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Inntektsgrenser: 0,4 G vs. 1 G 

Normalregelen i Folketrygden er at beløpsgrense på 0,4 G årlig fører til reduksjon av uføretrygd. Det 
eneste unntaket er for dem som er i VTA-ordning, samt de som har vært i en slik ordning. Det betyr 
at personer som begynner å jobbe i HELT MED-ordningen, beholder inntektsgrensen på 1 G dersom 
de tidligere har jobbet i VTA-ordning (VTA-S eller VTA-O). 

Forholdet er presisert i vedlagte rundskriv (Folketrygdloven kapittel 12) side 131. Sitat fra 
dokumentet: 

«Det fremkommer av bestemmelsen at inntektsgrensen for en person som er i varig 
tilrettelagt arbeid (VTA) er inntekt etter uførhet (IEU) tillagt 100 prosent av folketrygdens 
grunnbeløp per kalenderår (beløpsgrense). Dette betyr at en person som har fått innvilget 
uføretrygd og begynner i VTA, har en beløpsgrense på ett grunnbeløp. Det samme gjelder 
for personer som før innvilgelse av uføretrygd blir tilstått VTA-plass for å begynne der etter 
at uføretrygd er innvilget. Beløpsgrensen på ett grunnbeløp gjelder også for personer som 
har VTA-plass i ordinær virksomhet (VTAO). 

Retten til å ha ett grunnbeløp i beløpsgrense endres ikke selv om perioden med VTA eller 
VTAO avsluttes.» 

Dette har ikke stått i forskriften hele tiden, men ble tatt inn mars 2015 og februar 2016, og er som 
forskriften viser (sist endret 04.01. 2021) fortsatt gjeldende.  

NAV-kontoret må sikre at dette er registrert riktig for den enkelte, slik at alle som har fått jobb 
gjennom HELT MED-ordningen registreres med inntektsgrense 1G i stedet for 0,4 G, dersom de har 
vært i VTA tiltak tidligere. 

Oslo, 16.1. 2020 

Med vennlig hilsen 

Jarle Eknes 
Daglig leder / spesialist i klinisk psykologi 
E-post: jarle@heltmed.no   Telefon: 90 75 86 85
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Generell del – Kapittel 12 – Uføretrygd

Utarbeidet 10.03.2015 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret.

Sis endret 04.01.2021.

1 Innledning

1.1. Formål

Formålet er beskrevet i folketrygdloven § 12-1:

«Formålet med uføretrygd er å sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne varig nedsatt på
grunn av sykdom skade eller lyte.»

Uføretrygden skal videre legge til rette for at fes mulig skal få bruke den arbeidsevnen de har. Den skal
legge til rette for å kombinere arbeid og uføretrygd.

Uføretrygd er en langtidsytelse og vil som hovedregel løpe til medlemmet får alderspensjon.

2 Hisorikk

2.1 Ulykkesforsikringene – de førse trygdeordningene

Den førse sosiale trygdeordning i Norge var ulykkesforsikringen for fabrikkarbeidere mv. som ble innført i
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1894. Senere kom ulykkesforsikringen for fskere i 1908 og ulykkesforsikring for sjømenn i 1911.

Disse ulykkesforsikringene ble gradvis utvidet og forbedret. Fra 1. januar 1960 ble ordningene samlet i
lov om yrkesskadetrygd – og fra 1. januar 1971 ble besemmelsene om særfordeler ved yrkesskade
innarbeidet i folketrygdloven.

2.2 Midlertidig lov av 1936 om hjelp til blinde og vanføre

Midlertidig lov av 1936 om hjelp til blinde og vanføre var førse skritt i retning av en uføretrygdordning
utenom ulykkesrygden. Som det fremgår av betegnelsen omfattet ordningen to persongrupper med
alvorlige og varige fysiske funksjonsforsyrrelser. Ytelsen var økonomisk behovsprøvd.

2.3 Lov om uføretrygd av 22. januar 1960

Med iverksettingen av lov om uføretrygd i 1961 fkk vi den førse generelle satlige
uførepensjonsordningen. Loven omfattet alle i yrkesaktiv alder og innebar en kraftig utvidelse av trygdens
ansvar for de uføre. Samtidig ble det vedtatt en lov om attføringshjelp. Selv om de to lovene hadde ulike
formål, var de nært knyttet til hverandre. Uten en attføringsordning var man redd for at det ville bli for
mange uføretrygdede.

Uføretrygdlovens § 2 inneholdt en defnisjon av det medisinske vilkåret. Etter at hensiktsmessig
behandling var gjennomgått, måtte det foreligge alvorlige og varige objektivt regisrerbare symptomer på
sykdom, skade eller lyte.

Det ervervsmessige vilkåret var gitt i § 4. For å ha rett til uførepensjon måtte vedkommende være ute av
sand til å yte mer enn en tredjedel av normal arbeidsinnsats på et arbeidsområde som passet.
Uførepensjon skulle førs tilsås etter at hensiktsmessig arbeidsrening, yrkesopplæring eller annen form
for attføring var forsøkt.

Uførepensjonen svarte beløpsmessig til aldersrygden, og kunne ikke graderes. Den var ikke økonomisk
behovsprøvd.

