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Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr 755 / 2017 fra representanten Per Olaf 

Lundteigen -  Unge uføretrygdede som ikke har fullført videregående skole. 

Jeg viser til brev av 28. februar 2017 fra Stortingets president. Stortingsrepresentant Per Olaf 

Lundteigen har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse: 

 

Kan statsråden framlegge en oversikt som viser både hvor mange av og hvor stor andel av de 

unge som er blitt uføretrygda de siste ti årene i Norge som ikke har fullført videregående 

skole? Det bes om tall for landet som helhet og fordelt på fylker. 

 

Svar:  

Statistisk sentralbyrå har fremskaffet opplysninger om utdanningsnivå for uføretrygdede i 

2015, som er siste tilgjengelige år med denne typen data. Det har innen tidsfristen ikke vært 

mulig å gjøre tilsvarende for hele tiårsperioden som etterspørres. I tabell 1 nedenfor vises 

fordelingen av høyeste utdanningsnivå for alle uføretrygdede i aldersgruppen 18-29 år i 2015. 

Tabell 2 viser tilsvarende kun for nye uføretrygdede i 2015. En sammenlikning mellom de to 

tabellene gir grunn til å tro at andelen som ikke har fullført videregående skole ikke varierer i 

særlig stor grad over tid. Det understrekes imidlertid at de uføre i tabell 1 kan ha fullført 

videregående utdanning etter at de fikk innvilget uføretrygd.   

 

Tabell 1 Alle uføretrygdede i 2015(18-29 år), etter høyeste fullførte utdanning i 2015. Antall og pst. 

  

Grunnskole Videregående      

utdanning 

Universitet 

og høgskole 

Ingen eller 

uoppgitt 

utdanning 

Total 

Antall 10 632 933 121 1 367 13 053 

Prosentandel 81 7 1 10 100 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Arbeids- og velferdsdirektoratet 



Side 2 

 

 

Det var ved utgangen av 2015 i overkant av 13 000 uføretrygdede i aldersgruppen 18-29 år. 

Tabell 1 viser at 81 pst. i denne gruppen hadde grunnskole som høyeste utdanning i 2015, og 

de hadde dermed ikke fullført videregående utdanning. I tillegg var ti pst. registrert med ingen 

eller uoppgitt utdanning. Syv pst. hadde videregående skole som høyeste fullførte utdanning, 

mens én pst. hadde også universitets- eller høyskoleutdanning. Her kan som nevnt høyeste 

utdanning være fullført etter at uføretrygd er innvilget. 

 

Tabell 2 Nye uføretrygdede i 2015(18-29 år), etter høyeste fullførte utdanning i 2015. Antall og pst. 

  

Grunnskole Videregående 

utdanning 

Universitet 

og høgskole 

Ingen eller 

uoppgitt 

utdanning 

Total 

Antall 2 279 291 47 98 2 715 

Prosentandel 84 11 2 4 100 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Arbeids- og velferdsdirektoratet 

 

Om lag 2 700 personer i aldersgruppen 18-29 år ble uføretrygdet i 2015
1
. Tabell 2 viser at 84 

pst. i denne gruppen ikke hadde fullført videregående utdanning. I tillegg var fire pst. 

registrert med ingen eller uoppgitt utdanning, mens hhv. elleve og to pst. hadde videregående 

og universitets- eller høyskoleutdanning som høyeste fullførte utdanning. Mye av veksten 

blant unge de siste årene kan forklares med at tilgangsratene for 18- og 19-åringene har økt. I 

overkant av 500 nye uføre i 2015 var i denne aldersgruppen. Disse skiller seg ut fra resten av 

gruppen unge uføre ved at ingen er registrert med høyere utdanning enn grunnskole (ikke i 

tabellen). De viktigste årsakene til uførhet for 18- og 19 åringene er psykisk utviklings-

hemming, medfødte misdannelser og kromosomavvik.   

 

Tabell 3 nedenfor viser høyeste utdanningsnivå for nye unge uføre i 2015, fordelt etter hvilket 

fylke den uføre er bosatt i. Sogn- og Fjordane har den høyeste andelen som ikke har fullført 

videregående skole med 94 pst. Telemark har den laveste andelen med 79 pst. De øvrige 

fylkene har alle en tilsvarende andel på 80 pst. eller høyere. Oslo og Akershus har de høyeste 

andelene av nye uføre i 2015 med ingen eller uoppgitt utdanning, på hhv. ti og ni pst.  

 

Tabell 3 Nye uføretrygdede i 2015(18-29 år), etter høyeste fullførte utdanning i 2015 og fylke. Antall 

og pst.* 

Fylke 
Grunnskole Videregående Universitet 

og 

høgskole 

Ingen eller 

uoppgitt 

utdanning 

Total 

Østfold  Antall 205 22 4 11 242 

  Prosentandel 85 9 2 5 

 Akershus  Antall 161 20 . 18 199 

  Prosentandel 81 10 . 9 

 Oslo  Antall 121 12 . 15 151 

                                                 
1
 Tallet avviker noe fra Arbeids- og velferdsdirektoratets offisielle statistikk fordi Statistisk sentralbyrå kun 

inkluderer bosatte ved inngangen og utgangen av året. Avviket er på under 100 personer. 
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  Prosentandel 80 8 . 10 

 Hedmark  Antall 141 17 . . 159 

  Prosentandel 89 11 . . 

 Oppland  Antall 87 10 . . 101 

  Prosentandel 86 10 . . 

 Buskerud  Antall 116 7 4 7 134 

  Prosentandel 87 5 3 5 

 Vestfold  Antall 171 19 . 7 199 

  Prosentandel 86 10 . 4 

 Telemark  Antall 77 15 . 4 98 

  Prosentandel 79 15 . 4 

 Aust-Agder  Antall 80 15 . . 98 

  Prosentandel 82 15 . . 

 Vest-Agder  Antall 101 17 . 6 125 

  Prosentandel 81 14 . 5 

 Rogaland  Antall 202 27 8 8 245 

  Prosentandel 82 11 3 3 

 Hordaland  Antall 217 29 . . 252 

  Prosentandel 86 12 . . 

 Sogn og Fjordane  Antall 46 . . . 49 

  Prosentandel 94 . . . 

 Møre og Romsdal  Antall 118 13 . 7 139 

  Prosentandel 85 9 . 5 

 Sør-Trøndelag  Antall 189 32 10 . 234 

  Prosentandel 81 14 4 . 

 Nord-Trøndelag  Antall 57 5 . . 64 

  Prosentandel 89 8 . . 

 Nordland  Antall 106 16 . . 126 

  Prosentandel 84 13 . . 

 Troms  Antall 56 8 . . 67 

  Prosentandel 84 12 . . 

 Finnmark  Antall 28 4 . . 33 

  Prosentandel 85 12 . . 

 Kilde: Statistisk sentralbyrå, Arbeids- og velferdsdirektoratet 

* I henhold til statistikkloven oppgis ikke færre enn 4 observasjoner. Disse prikkes derfor i tabellene. 

 

 

Med hilsen  

 
Anniken Hauglie 

 


