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Sammendrag
Innvandrerandelene i den eldre befolkningen vil øke sterkt de nærmeste årene. Tradisjonelt har innvandrere 
fra lavinntektsland hatt en tilbøyelighet til å forlate arbeidslivet tidligere enn norskfødte, også betinget på 
yrkesdeltakelse fram til tidligpensjonsalder. Reformene av det norske pensjonssystemet kan ha bidratt til å endre 
på dette. Vi studerer effekter av AFP-reformen i privat sektor og finner at de positive arbeidstilbudsresponsene var 
sterkere for innvandrere fra lavinntektsland enn for norskfødte. Blant personer med antatt rett på privat sektor-AFP 
anslår vi at forskjellen i yrkesdeltakelse ved alder 63–66 år mellom innvandrere fra lavinntektsland og norskfødte 
ble redusert fra ni til ett prosentpoeng. 

Nøkkelord
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Abstract
The proportion of immigrants in the elderly population is rising. Until recently, immigrants from low-income 
source countries have had considerably lower employment rates at older age than natives, even conditional on 
employment at age 60. Recent pension reforms may have changed this picture. We examine the effects of a reform 
of a tariff-based early-retirement system that strengthened work incentives after age 62. The reform increased 
employment among both natives and immigrants, but the effect was larger among immigrants from low-income 
countries. We estimate that, among those eligible for early retirement, the immigrant-native employment 
differential at ages 63–66 declined from 9 to 1 percentage points.
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Innledning
Andelen innvandrere i befolkningen har siden midten av 1990-tallet økt fra fire til 15 pro-
sent.1 De aller fleste innvandrere var unge ved ankomst til Norge, i gjennomsnitt 26 år 

1 Denne artikkelen er en del av rapporteringen fra prosjektet «Nytt pensjonssystem – Legitimitet, 
Atferdsvirkninger og Bærekraft» (PensjonsLAB) (internt prosjektnummer 1378), utført på oppdrag fra 
Arbeids- og sosialdepartementet (oppdragsgivers prosjektnummer 18/1025). Takk til Erik Hernæs for 
bistand til beregning av individuelle pensjonsrettigheter. Takk også til Erik Hernæs, Dag Holen, en anonym 
konsulent og tidsskriftets redaktører for nyttige kommentarer. Artikkelen er basert på administrative data 
tilgjengeliggjort til forskning av Statistisk sentralbyrå.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


BERNT BRATSBERG OG KNUT RØED2

(blant bosatte pr. 1.1.2020). Innvandring har dermed av mange blitt sett på som en kilde 
til å bremse de økonomiske konsekvensene av en aldrende befolkning, herunder en øken-
de forsørgerbyrde for befolkningen i yrkesaktiv alder. Men også innvandrere blir gamle, 
og Norge står nå på terskelen til en periode med sterkt økende antall eldre innvandrere.  
Innvandrerandelen blant dem som når ordinær pensjonsalder, vil dobles over de neste fem 
til ti årene, fra rundt sju til 15 prosent. Dermed vil også innvandreres pensjoneringsatferd 
være av voksende betydning for velferdsstatens bærekraft. 

I denne artikkelen gir vi en beskrivelse av eldre innvandreres sysselsettings- og inn-
tektsmønstre og studerer deres pensjoneringsatferd. I tillegg presenterer vi en analyse 
av hvordan innvandrere responderte på reformen av avtalefestet pensjon (AFP) som ble 
gjennomført i 2011, og som styrket de økonomiske insentivene til å forbli i arbeid. For 
noen innvandrere vil avslutning av yrkeskarrieren også aktualisere spørsmålet om av-
slutning av oppholdet i Norge. Vi undersøker omfanget av utflytting/returmigrasjon og i 
hvilken grad dette kombineres med inntektssikring eller pensjon fra Norge. Vi undersø-
ker også om endrede insentiver til fortsatt arbeid påvirker tilbøyeligheten til å bli værende  
i Norge. 

Vi vil i utgangspunktet dele innvandrerpopulasjonen i tre hovedgrupper etter kjenne-
tegn ved opprinnelseslandet, henholdsvis i) lavinntektsland i Afrika, Asia, Latin-Amerika 
og Øst-Europa utenfor EU (per 2007), ii) sentral- og østeuropeiske EU-land som ble tilslut-
tet i 2004 eller i 2007, og iii) andre land med om lag samme økonomiske utviklingsnivå som 
Norge (Vest-Europa, USA, Canada, Australia og New Zealand). I analysene av hvordan 
AFP-reformen har påvirket arbeid og utflytting, blir imidlertid datagrunnlaget for tynt til at 
vi kan gjennomføre en separat studie av innvandrere fra sentral- og østeuropeiske land. Vi 
vil derfor slå denne gruppen sammen med innvandrere fra andre land med om lag samme 
utviklingsnivå som Norge.

I tråd med tidligere funn finner vi at de forsterkede arbeidsinsentivene skapt av 
AFP-reformen i privat sektor medførte en betydelig økt sysselsetting blant dem som ble 
berørt. Sannsynligheten for å være i jobb ved alder 63–66 år (gitt sysselsetting i privat 
sektor ved alder 60 år og antatt rett på AFP) estimeres til å ha økt med om lag 19 pro-
sentpoeng (30 %) for norskfødte og med hele 27 prosentpoeng (50 %) for innvandrere 
fra lavinntektsland. Før reformen ble iverksatt, hadde norskfødte med rett på AFP om 
lag ni prosentpoeng høyere sannsynlighet for å være i arbeid ved alder 63–66 år enn 
innvandrere fra lavinntektsland. Våre estimater tilsier dermed at AFP-reformen kan ha 
eliminert nesten hele sysselsettingsdifferansen mellom norskfødte og innvandrere fra la-
vinntektsland, vel å merke betinget på sysselsetting ved alder 60 år og en erfaringsbak-
grunn som innebærer rett på AFP. Vi finner også at AFP-reformen medførte at en større 
andel av innvandrerne fra lavinntektsland forble i Norge fram til ordinær pensjonsalder. 
Våre estimater innebærer at sannsynligheten for å være utflyttet ved alder 65 år falt med 
ca. halvannet prosentpoeng (37 %).

Eksisterende litteratur
Det finnes en litteratur som har sett nærmere på innvandreres tilpasning i det norske  
arbeidsmarkedet i årene etter bosetting (Bratsberg, Raaum & Røed 2010, 2014, 2017). Et 
hovedfunn er at innvandrere fra lavinntektsland nokså raskt integreres i det norske arbeids-
markedet, men at mange også faller ut igjen etter kort tid. Etter fem til ti års opphold i 
Norge er det tendenser til fallende sysselsetting blant innvandrere, med betydelig overgang 
til uføretrygd. Det er derfor en relativt liten andel av innvandrere fra lavinntektsland som 
når ordinær pensjonsalder som sysselsatt arbeidstaker. 
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Det finnes også en empirisk litteratur om pensjoneringsatferden til eldre arbeids-
takere i Norge og om hvordan den ble påvirket av endrede insentiver knyttet til AFP- 
reformen (Brinch, Vestad & Zweimüller 2015; Hernæs, Markussen, Piggott & Røed 2016; 
Andersen, Markussen & Røed 2021). Hovedfunnet her er at de forsterkede arbeidsin-
sentivene i AFP medførte en betydelig økning i yrkesdeltakelsen. For eksempel finner 
Andersen, Markussen og Røed (2021) at sysselsettingsandelen for berørte arbeidstakere 
økte med om lag 18 prosentpoeng i gjennomsnitt i perioden 63–67 år, og at det totale 
antall arbeidede timer økte med så mye som 42 %. Men så vidt vi vet, finnes det ingen 
empirisk forskning som har sett spesielt på eldre innvandreres arbeidstilbud og pensjo-
neringsatferd. Fram til i dag har også datagrunnlaget for en slik analyse vært for svakt, 
simpelthen fordi det har vært få arbeidstakere med innvandrerbakgrunn som har nådd 
ordinær pensjonsalder i Norge. Nå anser vi at datagrunnlaget har blitt tilstrekkelig solid 
til at det er meningsfylt å foreta en første empirisk analyse av innvandrerbefolkningens 
atferd rundt pensjonsalder.

