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Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2664 (2020-2021) fra 
representanten Rigmor Aasrud 
Jeg viser til brev av 30. juni 2021 fra Stortingets president. Stortingsrepresentanten Rigmor 
Aasrud har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse: "Hvor mange og hvor stor andel av 
befolkningen var mottakere av helserelaterte ytelser hvert år fra 2012 til og med 2020, 
gruppert på uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og legemeldt sykefravær som antall tapte 
årsverk og andel av befolkningen 18-66 år (jfr figur i prop 1S (2020-2021))? Oppgi gjerne 
også nyeste tall for 2021. Ber om at utgiftene til helserelaterte ytelser (gruppert tilsvarende 
som over) også oppgis for disse årene i løpende og faste priser." 
 
Svar: 
Jeg legger til grunn at figurhenvisningen i spørsmålet gjelder figur 3.8 i Prop. 1 S (2020-
2021) for Arbeids- og sosialdepartementet og at representanten ber om grunnlagstallene for 
denne figuren. Figuren viser estimat for tapte årsverk knyttet til mottak av helserelaterte 
ytelser, både antall og som andel av befolkningen 18-66 år. Oppdaterte tall for disse 
størrelsene for årene 2012-2020 framgår av tabell 1 nedenfor. Det foreligger foreløpig ikke 
tilsvarende tall for 2021. I likhet med i nevnte figur vises tall for antall tapte årsverk fordelt på 
legemeldt sykefravær, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, mens tall for andel av 
befolkningen 18-66 år vises for ytelsene samlet. 
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Tabell 1: Estimat på tapte årsverk knyttet til mottak av helserelaterte ytelser. Antall og andel 
av befolkningen 18-66 år. 2012-2020 
 

  

Legemeldt 
sykefravær 

(antall) 

Arbeids-
avklaringspenger 

(antall) 
Uføretrygd  

(antall) 

Helserelaterte 
ytelser 

 (andel, pst.) 
2012 103 925 142 895 286 063 16,5 
2013 105 578 139 558 283 100 16,2 
2014 106 217 131 137 284 848 15,8 
2015 108 549 131 274 288 762 15,9 
2016 108 884 128 401 294 220 15,9 
2017 113 103 123 404 299 376 15,9 
2018 114 627 112 211 309 228 15,8 
2019 109 257 103 382 320 996 15,6 
2020 115 258 105 544 330 551 16,1 

 
Med tapte årsverk knyttet til mottak av helserelaterte ytelser menes her hvor mange ekstra 
årsverk det ville utgjort dersom alle som mottok sykepenger pga. legemeldt fravær, eller som 
mottok arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, i stedet hadde vært i heltidsarbeid. I 
motsetning til statistikken over antall mottakere, tar denne beregningen hensyn til hvor stor 
andel av en full ytelse hver person mottar og hvor stor andel av året personen mottar  
denne ytelsen.  
 
Deler av det legemeldte sykefraværet finansieres av arbeidsgiver, og vi har dermed ikke tall 
for de totale utgiftene til legemeldt sykefravær, jf. grupperingen i tabell 1. Jeg oppgir derfor i 
stedet tall for folketrygdens utgifter til sykepenger til arbeidstakere. Regnskapsførte utgifter til 
sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd for årene 2012-2020, i løpende og faste 
priser, framgår av tabell 2 nedenfor.  
 
Den store økningen i utgifter til uføretrygd fra 2014 til 2015 skyldes i hovedsak at uføre fikk 
en økt (brutto)ytelse som følge av uførereformen, som innebærer økt beskatning av 
uføretrygden etter at ytelsen ble skattlagt som lønnsinntekt fra og med 2015.  
 
Tabell 2: Regnskapsførte utgifter til sykepenger (kap. 2650, post 70), 
arbeidsavklaringspenger (kap. 2651, post 70) og uføretrygd (kap. 2655, post 701). Løpende 
og faste priser (2020-kroner). Mrd. kroner.  2012-2020. 
 
 Løpende priser Faste priser (2020-kroner) 

 
Syke-

penger 

Arbeids-
avklarings-

penger Uføretrygd 
Syke-

penger 

Arbeids-
avklarings-

penger Uføretrygd 
2012 30,7 35,5 60,0 38,5 44,1 74,5 

                                                
1 For årene 2012-2014 inkluderer tallene for utgifter til uføretrygd postene 70-73, da den tidligere uførepensjonen 
ble bevilget over disse postene 
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2013 32,4 35,7 61,6 39,2 42,8 73,7 
2014 34,1 34,8 63,7 40,0 40,2 73,5 
2015 35,3 34,3 76,5 40,3 38,7 86,2 
2016 34,9 34,3 79,9 39,2 37,7 87,9 
2017 35,6 34,1 83,0 39,0 36,9 89,7 
2018 35,6 32,4 88,0 38,0 34,2 92,6 
2019 37,9 29,5 94,8 39,0 30,1 96,7 
2020 43,6 30,1 99,4 43,6 30,1 99,4 
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