

grunnet helse eller lang tid uten arbeid.

Avklaringstiltak

715 

mill
12 000

15 100

9 700

3 000

14 100

11 600

800

400

400 

mill

Støtte til å finne eller beholde en jobb. 

Kan være en mentor på arbeids- eller 

studieplassen eller støtte fra en veileder.

Oppfølging

Jobbsøkere med lite arbeidserfaring eller 

nedsatt arbeidsevne kan prøve et yrke en kort 

periode og få opplæring eller en referanse.

Arbeidsforberedelse og -trening*

NAV kan dekke en del av lønnen for de som 

ikke får jobb på ordinære lønns- og arbeids-

vilkår, eller kan miste jobben grunnet helse.

Lønnstilskudd

For personer som kan jobbe om de praktiske 

forholdene legges til rette. Kan være hjelpe-

midler eller tilskudd til nødvendig tilpasning.

Tilrettelegging

Mottakere av uføretrygd som har behov for 

tilpassede arbeidsoppgaver. Oftest i skjermet 

virksomhet, men en del i ordinær virksomhet.

Tilrettelagt arbeid

Hjelp til å mestre helserelaterte og sosiale 

problemer som hindrer deltakelse i arbeids-

livet. F eks motivasjons- eller treningsopplegg.

Arbeidsrettet rehabilitering
1,3 

mrd Inntektssikring til 

deltakere på tiltak.

Tiltakspenger
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I 2021 passerer Norge én million alderspensjonister

Menn
Gjennomsnittlig 

pensjonsalder: 

Kvinner
Gjennomsnittlig 

pensjonsalder: 

40 % 
i arbeid 

før uttak

31 %
uføretrygd 

før uttak

57 % 
i arbeid 

før uttak

21 %
uføretrygd 

før uttak

Tall per desember 2020. Status før uttak er i denne oversikten målt to måneder før uttak av alderspensjon. Personer som var registrert både med arbeids-

forhold og uføretrygd er her oppført som i arbeid før uttak. NAVs prognose fra desember 2020 viser at Norge passerer én million alderspensjonister i 2021.

66
år

65 
år

63 400
startet å motta alderspensjon i løpet av 2020. Ved 

utgangen av 2020 mottok 981 400 alderspensjon.
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NAV og koronakrisen:12 av 12 anmodnings-
vedtak levert i løpet av noen hektiske uker

1

2 og 3

4

5

6

7 og 8

Lønnskompensasjonsordning ved permittering

Staten overtar 18 dager fra arbeidsgiverperioden, 9.juni.

Regelverksendringer for dagpenger

Økt beløp og redusert inntektskrav, 30. mars.

Dagpenger for lærlinger 

Ny ordning som gir lærlinger inntektssikring, 10. mai.

Endring i arbeidsgiverperiode for sykepenger

Ny manuell løsning 7. april og automatisert løsning 20. 

april.

Sykepenger for næringsdrivende og frilansere

Ny løsning 1. april.

Omsorgspenger, doblet ordning og redusert 

arbeidsgiverperiode

Ny manuell løsning 30. mars og automatisert løsning 11. 

april.

9

10

11

12

ekstra

ekstra

Omsorgspenger for næringsdrivende

Ny løsning 30. mars.

Inntektssikring næringsdrivende og selvstendige 

Ny løsning som kompenserer inntektsbortfall, 4. mai.

Aktivitetskrav stilt i bero

Rutineendring gjennomført 20. mars.

Forlengelse av perioden for tidsavgrensede ytelser (bl.a. AAP)

Regelendring gjennomført 23. mars.

Utvide Digisos – digital sosialhjelp til nesten alle kommuner

Sikret forenklet behandling i samarbeid med KS og 

fylkeskommuner.

Forskuddsløsning for utbetaling av dagpenger

Ny løsning som ble ferdigstilt i løpet av 4 dager, 30. mars.

20. mars: Stortinget vedtar midlertidige endringer i lover og forskrifter til håndtering av Covid-19. NAV får ansvar for 12 anmodningsvedtak. 