En tidligere studie viser at innvandrere og norskfødte kan respondere ulikt på en og 
samme insentivstruktur i sosiale forsikringsordninger, men at dette primært skyldes sys-
tematiske forskjeller i jobbmuligheter, lønnsnivå og familiesituasjon (Bratsberg, Raaum & 
Røed 2020). Slike forskjeller kan også tenkes å ha betydning for pensjoneringsatferdens 
sensitivitet overfor økonomiske insentiver.

Det norske pensjonssystemet og reformen av AFP
Det norske pensjonssystemet har tre hovedpilarer: i) en universell offentlig alderspensjon 
fra folketrygden, ii) en avtalefestet tilleggspensjon for arbeidstakere i virksomheter med 
tariffavtale (AFP) og iii) ulike tjenestepensjonsordninger avtalt med arbeidsgiver. Pensjons-
reformen i 2011 innebar en større omstrukturering av folketrygden og innførte et stram-
mere forhold mellom individuell livsinntekt og pensjonsrettigheter, levealdersjusterte årlige 
pensjoner og mindre sjenerøs indeksregulering (se Grødem 2021). Disse endringene im-
plementeres imidlertid gradvis og hadde begrenset innvirkning på årskullene som gikk av 
med pensjon rundt reformtidspunktet. 

I denne artikkelen fokuserer vi på et reformelement som fikk betydelige og umiddel-
bare konsekvenser for en stor gruppe arbeidstakere, nemlig fjerning av avkortning av 
AFP-pensjon mot arbeidsinntekt for arbeidstakere i privat sektor. Denne reformen ble 
implementert på en kvasieksperimentell måte, i den forstand at tilstøtende fødselsko-
horter stod overfor fundamentalt forskjellige tidligpensjoneringsinsentiver. I forkant av 
reformen tilbød AFP-ordningen i hovedsak full folketrygdpensjon allerede fra fylte 62 år 
(fra og med måneden etter 62-årsdagen) og fram til lovfestet pensjonsalder på 67 år. Selv 
om det var mulig å kombinere pensjon og arbeidsinntekt, innebar strenge avkortnings-
regler at de effektive skattesatsene på fortsatt arbeid var høye (se Hernæs, Markussen, 
Piggott & Røed 2016). Full pensjonering ved 62 år hadde dessuten ingen konsekvenser 
for oppbyggingen av framtidige pensjonsrettigheter, ettersom de ble beregnet som om 
pensjonisten hadde fortsatt å jobbe til fylte 67 år. Arbeidstakere hadde derfor liten øko-
nomisk gevinst av å jobbe etter fylte 62 år. To elementer i reformen endret dette, nemlig: 
i) innføring av fleksibelt uttak av alderspensjonen fra 62 år uten avkortning og med ak-
tuarmessig nøytrale justeringer av pensjonen og ii) restrukturering av AFP-ordningen i 
privat sektor til en livsvarig årlig ytelse, også den uten avkortning mot eventuell arbeids-
inntekt. Det reviderte systemet innebar dermed en fullstendig frikobling av beslutninger 
om arbeidstilbud og beslutninger om tidspunkt for uttak av pensjon. For personer med 
rett til AFP i privat sektor ble det langt mer lønnsomt å fortsette i arbeid. I gjennomsnitt  
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økte reell timelønn (etter avkortning og skatt) med så mye som 150 % (Andersen,  
Markussen & Røed 2021). 

Retten til AFP er knyttet til både individuelle og bedriftsspesifikke kjennetegn. For 
det første må man være ansatt i en bedrift som har sluttet seg til AFP-ordningen, hvil-
ket vil være oppfylt i bedrifter hvor det er inngått tariffavtale som har AFP som en del 
av avtalen. For det andre må man fortsatt være i arbeid når man fyller 62 år, og for det 
tredje må man ha hatt en tilstrekkelig opptjening av pensjonsrettigheter og ansiennitet 
i en AFP-bedrift de siste årene før man fyller 62 år. Reglene har variert noe over tid, 
men er for tiden utformet slik at man må kvalifisere til uttak av tidligpensjon i folke-
trygden og ha arbeidet minst sju av de siste ni årene før man fyller 62 år i en (eller flere) 
AFP-bedrift(er).

Den nye AFP-ordningen gjaldt personer som ennå ikke hadde gjort krav på AFP innen 
januar 2011, noe som innebærer at 1949-kullet var det første som ble fullt dekket av den 
nye ordningen. Personer født i 1948 kunne ta del i den nye ordningen ved å utsette opptak 
til 2011. Dette årskullet vil derfor bestå av personer som er innmeldt i både den gamle og 
den nye ordningen. Personer født i 1947, 1946, 1945 og 1944 som fortsatt ikke hadde tatt ut 
AFP innen januar 2011, kunne også bli omfattet av den nye ordningen, men ble tilbudt en 
vesentlig mindre sjenerøs versjon (tilsvarende henholdsvis 60 %, 40 %, 20 % og 10 % av fulle 
rettigheter). I det følgende skal vi betrakte 1949-kullet og senere årskull som eksponert for 
den nye AFP-ordningen, mens vi betrakter 1947-kullet og tidligere årskull som eksponert 
for den gamle ordningen. 

Datagrunnlag 
Analysene i denne artikkelen er basert på koblede og avidentifiserte administrati-
ve registerdata utlånt av Statistisk sentralbyrå. Dataene omfatter opplysninger fra 
Folkeregisteret (med oversikt over familieforhold og eventuell flytting), arbeidsta-
kerregisteret og a-ordningen (med lønns- og trekkoppgaver og avtalt arbeidstid), 
opplysninger om pensjonsgivende inntekt (fra og med 1967) og trygdeytelser samt kob-
linger til arbeidsgiver (med opplysninger om arbeidsgivers eventuelle medlemskap i  
AFP-ordningen). 

