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Nedsatt helse påvirker arbeidskraftpotensialet

«Noe ganger må vi uføre bare holde helsa vår bra slik at vi ikke 
kommer til å koste samfunnet enda mere.»

«Jeg kan ikke jobbe. Ikke i det hele tatt. Jeg har tre forskjellige 
typer lidelser. Jeg har prøvd. Flere ganger. Og det ender med at 
jeg blir dårligere og går i bakken. Men jeg er kommet frem til at 
jeg vil gjøre noe, ikke bare sitte hjemme. Jeg vil undersøke om 
jeg kan starte selvstendig – styre dagen selv. Ingen vil ansette en 
med så mange sykdommer.» 

«Må ha jobb med liten stillingsprosent, og har bare kapasitet til å 
jobbe 3 timer to dager i uka - noe som er vanskelig å få tak 
i. Vil forsøke å få jobb som støttekontakt i kommunen.» 



Om informasjon når fram og blir forstått

«Vanskelig å forstå informasjonen fra NAV om 
hvordan man kan kombinere arbeid og trygd.» 

«Jeg er fornøyd. Særlig er selvbetjentløsningen bra. 
Synes ikke heller brevene var så vanskelig. Utenom 
det med kompensasjonsgraden. Ble sluset inn på 
nettsiden, som ga mer info.»

«Arbeidsgiverne er ikke informert om reformen. De 
skjønner ikke hvordan det blir hvis en ønsker å utvide 
arbeidsinnsatsen.»



Uklare økonomiske konsekvenser av reformen

 Opplevelse av og reelle intensiver i ordningen?

«Sitter igjen med 57 kroner/t for alt som jeg tjener over 
1G/60.000» 

«Kompensasjonsordningen er forferdelig urettferdig, 
hvis du har liten inntekt fra før blir du avkortet veldig 
mye.»

«Når det gjelder dette med inntekt og skatt – virker det 
som om etatene skyver fram og tilbake. Har fått 
10.000 mindre utbetalt i året og ingen kan svare 
på hvorfor.»



Endring av inntektsgrensen

 Fortsatt engstelige for å tjene over friinntektsgrensen

«Vanskelig å få informasjon om hvilke regler som 
gjelder når en skal jobbe over inntektsgrensen.»

«Har forsøkt å holde meg innenfor inntektsgrensen, 
og det er lite motiverende med en inntektsgrense på 
60 000 kr. Jeg er redd for å miste trygden og måtte 
søke på nytt hvis en overskrider inntektsgrensen.»



Mulige løsninger for økt arbeidsdeltakelse

 Nav må gi uføretrygdede som ønsker å jobbe tilpasset 
veiledning og bistand

 Nav må bistå uføretrygde med behov for ny 
kompetanse og omskolering

 Uføretrygde som jobber må få rett på 
tilretteleggingstiltak på lik linje med andre

«Flere kan dele et årsverk.» 

«Jeg kan ta på meg små jobber som regnskapsfører 
med hjemmekontor – det fungerer.» 
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