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UFØRETRYGD
– DET GJELDER OSS ALLE, IKKE ”NOEN ANDRE”



 Vrengebilder 

dominerer

 Bildene påvirker 

hvordan vi tenker

 Det er ikke rett ut 

løgn, men mer et 

”etterlatt inntrykk”

 Det er vanskelig å 

bygge støtte for ”de 

andre”

HVORFOR SNAKKE OM UFØRE



MYTEN OM UFØREBØLGEN



ANTALL PERSONER SOM MOTTAR 

UFØRETRYGD



ANTALL PERSONER SOM MOTTAR UFØRETRYGD 

SOM ANDEL AV BEFOLKNINGA 18-67 ÅR



UFØR = UTENFOR

Ill. foto: Velferdsetaten



UFØR = SYNLIG ANNERLEDES



SÅNN ER DE 

UFØRE





UFØRE ER OSS ALLE SAMMEN

Fagforbundsmedlemmer ved Lindeberghjemmet i Oslo

Norgesmester,elektriker og medlem i EL og IT. Fra FriFagbevegelse.

Renholder fra Norsk Arbeidsmandsforbund. Barnehagelærer fra Utdanningsforbundet.



UFØREREFORMEN FRA 2015

 Foreslått av den siste Stoltenbergregejeringen, iverksatt 
av den første Solbergregjeringen

 Målet var å få flere i arbeid (arbeidslinja)

 Endring i skattetrekket for å gjøre uføretrygd så likt som 
mulig AAP

 Noe økte ytelser for å kompensere for økt skattetrekk
▪ Følgefeil i kommunene da mange mistet kommunal bostøtte

 Uføre skal levealdersjusteres som yrkesaktive
▪ Skjermingstillegg  for de født 1944-1951
▪ Skulle vært evaluert i 2018

 Uføres alderspensjon blir utbetalt fra fylte 67 år, men 
opptjening regnes bare til 62 år
▪ Skulle vært evaluert i 2018



 Flertallet  av uføretrygdede får lav 
økonomisk uttelling ved å utnytte 
restarbeidsevnen sin .

 Målet  om økt bruk av gradert  uføretrygd 
er ikke nådd.

 Andelen uføre som kombinerer trygd 
med arbeid har ikke økt etter 
innføringen av uførereformen i  2015 .

 NAV-kontor gir  varierende grad av 
bistand ti l  uføretrygdede som ønsker å 
kombinere jobb med trygd.

Fra Riksrevisjonens rapport for 
budsjettåret 2017

HAR REFORMEN FUNGERT?



MENNESKESYNET SKREMMER…



HVORDAN BLIR UFØRES 

ALDERSPENSJON?
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MAT FOR FORSIKRINGSSELSKAPENE



DEN SOM SKAL TJENE PENGER, 

FORSIKRER IKKE ALLE



UFØRETRYGDEDE OPPRETTHOLDER 

INNTEKTEN SOM PENSJONISTER



FELLESSKAPET MÅ VÆRE 

SIKKERHETSNETTET – IKKE BANKENE

"- Jeg klandrer ikke banken, men folk må huske at 

bankens rådgiver ikke har som oppgave å sørge for at 

du får en god pensjon. Oppgaven deres er å tjene 

penger for bankens aksjonærer, sier Birger Myhr.”



TRYGGHET FOR ALLE

 Vi må ta kampen for at uføre 
får alderspensjon uten 
levealdersjustering.

 Vi må ta kampen for at uføre 
får opptjening fram til de 
fyller 67 år.

 Vi må ta kampen for at uføre 
ikke stemples som noen som 
er annerledes.

 Vi må vise at arbeidsuførhet 
er en naturlig del av livet!