Vi vil i den beskrivende analysen fokusere på personer i aldersgruppen 55–75 år (se 
Tabell 1, kolonnene (1)–(3) for en nærmere beskrivelse av datasettene vi benytter til dette 
formålet). Merk at en «observasjon» i våre data er definert på person-år-nivå, dvs. at en 
og samme person vil gi opphav til flere observasjoner i kolonne (2) og (3). I analysen av 
AFP-reformen vil vi studere atferden til de siste fødselskohortene som stod overfor den 
gamle AFP-ordningen (personer født 1943–1947), og de første kohortene som stod overfor 
den nye (født 1949–1953) (se Tabell 1, kolonne (4) og (5)). I selve effektanalysen avgrenser 
vi dataene til personer som var sysselsatt ved alder 60 år, og som antas å ha rett til uttak av 
AFP når de blir 62 år. Vi definerer «antatt rett til AFP» ved alder 60 år som at man jobber i 
en AFP-bedrift og vil oppfylle de individuelle kravene til AFP – slik de var formulert både 
før og etter reformen – forutsatt at man fortsetter i samme stilling fram til fylte 62 år. Som 
det framgår av kolonne (5), er det ennå relativt få innvandrere som har tilstrekkelig arbeids-
erfaring fra Norge til at de tilfredsstiller dette kravet, særlig fra de nye EU-landene i Sentral- 
og Øst-Europa. Opplysninger om bedriftens AFP-tilknytning er imidlertid forbundet med 
noe målefeil, knyttet til både registrering av bedrifters AFP-tilhørighet og identifikasjon av 
de sysselsattes hovedarbeidsforhold.
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Tabell 1. Beskrivende statistikk for analyseutvalg.

Populasjon og  
avgrensning  
av utvalg

(1) (2) (3) (4) (5)
Bosatte 

1.1.2020, 
alder 55–75 år

Bosatte 
2014–2018, 

alder 55–75 år

Utflyttede 
2014–2018, 

alder 55–75 år

Bosatte alder 
60 år, født 
1943–1953

Bosatte alder 60 år, 
født 1943–1953, 

privat sektor, med 
antatt rett til AFP

Innvandrere fra lavinntektsland
Observasjoner 61 149 233 155 13 365 14 934 592
Kvinne (%) 50,5 49,9 40,2 46,9 12,5

Innvandrere fra nye EU-land
Observasjoner 16 635 60 557 7 719 2 653 139
Kvinne (%) 36,9 37,2 16,4 46,1 35,3

Innvandrere fra gamle EU/OECD
Observasjoner 35 849 164 403 25 791 16 108 1 611
Kvinne (%) 50,5 46,6 37,0 47,4 16,4

Norske
Observasjoner 1 104 654 5 305 602 26 955 536 594 91 708
Kvinne (%) 50,2 50,3 35,3 49,6 18,7

Note: Innvandrer er definert som utenlandsfødt person med to utenlandsfødte foreldre; norske inkluderer personer 
født i utlandet med minst én norskfødt forelder. «Nye EU-land» omfatter nye medlemsland av EU etter utvidelsene i 
2004 og 2007. Datasettene i kolonne (2) og (3) er sammensatt av fem årlige tverrsnittsutvalg. I kolonnene (2)–(5) viser 
alder til utgangen av observasjonsåret. Innvandrerutvalgene i kolonne (2) er avgrenset til dem med minst ett år botid 
og i kolonne (3) til dem med minst tre år botid før de flyttet fra Norge. Kolonne (4) og (5) dropper fødselskullet 1948. 
De tre viktigste fødeland i kolonne (1) er Pakistan (8,5 %), Iran (6,7 %) og Bosnia og Herzegovina (6,6 %) blant lavinn-
tektsland, Polen (64,1 %), Litauen (13,2 %) og Romania (4,9 %) blant nye EU-land og Sverige (20,1 %), Danmark (16,2 %) 
og Tyskland (14,8 %) blant gamle EU/OECD-land. I kolonne (5) er «antatt rett til AFP» definert som at man var ansatt i en 
AFP-bedrift i november det året man fylte 60 år, og vil oppfylle de individuelle kravene til AFP – slik de var formulert 
både før og etter reformen – forutsatt at man fortsetter i samme stilling fram til fylte 62 år. 

Alder, migrasjon og yrkesaktivitet
Figur 1 viser innvandrerandeler i den eldre delen av befolkningen (55–75) sammenlik-
net med de tilsvarende andelene i befolkningen som helhet. For innvandrere fra de gamle 
EU-landene fra før utvidelsen i 2004 og OECD-land utenfor EU ser vi at befolkningsande-
lene er omtrent de samme for alle aldersgrupper, rundt 3–4 %. For innvandrere fra lavinn-
tektsland og de nye EU-landene etter utvidelsene i 2004 og 2007 er det derimot en tydelig 
«aldersgradient»: Befolkningsandelene faller markert etter som pensjonsalderen nærmer 
seg, og det er i dag nesten ingen innvandrere fra de nye EU-landene over 67 år.

Med mindre det skjer en massiv utflytting av eldre innvandrere, vil dette bildet endre seg 
nokså fundamentalt i løpet av få år. Basert på en enkel tidsforskyvning av innvandreran-
delene i Figur 1 (slik at for eksempel innvandrerandelen blant 67-åringer om ti år settes lik 
den observerte andelen blant 57-åringer i dag) finner vi at andelen av landets 67-åringer 
med innvandrerbakgrunn fra et lavinntektsland forventes å øke fra 2,5 % til om lag 8 % i lø-
pet av en tiårsperiode.2 For å gi en ide om forventet utflytting og dødelighet viser vi i Figur 2 
hvor stor andel av bosatte innvandrere og norskfødte tilhørende fødselskullene 1948–52 
som ikke lenger befant seg i Norge (pga. utflytting eller død) ved alder 67 år, betinget på at 
de var i landet ved ulike aldre (55–66). Vi ser at det har vært en betydelig utflytting av eldre 

2 En mer grundig analyse av hvordan den eldre befolkningens sammensetning vil endre seg i årene som 
kommer, med hensyn til landbakgrunn, er gitt i Tønnessen og Syse (2021), med framskrivninger helt fram 
til 2040.
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innvandrere med bakgrunn fra både gamle og nye EU-land, spesielt blant menn. For inn-
vandrere fra lavinntektsland har utflyttingen vært betraktelig mindre. Når vi også tar hen-
syn til at det finner sted en viss innflytting av eldre innvandrere til Norge (ikke vist i figur), 
viser det seg at en «mekanisk» framskriving av de aldersspesifikke innvandrerandelene i  
Figur 1 gir et nokså godt bilde av hvordan befolkningssammensetningen kommer til å en-
dre seg de nærmeste årene. For eksempel hadde 6,5 % av mennene og 10,8 % av kvinnene 
blant 67 år gamle innvandrere fra lavinntektsland bosatt i Norge 1.1.2020 (jf. Figur 1) inn-
vandret i løpet av de ti siste årene, noe som motsvarer andelene av 57-åringer i Figur 2 som 
flyttet ut innen de fylte 67 år (6,7 % for menn og 5,9 % for kvinner). 

Figur 2. Andel utflyttet eller død ved alder 67 år, etter kjønn, fødelandsgruppe og alder bosatt 
i Norge.
Note: Populasjonen består av personer født 1948–1952 og som har vært i Norge ved alder 55–66 år. Figuren beskriver 
utflytting og dødelighet ved alder 67 år etter alder personen var bosatt i Norge.