Siden det medisinske vilkåret i uføretrygdloven var formulert så srengt, kunne et krav om uførepensjon
bli avslått selv om sykdomsilsanden var en vesentlig årsak til bortfallet av arbeidsevnen. Dette gjaldt
spesielt for personer som også av andre grunner var sårbare i forhold til arbeidslivet. Lovens uførebegrep
ble etter hvert serkt kritisert fra fere hold. Det gjaldt førs og frems kravet til sykdommens ytringsform og
til den medisinske uførhetens sørrelse og alvorlighetsgrad. Kritikken medførte en mer liberal praktisering
av loven, noe som medvirket til en økt tilgang av uførepensjoniser.

2.4 Lov om folketrygd av 17. juni 1966

Fra 1. januar 1967 ble lov om uføretrygd avløs av kapittel 8 i lov om folketrygd. En særskilt defnisjon av
det medisinske vilkåret ble sløyfet. Kravene om at symptomene på sykdom mv. måtte være alvorlige og
objektivt regisrerbare ble fjernet. De viktigse andre elementene i uføretrygdloven § 2 og § 4 ble plassert i
den nye loven § 8-3. Minse uføregrad ble satt til 50 %, og det ble innført et sysem for gradering av
uførepensjonen.

2.5 Lov om folketrygd av 28. februar 1997

Fra 1. januar 1997 ble besemmelsene om uførepensjon i kapittel 8 i lov om folketrygd av 17. juni 1966
avløs av kapittel 12 i den nye lov om folketrygd av 28. februar 1997. Besemmelsene om foreløpig
uføresønad og særreglene om uførepensjon ved yrkesskade ble også tatt inn i kapittel 12.
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Beregningsregler for uførepensjon ble tatt inn i den nye loven kapittel 3.

I innledningen til Ot.prp.nr.29 (1995–1996) – om ny lov om folketrygd – blir behovet for en ny lov
begrunnet med at regelkomplekset i folketrygdloven av 1966 etter hvert var blitt svært vanskelig å
orientere seg i på grunn av de mange endringene som var gjort. Av samme grunn var loven med
tilhørende forskrifter også blitt arbeidskrevende og tungvint å praktisere. Proposisjonen måtte betraktes
som en teknisk revisjon med sikte på forenkling og klargjøring.

En del lovendringer som gjaldt uførepensjon trådte i kraft samtidig med ny folketrygdlov. Lovforslagene
ble gitt i Ot.prp.nr.8 (1996–1997), og var en oppfølging av Velferdsmeldingen (St.meld.nr.35 (1994–
1995)).

2.6 Hovedtrekk i utviklingen av folketrygden

I de årene som har gått fra folketrygden ble innført i 1967 og fram til 31.12.2014, har det skjedd det en
rekke endringer i de vilkårene som må være oppfylt for at en person skal ha rett til uførepensjon. Det har
også vært en rekke endringer i reglene for pensjonsberegningen, jf. avsnittet om hisorikk i rundskriv til
kapittel 3.

Ved uførereformen fra 1. januar 2015 er uførepensjon ersattet med uføretrygd. Uføretrygd skal fortsatt gi
en varig inntektssikring, og det skal bli lettere å kombinere arbeid og trygd. Samtidig skal mottakere av
uføretrygd fortsatt sikres en god opptjening til alderspensjon. Vilkårene for uføretrygd er som hovedregel
de samme som for uførepensjon, men det er ulike beregningsregler.

De aller fese av endringene har skjedd fra slutten av 80-årene og utover, noe som må ses i
sammenheng med den serke økningen i antallet uførepensjoniser og folketrygdens utgifter. De fese av
endringene har hatt som hovedformål å få ned tilgangen av nye uførepensjoniser og redusere
utgiftsveksen.

I avsnittene som følger er det gitt en detaljert redegjørelse for utviklingen av de ulike vilkårene og andre
viktige sider ved uføretrygdordningen i folketrygden. Det er også gitt en kronologisk oversikt over de
endringene vi har hatt i lov og forskrift.

2.6.1 Vilkåret om forutgående og fortsatt medlemskap i folketrygden

Utvikling

[Endret 1/21]

Fram til 1990 sikret folketrygdloven rett til uførepensjon etter en viss ventetid som medlem i trygden for
alle som bosatte seg i Norge. I tillegg kunne det gis unntak fra lovens vilkår om medlemskap etter
dispensasjonsregler gitt i forskrifter.

Fra 1. januar 1990 ble lovens vilkår om medlemskap for rett til uførepensjon endret. Det som var
prinsipielt nytt var vilkåret i loven om medlemskap på uføretidspunktet. Folketrygden skulle i
utgangspunktet ikke ha ansvar for å gi pensjon til personer som var blitt uføre på et tidspunkt da de ikke
var medlem i trygden. Det ble derfor satt vilkår om medlemskap i trygden i det sise året fram til
uføretidspunktet.