Fram til 9. juni hadde NAV levert 15 ulike leveranser knyttet til vedtakene og to ekstra leveranser på grunn av stort behov for å utbetale penger raskt.
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Hvert år fatter NAV 3-4 millioner vedtak

Tallene inkluderer både manuelle og automatiske vedtak, samt vedtak som 
følge av søknader og behov for endringer i brukernes saker. 
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4,3 mill.



Arbeidsmarkedet under koronakrisen
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Koronapandemien ga rekordhøy arbeidsledighet

6 prosent eller lavere

6,1–7 prosent

7,1 prosent eller høyere

Andel av arbeids-

styrken registrert 

som arbeids-

søkere hos NAV

April 2020 Desember 2020Februar 2020

Lavest

Trøndelag 3,3 %

Høyest

Oslo 18,0 %

Lavest

Nordland 5,0 %

Høyest

Oslo 9,3 %

Lavest

Nordland 12,3 %

Høyest

Vestfold og 

Telemark 4,4 %

K
a
rt: K

a
rtv

e
rk

e
t

Norge: 3,7 % Norge: 14,9 % Norge: 6,8 %
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Slik har 2000-tallets kriser påvirket arbeidsmarkedet i Norge

Fakta: Starttidspunktet i grafen er enten 2 måneder før en bestemt hendelse eller 2 måneder før laveste andel arbeidssøkere før krisen. Nullpunkter i grafen: IT-boblen juni 2001, finans-
krisen sept. 2008, oljekrisen aug. 2014 og koronakrisen mars 2020. *Begrepet «arbeidssøkere» består av de som i NAVs registre er helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak. 
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Hva gjør koronakrisen spesiell?

Svært mange delvis ledige. Da tiltakene 
ble myket opp, returnerte mange 
permitterte delvis tilbake til arbeid.

måneder tok det å nå toppen i antall 
arbeidssøkere registrert hos NAV. Andre 
kriser har typisk brukt 18–24 måneder.

av 10 arbeidssøkere oppga at de var 
permitterte. Permitteringene skyldtes 
nedstengninger i Norge og andre land.

av 7 personer i arbeidsstyrken var 
registrert som arbeidssøkere. Høyeste 
andel siden depresjonen på 30-tallet.

2

1

9
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Koronakrisen (mars 2020) Finanskrisen (sept. 2008) Oljeprisfallet (aug 2014)

Antall dagpengesøknader under ulike kriser

517 000 
søknader om 

dagpenger på de 

seks første 

månedene under 
koronakrisen

361 000 

søknader om 

dagpenger på to år 
under finanskrisen

437 000
søknader om 

dagpenger på to år 
under oljeprisfallet

Grafene viser kumulativ vekst

Måned
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Antall arbeidssøkere i utsatte grupper er nesten doblet

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

jan. mars mai juli sept. nov. jan mars

grupper 
arbeids-
søkere*4

Antall personer (mars 2021):

59 500 (+95 % fra feb 2020)

47 600 (+80 % fra feb 2020)

75 700 (+104 % fra feb 2020)

16 500 (+116 % fra feb 2020)

Unge under 30 år

Innvandrere (fra utenfor EØS)**

Under 6 mnd igjen med dagpenger

2020

30

Uten fullført videregående skole

2021

251 400

140 400
73 900

106 400

430 200

217 000

Øvrige 
arbeidssøkere

4 utsatte grupper 
arbeidssøkere

* Samme person kan inngå i flere av de fire gruppene: En arbeidssøker under 30 år med lav utdanning vil inngå i to av 
gruppene. Tallene i disse gruppene kan dermed ikke summeres. ** Afrika, Asia, Latin-Amerika og Øst-Europa utenom EU.
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Kortvarig og langvarig fravær fra arbeid

Klar for arbeid

Har ikke arbeid Har arbeid

I mindre grad
klar for arbeid

Bruttoledighet 
er summen av 
helt ledige og 
arbeidssøkere 
på tiltak.