De økonomiske konsekvensene av en økende innvandrerandel blant eldre er nært knyttet 
til graden av yrkesdeltakelse og evne til selvforsørgelse i de ulike alders- og innvandrings-
gruppene. I de følgende to figurene ser vi nærmere på dette ved å rapportere andeler som 

Figur 1. Innvandrerandeler av befolkningen 1. januar 2020, etter kjønn og alder.
Note: Horisontale, stiplete linjer angir andel av hele befolkningen, alle aldre. Figuren er basert på populasjonen be-
skrevet i Tabell 1, kolonne (1).
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har henholdsvis arbeid, pensjon og overføring som hovedinntektskilde (definert som den 
største av disse inntektskildene). Figur 3 viser slike andeler for dem som (fortsatt) er bosatt 
i Norge. Vi ser at mønstrene er ganske like for norskfødte og innvandrere fra gamle og nye 
EU-land. I midten av 50-årene har de aller fleste (over 80 %) eget arbeid som hovedinn-
tektskilde. Denne andelen faller jevnt og trutt mot slutten av 50-årene og motsvares av en 
tilsvarende økning i andelen med overføring som viktigste inntektskilde (primært uføre-
trygd). Fra 62 års alder er det så en del som erstatter yrkesinntekt med pensjon som ho-
vedinntektskilde, og fra 67 år skjer det en mer markert overgang til pensjon i kombinasjon 
med bortfall av andre overføringer. For innvandrere fra lavinntektsland er mønsteret noe 
annerledes, først og fremst ved at andelen med arbeid som hovedinntektskilde er mye la-
vere i midten av 50-årene. Rundt 40 % har allerede da en overføring (primært uføretrygd) 
som hovedinntektskilde. Fallet i yrkesdeltakelse rundt 67 års alder blir dermed vesentlig 
mindre. 

Figur 3. Hovedkilde til inntekt, etter kjønn, fødelandsgruppe og alder. Bosatte.
Note: Populasjonen består av personer i alder 55–75 år som var bosatt i Norge 2014–2018 (Tabell 1, kolonne (2)). 
Innvandrerpopulasjonen er avgrenset til personer med minst ett års botid. 

I Figur 4 viser vi de samme andelene for personer som har bodd i Norge i løpet av de siste 
ti årene, men som på de aktuelle måletidspunktene har flyttet til utlandet. For innvandrere 
betinger vi også på at de har bodd i Norge i minst tre år før de flyttet ut igjen. Siden vi her 
fanger opp kun inntekter fra Norge, ser vi at det er en stor andel av utflytterne som ikke har 
noen registrert inntekt i det hele tatt. Det er likevel mange som fortsatt mottar inntekt fra 
Norge. For norskfødte utflyttere ser vi for eksempel at 30–40 % mottar en overføring fra 
Norge sent i 50-årene og tidlig i 60-årene. Også for innvandrere fra lavinntektsland er det en 
betydelig andel som mottar slik støtte i utlandet. For både norskfødte og innvandrere dreier 
dette seg nesten utelukkende om uføretrygd (96,1 % av stønadstilfellene). Etter oppnådd or-
dinær pensjonsalder på 67 år mottar nesten alle norskfødte alderspensjon fra Norge. Også 
blant innvandrerne gjelder dette et klart flertall av de utflyttede, med unntak av kvinner fra 
lavinntektsland.

For å få et innblikk i de økonomiske forholdene de enkelte gruppene lever under, rappor-
terer vi i Figur 5 gjennomsnittlig årsinntekt, formue og gjeld etter alder og fødelandsgrup-
pe. Siden vi ikke observerer inntekter opptjent i utlandet, er denne øvelsen meningsfull kun 
for personer som er bosatt i Norge. Norskfødte har i gjennomsnitt klart høyere inntekt og 
formue enn alle innvandrergruppene. Med unntak av innvandrere fra de nye EU-landene  
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er det også et klart mønster at inntektene faller med alder (både før og etter skatt), særlig 
etter at man har passert 60 år.3 Bruttoformue viser derimot ingen tydelig tendens til å falle 
med alder, mens gjelden faller for alle grupper unntatt for menn fra de nye EU-landene 
(men her er tallgrunnlaget tynt). For både norskfødte og innvandrere er det således en klar 
tendens til at nettoformue øker med alder til langt opp i 70-årene. 

Figur 5. Gjennomsnittlig inntekt, bruttoformue og gjeld etter kjønn, fødelandsgruppe og alder. 
Bosatte.
Note: Figuren er basert på populasjonen beskrevet i Tabell 1, kolonne (2). Beløp er målt i 1000 2018-kroner.

3 Tallene for innvandrere fra nye EU-land må tolkes med forsiktighet, da det er få observasjoner i 
aldersgruppen over 65 år. 

Figur 4. Hovedkilde til inntekt fra Norge, etter kjønn, fødelandsgruppe og alder. Utflyttede.
Note: Populasjonen består av utflyttede personer i alder 55–75 som hadde bodd i Norge i løpet av de siste ti år, og 
som var bosatt i utlandet gjennom hele observasjonsåret (jf. Tabell 1, kolonne (3)). Data periode 2014–2018. Innvan-
drerpopulasjonen er avgrenset til personer med minst tre års botid før de flyttet fra Norge.
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Arbeidsinsentivenes rolle: Effekter av AFP-reformen i privat sektor
Det er langt fra opplagt at de kommende kohortene av eldre innvandrere vil oppføre seg 
på samme måte som tidligere kohorter. Insentivene til å fortsette å arbeide ved høy alder 
er i løpet av de siste årene blitt vesentlig styrket, og analyser av hvordan dette har påvir-
ket yrkesdeltakelsen blant eldre, tyder på store effekter (Hernæs mfl. 2016; Andersen mfl. 
2021). Disse empiriske analysene har bygget på utnyttelse av reformen av ordningen med 
avtalefestet pensjon (AFP) som ble iverksatt for privat sektor i 2011. 

I det følgende utnytter vi AFP-reformen i privat sektor til å undersøke hvordan ar-
beidstilbudsresponsene varierer mellom arbeidstakere tilhørende ulike fødelandsgrupper. 
Spørsmålet vi ønsker å besvare, er om vi kan forvente samme type respons blant eldre inn-
vandrere som det vi har sett blant norskfødte, eller om forskjellene i forhold knyttet til for 
eksempel jobb, familie og utflyttingsmuligheter tilsier at arbeidstilbudet er mer eller mindre 
elastisk blant innvandrere.

AFP-reformen gir et godt grunnlag for å identifisere årsakssammenhenger mellom den 
økonomiske avkastningen av arbeid og tilbøyeligheten til å jobbe ut over den laveste pen-
sjonsalderen. Grunnen til dette er at reformen innebar en brå endring i de økonomiske in-
sentivene. Som beskrevet over ble tilhørighet til gammel eller ny ordning bestemt av når man 
var født. Personer født i 1947 eller tidligere fikk den gamle ordningen (med en viss mulighet 
til delvis overgang til den nye for dem som ikke hadde tatt ut AFP ved alder 62 år). Personer 
født i 1949 eller senere fikk den nye ordningen. Denne innfasingen gjør at reformens effekter 
på arbeidstilbudet under visse forutsetninger kan identifiseres ved å sammenlikne atferden 
til arbeidstakere med rett til AFP fra privat sektor født i årene før og etter 1948 (se Andersen 
mfl. 2021 for en nærmere diskusjon og evaluering av identifikasjonsgrunnlaget).