Uføretrygd 
357 600 personer

Nedsatt arbeidsevne
190 100 personer

Sykefravær 
148 900 personer

Helt ledige 
106 900 personer

Ledige på tiltak i 
regi av NAV 
15 100 personer

Delvis ledige 
71 300 personer

Tall for personer registrert hos NAV. Tallene viser arbeidssøkere, personer med nedsatt arbeidsevne og uføre per 
desember 2020 og årsgjennomsnitt for sykefravær for 2020. Merk at noen personer kan stå i mer enn én gruppe. 



Helserelaterte ytelser
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Sykefraværet har økt under pandemien

6
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Oslo: 4,4 %
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Nordland: 6,6 %
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35 %

24 %

6 %

21 % 14 %

Årsaker til sykefravær: Sykdommer i luftveiene har størst økning

Kvinner har om lag 50 prosent 

flere tapte dagsverk grunnet 

sykefravær enn menn i 2020.

Kvinner Menn

Legemeldt sykefravær i 4. kvartal 2020. Diagnoseoversikten viser tapte dagsverk i prosent, fordelt på 

hovedgrupper av diagnoser. Sammenligningen mellom menn og kvinner er målt i antall tapte dagsverk.

Muskel/skjelett-

lidelser
Muskel/skjelett-

lidelser

Psykiske lidelser

Psykiske lidelser

Svangerskap

Luftveier

Annet

Fordøyelses-

organer

Luftveier

Annet

27 %

19 %

30 %

17 %

7 %
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Økning i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)

174 300 
mottok AAP i 

desember 2010, 

noe som tilsvarer 

5,5 % av 
befolkningen.

124 500
AAP-mottakere i 

desember 2020. 

Det tilsvarer 3,6 % 

av befolkningen

Tall for personer registrert som mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) hos NAV. 
Når vi omtaler prosent av befolkningen, gjelder det befolkningen fra 18-66 år. 
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Hva skjer med de som slutter å motta AAP?

2 286 (15,5 %)
er i arbeid uten 

ytelse fra NAV

259  (1,8 %) er arbeidssøkere

2 473 (16,7 %) har nedsatt arbeidsevne

5 409 (36,6 %) mottar uføretrygd

3 171 (21,4 %)
er i arbeid kombinert 

med ytelse fra NAV14 786 

personer 
sluttet å 

motta AAP 

i løpet av 

1. kvartal 

2020

922  (6,2 %)
annet (blant annet studenter og  

selvstendig næringsdrivende)

Mer enn 

1 av 3 er 

i arbeid

Tallene viser antall personer som har sluttet å motta AAP 

i 1. kvartal 2020 og deres status i NAVs registre 6 måneder senere. 

266  (1,8 %) er alderspensjonister
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Flere mottar uføretrygd
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301 200 
mottok uføretrygd

i desember 2010. 

Tilsvarer 9,5 %
av befolkningen.

357 600
mottok uføretrygd 

i desember 2020. 

Tilsvarer 10,4 % 

av befolkningen

Tall for personer registrert hos NAV. Når vi omtaler prosent 

av befolkningen, gjelder det befolkningen fra 18-66 år. 
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Mottakere av langvarige helseytelser
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476 100

124 500

Mottakere av AAP eller uføretrygd *

Mottakere av uføretrygd

Mottakere av AAP

Prognoser

Statistikk fra NAV ved utgangen av desember hvert år. * Omkring 6 000 personer mottar uføretrygd og AAP i samme 

måned. Tallene er justert slik at disse personene ikke blir telt to ganger i gruppen «Mottakere av AAP eller uføretrygd». 

471 100

174 300

301 200

364 700

357 600

378 200



Utviklingstrekk
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Samfunnstrender og NAV mot 2035

Økte forventninger og 
muligheter

Raskere 
omstillingstakt

Svak befolkningsvekst, 
sterk aldring
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