En utfordring knyttet til å studere responsene til ulike innvandrergrupper separat er at ret-
ten til AFP forutsetter stabil tilknytning til arbeidslivet og tilstrekkelig tjenestetid i en AFP- 
bedrift. Det er fortsatt relativt få innvandrere som tilfredsstiller disse kravene, og som dermed er 
blitt direkte eksponert for virkningene av AFP-reformen. Dette er nærmere illustrert i Figur 6, 
hvor vi beskriver fordelingen av arbeidsmarkedsstatus ved alder 60 år for de ulike demografiske 
gruppene (inndelt etter fødeland og kjønn). Spesielt blant innvandrere fra lavinntektsland er 
det en relativt liten andel av 60-åringene som fortsatt er i arbeid, og kun 15 % av mennene og 
7 % av kvinnene som jobber i en AFP-bedrift. Blant disse igjen er det bare 41 % av mennene og 
13 % av kvinnene som antas å tilfredsstille de individuelle kravene for å kunne få AFP-pensjon. 

Vår analyse av reformeffekter bygger på data innhentet for alle som var sysselsatt i privat 
sektor ved alder 60 år, med antatt rett til AFP ved alder 62 år, og som tilhører fødselskulle-
ne 1943–47 (før reformen) og 1949–53 (etter reformen). Denne populasjonen er nærmere 
beskrevet i Tabell 1, kolonne (5). 

Utfallene vi er interessert i, blir målt i årene etter alder 60 år, og vi analyserer følgende utfall:

• Sysselsetting (definert som yrkesinntekt over 1G på årsbasis, grunnbeløpet i Folketryg-
den [95 800 kroner i 2018])

• Yrkesinntekt, målt på årsbasis (i 2018-kroner)
• Avtalt arbeidstid hos hovedarbeidsgiver (pr. uke, målt i november hvert år)
• Utflytting fra Norge (ikke lenger bosatt ved utgangen av året)

Figur 7 viser gjennomsnitt for de tre første av disse utfallene (arbeidsmarkedsutfallene)  
for aldrene 60–66 år separat for fødselskohortene som var omfattet (1943–47) og ikke var om-
fattet (1949–53) av reformen, og separat for arbeidstakere i privat sektor med og uten antatt rett 
til AFP. På grunn av det lave antallet eldre personer fra nye EU-land som antas å ha rett på AFP, 
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har vi valgt å slå sammen innvandrere fra nye EU-land og øvrige EU/OECD-land til en felles 
gruppe. For alle utfall vises gjennomsnitt betinget på sysselsetting i Norge ved alder 60 år. For 
å sikre sammenliknbarhet mellom arbeidstakere med og uten rett til AFP i Figur 7 har vi her 
definert sysselsetting basert på et krav om at årsinntekten det året man fylte 60, oversteg 1G.

For arbeidstakere med antatt AFP-rett ser vi at utfallene for før-reform- og etter- 
reform-kohortene utvikler seg nokså parallelt gjennom aldrene 60 til 62 år, mens det  
oppstår et klart brudd fra det året arbeidstakerne fyller 63 år.4 Kohortene eksponert for den 

4 Siden utfallene er definert på kalenderårsbasis, mens alderen gjerne skifter i løpet av et år, vil det så godt 
som aldri være en perfekt korrespondanse mellom alder og kalenderår. Vi har definert alderen i et gitt 
kalenderår som den alderen man når i løpet av det året. Kalenderåret svarende til alder 63 år er altså det 

Figur 6. Sysselsettingsforhold ved alder 60 år. Etter arbeidsgivers tilknytning til AFP-ordningen. 
Note: Figuren er basert på dataene beskrevet i Tabell 1, kolonne (4). Søylene viser til arbeidsforhold i november hvert 
år, basert på arbeidstakerregister eller A-melding.

Figur 7. Prosent sysselsatt og gjennomsnittlig yrkesinntekt og arbeidstid etter alder. Betinget på 
sysselsetting i privat sektor ved alder 60 år. Med og uten antatt rett til AFP.
Note: For å styrke sammenliknbarheten mellom arbeidstakere med og uten antatt rett til AFP er data for alle grupper 
betinget på sysselsetting ved alder 60 år, operasjonalisert ved krav om årsinntekt over 1G. For personer med antatt 
rett på AFP innebærer dette at datagrunnlaget for figuren avviker noe fra populasjonen beskrevet i Tabell 1, kolonne 
(5). Antallet observasjoner i disse gruppene er 587 for innvandrere fra lavinntektsland, 1 743 for innvandrere fra EU/
OECD og 91 279 for norskfødte. Antallet observasjoner i gruppene som antas ikke å ha rett på AFP, er 2 277 for 
innvandrere fra lavinntektsland, 4 937 for innvandrere fra EU/OECD og 98 307 for norskfødte.
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nye AFP-ordningen arbeider mer og har høyere yrkesinntekt enn dem som stod overfor 
den gamle ordningen. Vi ser ikke noe brudd av tilsvarende størrelsesorden for arbeidstake-
re uten antatt AFP-rett. Det er likevel tegn til et lite skift i sysselsettingsandelene fra og med 
alder 63 år også for denne gruppen, noe som ved første øyekast kan indikere en «spuriøs» 
(ikke-kausal) reformeffekt.

Basert på mønstrene vist i Figur 7 utkrystalliserer det seg to mulige strategier for å es-
timere arbeidstilbudseffektene av de forbedrede arbeidsinsentivene i AFP-ordningen. Den 
første er å bygge analysen på en direkte sammenlikning av arbeidstakere med AFP-rett før 
og etter reformen. En slik analyse vil identifisere korrekt årsakssammenheng forutsatt at det 
ikke er andre uobserverte forhold som har skapt systematiske forskjeller i utfall mellom dis-
se fødselskohortene. En alternativ strategi er å estimere en såkalt forskjell-i-forskjell-modell, 
hvor arbeidstakere uten antatt AFP-rett utgjør en kontrollgruppe. En slik modell vil være 
gyldig dersom medlemmene av kontrollgruppen ikke har blitt påvirket av reformen, og at 
eventuelle andre uobserverte forhold har påvirket dem på samme måte som AFP-gruppen. 

Det er flere problemer med en forskjell-i-forskjell-analyse i vårt tilfelle. Et hovedpro-
blem er at antatt AFP-rett ikke måles helt presist, slik at det faktisk vil være en del personer 
i gruppen uten antatt rett til AFP som viser seg å kunne ta ut AFP likevel. Dette såkalte 
«kontaminasjonsproblemet» kan være en forklaring på den lille reformeffekten vi ser tegn 
til for ikke-AFP-gruppen i Figur 7. Et annet problem er at også ikke-AFP-gruppen ble utsatt 
for en pensjonsreform i 2011 ved at det ble gitt adgang til tidlig uttak av folketrygdpensjon 
(fra 62 år) i kombinasjon med fortsatt arbeid. Dessuten kan det tenkes at AFP-reformen 
virker indirekte på sysselsatte uten AFP-rett fordi de samordner pensjonsbeslutningen med 
ektefeller som har slik rett (Kruse 2021). Endelig er det grunn til å tro at gruppene med og 
uten antatt AFP-rett er svært ulike, noe som kommer til uttrykk i Figur 7 ved de klart lavere 
inntektsnivåene for arbeidstakere uten AFP.

Vi har på dette grunnlag, i likhet med Hernæs mfl. (2016) og Andersen mfl. (2021), valgt 
å bygge effektanalysen på en ren sammenlikning av personer med AFP-rett før og etter refor-
men.5 For å få et mer presist anslag på effektene estimerer vi et sett lineære regresjonsmodeller. 
Ettersom det var såpass få innvandrere med rett til AFP i årene rundt reformtidspunktet, har vi 
for å spare frihetsgrader valgt en nokså restriktiv modellspesifikasjon hvor vi antar at effektene 
kan variere mellom norskfødte, innvandrere fra EU/OECD-land og innvandrere fra lavinn-
tektsland, men at de er felles for menn og kvinner. Framfor å estimere separate effekter for hver 
alder velger vi også å aggregere opp individuelle arbeidsmarkedsutfall for hele perioden 63–66 
år, slik at vi studerer effekter på gjennomsnittlig sysselsetting, inntekt og arbeidstid i disse årene. 

Regresjonsmodellene vi benytter, er da spesifisert som følger: 

y � � � � � � � �� � � � � �EU EU LI LI EU LINNV INNV POST POST INNV POST INNV( ) ( II

formeffekt
KJ NN

)

,
Re

� ���������� ����������

� �� �Ø
 (1)

hvor y er et av utfallene beskrevet over, POST er en dikotom variabel som antar verdien 1 
for  949–53-kohortene og 0 for 1943–47-kohortene, INNVEU er en dikotom variabel som 

året man fyller 63 år, dvs. at man var 62 år ved inngangen til året. Siden tidlig avgang i AFP-ordningen 
tillates fra måneden etter at man fyller 62 år, innebærer dette at det kan være noe effekt av reformen også 
ved alder 62 år, men at alder 63 år er det første året vi kan regne med full effekt. 

5 I praksis har det ikke så stor betydning om vi bygger på det ene eller andre identifikasjonsgrunnlaget. Vi 
har også estimert modeller basert på en forskjell-i-forskjell-analyse, og resultatene likner i all hovedsak på 
dem som presenteres i det følgende. Disse resultatene er tilgjengelige på forespørsel.
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antar verdien 1 for innvandrere fra EU/OECD-land, INNVLI er en dikotom variabel som an-
tar verdien 1 for innvandrere fra lavinntektsland, og KJØNN er en dikotom variabel som 
skiller mellom menn og kvinner. De greske bokstavene angir parametere som skal estime-
res, bortsatt fra ε, som er et uforklart restledd.

Estimeringsresultatene for denne modellen er presentert i Tabell 2, panel A. For norskfød-
te finner vi at AFP-reformen økte den gjennomsnittlige sysselsettingsraten fram til ordinær 
pensjonsalder med om lag 19 prosentpoeng, eller noe over 30 %. Gjennomsnittlig årlig yrke-
sinntekt økte med om lag 100 000 kroner, mens gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid økte med 

Tabell 2. Regresjonsresultater – Estimerte effekter av AFP-reform i privat sektor på  
arbeidsmarkedsutfall alder 63–66 år.

Avhengig variabel (1) (2) (3)
Sysselsatt (%) Yrkesinntekt  

(1000 2018 NOK)
Arbeidstid  

(avtalte timer per uke)
A. Enkel modellspesifikasjon
Regresjonskoeffisienter

Post-reform 19,4*** 99,5*** 6,1***
(0,3) (2,6) (0,1)

Post-reform*lavinntektsland 7,6* 1,1 3,3**
(3,9) (37,2) (1,5)

Post-reform*EU/OECD -0,4 42,4** 0,3
(2,0) (19,4) (0,8)

Totaleffekter for innvandrergruppene 
Lavinntektsland 27,0*** 100,6*** 9,4***

(3,9) (37,1) (1,5)
EU/OECD 19,0*** 141,9*** 6,4***

(2,0) (19,2) (0,8)
B. Utvidet modellspesifikasjon
Regresjonskoeffisienter

Post-reform 20,5*** 108,2*** 6,6***
(0,3) (2,5) (0,1)

Post-reform*lavinntektsland 7,0* 12,0 2,9**
(3,8) (32,3) (1,4)

Post-reform*EU/OECD 0,3 26,6 0,4
(2,0) (16,9) (0,7)

Totaleffekter for innvandrergruppene 
Lavinntektsland 27,5*** 120,2*** 9,5***

(4,0) (32,2) (1,4)
EU/OECD 20,8*** 134,8*** 7,0***

(2,0) (16,8) (0,7)
C. Gjennomsnitt avhengig variabel pre-reform 

Lavinntektsland 38,5 259,1 11,3
EU/OECD 53,6 376,3 16,8
Norske 47,6 300,4 14,6

Observasjoner 92 328 92 328 91 207

Note: */**/*** Signifikant ved 10/5/1 prosentnivå. Standardfeil i parenteser. Utvalget er avgrenset til personer som 
var ansatt i en AFP-bedrift i november det året arbeidstakeren fylte 60 år, som var født i 1943–47 (pre-reform) eller 
1949–53 (post-reform), og som oppfylte kravene til tidlig uttak av pensjon iht. regelverket fra 2011. For disse personene 
er avhengig variabel lik gjennomsnittet av utfallet i aldersintervallet 63–66 år. Observasjoner er avgrenset til dem som 
fortsatt var i Norge ved utgangen av observasjonsåret; kolonne (3) dropper i tillegg noen observasjoner med ukjent 
arbeidstid. Regresjoner i panel A kontrollerer for innvandrergruppe. I panel B kontrollerer regresjoner i tillegg for kvartil 
av inntektsfordelingen (beregnet for innvandrere fra lavinntektsland), kjønn, sivilstand og om ektefelle var sysselsatt i 
referanseåret, og firesifret yrkeskode (360 kategorier) samt interaksjoner mellom post-reform og inntektskvartil, kjønn, 
sivilstand og om ektefelle var sysselsatt i referanseåret. Rapporterte effektanslag er evaluert ved gjennomsnittet av 
disse kjennetegnene for innvandrere fra lavinntektsland.
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ca. seks timer. Disse resultatene ligger tett opp til tidligere funn (Hernæs mfl. 2016; Andersen 
mfl. 2021). Arbeidstilbudet til innvandrere fra land som likner på Norge (Europa/OECD), 
ser ut til å respondere omtrent som for norskfødte. Det er ingen statistisk signifikante for-
skjeller i effekten på sysselsetting og arbeidede timer for disse innvandrerne sammenliknet 
med arbeidstakere født i Norge. Derimot finner vi tegn på signifikant sterkere reformeffekter 
blant innvandrere fra lavinntektsland. Den estimerte sysselsettingseffekten er her så stor som 
27 prosentpoeng, eller om lag 50 %. Målt i ukentlig timetall er effekten estimert til 9,4 timer. 
Disse funnene samsvarer godt med resultatene presentert i Bratsberg mfl. (2020), som doku-
menterer klart sterkere arbeidstilbudsresponser blant innvandrere av endrede arbeidsinsenti-
ver i ordningen med arbeidsavklaringspenger (tidligere rehabiliterings- og attføringspenger). 
Denne studien fant også indikasjoner på at de sterkere responsene blant innvandrere fra la-
vinntektsland primært skyldes at innvandrerne i gjennomsnitt har dårligere betalte jobber, 
slik at velferdsforskjellene mellom arbeid og ikke-arbeid er vesentlig mindre, og slik at bedre 
økonomisk avkastning dermed kan vippe flere beslutninger i retning av fortsatt arbeid. En 
slik tolkning stemmer også godt overens med tidligere studier som mer generelt viser at ar-
beidstilbudet er særlig elastisk i bunnen av lønnsfordelingen, og at dette i all hovedsak har sitt 
opphav i den såkalte ekstensive marginen – dvs. beslutningen om i det hele tatt å være i arbeid 
(se for eksempel Aaberge, Colombino og Strøm 2000 og Bargain, Orsini og Peichl 2014).

For å se nærmere på mulige mekanismer bak de sterkere reformresponsene blant inn-
vandrere fra lavinntektsland i våre data har vi også estimert en utvidet versjon av likning (1) 
hvor vi legger til kontroller for posisjon i inntektsfordelingen (kvartil i inntektsfordelingen, 
beregnet for innvandrere fra lavinntektsland) og yrke (firesifret yrkeskode med 360 katego-
rier) samt interaksjoner mellom post-reform (POST) og inntektskvartil, kjønn, sivilstand og 
om ektefelle var sysselsatt i referanseåret (det året personen vi analyserer, var 60 år). Hvis den 
sterkere effekten for innvandrere fra lavinntektsland i vesentlig grad kunne forklares av he-
terogene effekter knyttet til inntekt eller familieforhold, burde inkluderingene av disse ekstra-
kontrollene medføre at forskjellen i effektestimater for innvandrere og norskfødte ble mindre 
i denne utvidede modellen. Som vist i Tabell 2, panel B ser vi ingen tegn til det. Den sterkere 
responsen blant innvandrere fra lavinntektsland ser dermed ut til å skyldes andre forhold. 

En mulig kilde til ulik sensitivitet for økonomiske insentiver kan være at «nyttediffe-
ransen» mellom jobb og ikke-jobb er mindre for en del eldre innvandrere fordi fravær 
av jobb i Norge også innebærer en reell mulighet til å flytte ut eller tilbringe mer tid i 
opprinnelseslandet. Alderspensjon (både folketrygd og AFP) kan fritt eksporteres til ut-
landet, og ved flytting til land med vesentlig lavere levekostnader enn Norge kan den dan-
ne grunnlag for en relativt høy levestandard. Figur 8 beskriver utflyttingsmønsteret for  

Figur 8. Prosent utflyttet fra Norge etter alder. Betinget på sysselsetting ved alder 60 år og  
antatt rett til AFP.
Note: Figuren er basert på populasjonen beskrevet i Tabell 1, kolonne (5), men slik at datagrunnlaget for aldre høyere 
enn 66 år er basert på færre post-reform årskull. Fra og med alder 67 år mister vi en post-reform-kohort for hvert år, 
slik at dataene for alder 70 år er basert på bare én post-reform kohort (personer født i 1949).
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før-reform og etter-reform-kohortene. Ikke overraskende ser vi at innvandrere flytter ut av 
landet i langt større grad enn norskfødte. Vi ser også indikasjoner på at utflyttingen i årene 
før ordinær pensjonsalder på 67 år for etter-reform-kohortene lå på et noe lavere nivå enn 
for før-reform-kohortene. Deretter ser det ut til at utflyttingen blant innvandrerne er klart 
høyere for etter-reform-kohortene.

For å studere mulige effekter av de forsterkede arbeidsinsentivene på tilbøyeligheten til 
utflytting har vi estimert en versjon av likning (1) hvor vi har brukt indikatorer for å være 
utflyttet fra Norge ved henholdsvis aldrene 65 og 70 år som avhengige variabler. Resultatene 
fra disse regresjonene er vist i Tabell 3. For alle de tre fødelandsgruppene finner vi at AFP- 
reformen medførte lavere utflytting fra Norge i perioden med forsterkede arbeidsinsenti-
ver, jf. kolonnene (1) og (2) i Tabell 3. Denne effekten er også signifikant sterkere for begge 
de to innvandrergruppene enn for norskfødte. Når vi i stedet analyserer det å ha flyttet 
ut ved alder 70 år er denne effekten visket ut, og vi ser i stedet indikasjoner på en positiv 
effekt. Det virker plausibelt at en eventuell negativ effekt av bedrede arbeidsinsentiver på 
utflytting i perioden 63–66 år motsvares av økt utflytting etterpå, slik at de forsterkede 
arbeidsinsentivene først og fremst bidrar til utsatt utflytting. Det er imidlertid vanskelig å 
forstå mekanismene bak en positiv effekt på sannsynligheten for å være flyttet ut ved alder 

Tabell 3. Regresjonsresultater – Estimerte effekter av AFP-reform i privat sektor på utflytting 
ved alder 65 og 70 år.

Avhengig variabel (1) (2) (3) (4)
Utflyttet ved alder 65 år Utflyttet ved alder 70 år

Enkel modell Utvidet modell Enkel modell Utvidet modell
Regresjonskoeffisienter
 Post-reform -0,2*** -0,2*** -0,1 -0,1

(0,04) (0,04) (0,08) (0,09)
 Post-reform*lavinntektsland -1,2** -1,3** 3,3*** 3,4***

(0,6) (0,6) (1,2) (1,2)
 Post-reform*EU/OECD -0,6** -0,7** 3,3*** 3,3***

(0,3) (0,3) (0,6) (0,6)
Totaleffekter for innvandrergruppene 
 Lavinntektsland -1,4*** -1,5*** 3,3*** 3,3***

(0,6) (0,6) (1,2) (1,2)
 EU/OECD -0,8*** -0,8*** 3,2*** 3,2***

(0,3) (0,3) (0,6) (0,6)
Gjennomsnitt avhengig variabel pre-reform 
 Lavinntektsland 4,0 2,1
 EU/OECD 3,3 5,2
 Norske 0,4 0,5
Observasjoner 93 786 50 851

Note: */**/*** Signifikant ved 10/5/1 prosentnivå. Standardfeil i parenteser. Utvalget er avgrenset til personer som  
var ansatt i en AFP-bedrift i november det året arbeidstakeren fylte 60 år, som var født i 1943–47 (pre-reform) eller 
1949–53 (post-reform), som oppfylte kravene til tidlig uttak av pensjon iht. regelverket fra 2011, og som ikke var død 
ved alder 65/70 år (se også note til Figur 8). I kolonne (1) og (3) kontrollerer regresjoner for innvandrergruppe.  
I kolonne (2) og (4) kontrollerer regresjoner i tillegg for kvartil av inntektsfordelingen (beregnet for innvandrere fra 
lavinntektsland), kjønn, sivilstand og om ektefelle var sysselsatt i referanseåret, og firesifret yrkeskode (360 kategorier) 
samt interaksjoner mellom post-reform og inntektskvartil, kjønn, sivilstand og om ektefelle var sysselsatt i  
referanseåret. Rapporterte effektanslag er evaluert ved gjennomsnittet av disse kjennetegnene for innvandrere  
fra lavinntektsland.
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70 år, jf. kolonnene (3) og (4). En mulig mekanisme kan være at den økte inntekten for-
bundet med høyere arbeidsinnsats fram til ordinær pensjonsalder har bedret mulighetene 
for å flytte ut rent økonomisk. Det er imidlertid grunn til å påpeke at vi i analysene for 
utflytting etter alder 66 år har et metodisk problem knyttet til at det blir stadig færre et-
ter-reform-kohorter som kan benyttes i den statistiske analysen (se note til Figur 8). Dette 
øker risikoen for at det kan være spesielle uobserverte forhold knyttet til enkeltkohorter 
som driver resultatene.

Estimeringsresultatene i Tabell 3 kan indikere at muligheten til utflytting faktisk er en av 
drivkreftene bak de sterkere arbeidstilbudsresponsene blant innvandrere: Ved å avslutte yr-
keskarrieren tidlig åpnes muligheten til å tilbringe alderdommen i et land man kanskje har 
dype røtter i. AFP-reformen bidro i så henseende til å øke alternativkostnaden forbundet 
med utflytting før ordinær pensjonsalder og dermed til å vippe en del utflyttingsbeslutnin-
ger i favør av å vente noen år til.

For å sette de estimerte arbeidstilbudseffektene i perspektiv viser Tabell 2, panel C gjen-
nomsnittlige arbeidsmarkedsutfall for alle grupper forut for AFP-reformen. Her ser vi at 
arbeidstilbudet ved alder 63–66 år, gitt sysselsetting ved alder 60 år, var vesentlig lavere 
for innvandrere fra lavinntektsland enn for norskfødte. For eksempel var gjennomsnittli-
ge sysselsettingsandeler (alder 63–66 år) i disse årene om lag ni prosentpoeng høyere for 
norskfødte enn for innvandrere fra lavinntektsland (47,6–38,5). Legger vi til de estimer-
te reformeffektene, som er om lag åtte prosentpoeng høyere for innvandrerne, kommer 
vi fram til at AFP-reformen kan ha utliknet nesten hele forskjellen i pensjoneringsatferd 
mellom innvandrere fra lavinntektsland og norskfødte. En tilsvarende konklusjon kan vi 
trekke når det gjelder ukentlig arbeidstid. Det er imidlertid grunn til å understreke den 
store statistiske usikkerheten ved disse estimatene. Mens vi med stor grad av sikkerhet kan 
fastslå at AFP-reformen har jevnet ut sysselsettingsandelene mellom innvandrere fra la-
vinntektsland og norskfødte, er det en betydelig usikkerhetsmargin knyttet til hvor stor 
denne effekten er. 

For innvandrere fra EU/OECD-land viser tallene i Tabell 2, panel C at de forut for re-
formen hadde et noe høyere arbeidstilbud enn norskfødte. Siden vi ikke finner signifikante 
effektforskjeller mellom disse innvandrerne og norskfødte, er det lite som tyder på at refor-
men har påvirket disse forskjellene i nevneverdig grad.

Samlet sett innebærer våre estimeringsresultater at vi etter hvert som de forsterkede ar-
beidsinsentivene for eldre arbeidstakere gjør seg gjeldende (og også forplantes til offentlig 
sektor), kan forvente at en vesentlig større del av dem som er i arbeid ved alder 60 år, også 
vil holde seg i arbeidslivet en del år til. Samtidig viser utviklingen beskrevet i Figur 6 at en 
økende andel av både norskfødte og innvandrere faktisk ser ut til å være i lønnet arbeid 
ved alder 60 år. For mannlige (kvinnelige) innvandrere fra lavinntektsland har for eksem-
pel andelen lønnstakere ved alder 60 år økt fra 32 % (26 %) i 1943-kullet til 41 % (37 %) 
i 1953-kullet. For norskfødte har de tilsvarende andelene økt fra 62 % (58 %) til 68  % 
(68 %). Dermed vil også de totale arbeidstilbudseffektene av AFP-reformen forsterkes i 
årene som kommer. Denne utviklingen har i noen grad fortsatt også for senere årskull. I 
Figur 9 rekapitulerer vi mønstrene vist i Figur 6 og legger samtidig til data for seks senere 
fødselskull, dvs. for personer født i perioden 1954–59. I tillegg viser vi utviklingen i sys-
selsetting basert på en litt «rausere» sysselsettingsdefinisjon som ser bort fra kravet om å 
ha ansettelsesforhold på et bestemt tidspunkt (november hvert år) og i stedet definerer en 
person som sysselsatt dersom samlet yrkesinntekt i løpet av året overstiger 1G. Vi regis-
trerer en positiv trend i sysselsettingen for alle gruppene, kanskje særlig blant kvinner og 
menn fra lavinntektsland.
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Figur 9. Sysselsetting og arbeidsforhold ved alder 60 år. Etter arbeidsgivers tilknytning til 
AFP-ordningen. 
Note: Figuren er basert på dataene beskrevet i Tabell 1, kolonne (4). Søylene viser til arbeidsforhold i november hvert 
år, basert på arbeidstakerregister eller A-melding. Sirklene viser andelen med årlig yrkesinntekt over 1G.

Konklusjon
Vi har i denne artikkelen vist at vi i løpet av få år vil oppleve en markant økning av 
innvandrerandelene i den eldre befolkningen, spesielt når det gjelder innvandrere fra la-
vinntektsland utenfor Europa og de nye EU-landene i Sentral- og Øst-Europa. Dette betyr 
at innvandreres pensjoneringsatferd kommer til å få økende betydning for velferdsstatens 
økonomiske bærekraft. Innvandrere fra lavinntektsland har i større grad enn norskfødte 
forlatt arbeidslivet før det har vært mulig å ta ut opptjent pensjon, ofte i kombinasjon med 
en uføretrygd. Men også blant dem som har forblitt i arbeidslivet til de har fått tilgang til 
egen tidligpensjon ved alder 62 år, har vi sett en tilbøyelighet til at en langt større andel av 
innvandrerne trekker seg ut av arbeidslivet. 

AFP-reformen i privat sektor har i betydelig grad endret dette bildet. Reformen hadde 
som konsekvens at det ble langt mer lønnsomt for eldre arbeidstakere å forbli i arbeid fram 
til ordinær pensjonsalder på 67 år. Vi finner at både innvandrere og norskfødte responderte 
på reformen ved å utsette avgang fra arbeidslivet betydelig. Vår analyse tyder imidlertid på 
at denne effekten var større for innvandrere fra lavinntektsland enn for norskfødte, og at 
reformen dermed bidro til en utjevning av avgangsratene mellom innvandrere og norskfød-
te. En mulig årsak til den sterkere effekten blant innvandrere kan være at nytteforskjellene 
knyttet til valget mellom fortsatt arbeid eller tidligpensjon for dem var noe mindre fordi 
tidlig avgang fra arbeidslivet også innebar en reell mulighet til returmigrasjon til hjemlan-
det. Dermed var det flere som befant seg «på marginen» mellom arbeid og tidligpensjon, 
slik at de forsterkede arbeidsinsentivene fikk mer avgjørende betydning for hvilket valg som 
faktisk ble truffet. 

Vi ser også tegn til at andelen innvandrere som forblir i arbeidslivet fram til tidligpen-
sjonsalder, øker over tid. Også her er det indikasjoner på at forskjellen mellom innvandrere 
og norskfødte avtar. Samlet sett ser det dermed ut til at sysselsettingsgapet mellom norsk-
fødte og innvandrere i de eldre aldersgruppene kan forventes å bli noe mindre i årene som 
kommer.
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