I tillegg ble det gitt regler om unntak fra hovedreglene. Unntaksreglene ble gitt i lovteksen. Reglene om
unntak fra vilkåret om forutgående medlemskap ble gitt for å ivareta hensynet til uføre som ikke kan
forventes å ha tilsrekkelig opptjening i noe annet lands trygdeordning til å få pensjon derfra.
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Reglene om unntak fra vilkår om fortsatt medlemskap ble gitt ut fra hensyn til internasjonalt anerkjente
prinsipper om rett til pensjon opptjent på grunnlag av yrkesaktivitet og avgiftsbetaling, mens fortsatt rett til
pensjon gitt på grunnlag av bosetting kan begrenses.

I 1993 ble unntaksbesemmelsene fra vilkåret om fortsatt medlemskap srammet inn. I 1994 ble kravet
om forutgående medlemskap på uføretidspunktet utvidet fra ett til tre år.

Endringene i 1990 og senere var en del av de gjennomgående endringene som ble gjort i
folketrygdlovens pensjonskapitler fra 1990 og 1991, og som gjaldt vilkår om medlemskap og regler om
pensjonsberegning for personer med utenlandsopphold i yrkesaktiv alder og utbetaling av pensjoner i
utlandet. Formålet var å oppnå en bedre samordning mellom norske og utenlandske ytelser og unngå
dobbelt pensjonering. Bakgrunnen var også at Norge har trygdeavtaler med en rekke land. Slike avtaler,
herunder EØS-avtalens trygdedel, har koordineringsregler som sikrer rettigheter utover det som følger av
folketrygdloven.

Fra 1. januar 2021 ble særreglene om fyktninger avviklet. Dette medførte at besemmelsene om at
vilkårene om forutgående medlemskap for rett til uføretrygd ikke gjelder for en fyktning som er medlem i
trygden, ble opphevet. Samtidig ble lovens krav til forutgående medlemsid i trygden for rett til uføretrygd
endret fra tre til fem år i samsvar med at kravet til tilknytning til folketrygden for rett til ytelser ble økt fra
tre til fem år. Uføre fyktninger som har søkt om uføretrygd etter januar 2021, og som fyller de medisinske
vilkårene i ftrl. §§ 12-4 til 12-7, kan ha rett til supplerende sønad etter lov om supplerende sønad til
personer med kort botid i Norge. Personer som ved lovens ikrafttredelse er tilsått uføretrygd etter de
særlige besemmelsene for fyktninger i folketrygdloven, som er født i 1959 eller tidligere og som har vært
medlemmer i folketrygden i mins 20 år etter fylte 16, år skal ved fylte 67 år få alderspensjon etter de
særlige besemmelsene for fyktninger i folketrygdloven, se rundskrivet til folketrygdloven § 3-6 sjette
ledd.

Oversikt over lov- og forskriftsendringer

Nedenfor følger en oversikt over de endringene i lov og forskrift som gjelder vilkårene om medlemskap i
trygden for rett til uførepensjon. Ikrafttredelsesåret er angitt til vensre.

Lov om folketrygd av 17. juni 1966

1978: Forskrift av 26. mai 1978 til folketrygdloven § 8-1 annet ledd om fravikelse av vilkårene i
folketrygdlovens § 8-1 førse ledd. Forskriften avløse forskrift av 28. oktober 1966, og var en tilpasning til
den praksis som hadde utviklet seg. Alle vilkår om norsk satsborgerskap ble også fjernet. Forskriften av
26. mai 1978 ble opphevet fra 1. januar 1990.

1990: Nye regler om forutgående og fortsatt medlemskap i § 8-1 med unntaksbesemmelser gitt ved Lov
av 16. juni 1989, i kraft 1. januar 1990. Ot.prp.nr.65 (1988–1989). Alle reglene sår i lovteksen, og
forskrifter som ga adgang til skjønnsmessige avgjørelser bortfalt.

Hovedregelen om forutgående medlemskap var vilkår om medlemskap det sise året fram til
uføretidspunktet. Flyktninger og satsløse ble fortsatt unntatt fra vilkåret om forutgående medlemskap.
Unntaksregler med rett til pensjon etter ett års ventetid ble gitt for unge uføre og personer som ikke
hadde mer enn fem år uten medlemskap i trygden. De nye reglene om forutgående medlemskap gjaldt
for uførepensjon tilsått med virkningsidspunkt etter 31.12.89.

Reglene om unntak fra fortsatt medlemskap (eksportreglene) ble noe forenklet i forhold til de tidligere
reglene som var gitt i forskrifter. Nye regler om fortsatt medlemskap gjaldt når pensjonisens medlemskap
opphørte etter 31.12.89.
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1992: Aldersgrensen i unntaksregelen for unge uføre ble endret fra 22 til 24 år i samsvar med heving av
aldersgrensen for rett til garantert minse tilleggspensjon. Endring i folketrygdloven § 8-1 nr. 3 førse ledd
boksav b. I kraft 1.7.97. Ot.prp.nr.90 (1991–1992).

1993: Innsramming i reglene om unntak fra vilkår om fortsatt medlemskap (eksportreglene). Lov av 27
november 1992 nr. 120, i kraft 1. januar 1993. Jf. Ot prp.nr.99 (1991-92). Reglene gjelder når
medlemsskapet opphørte etter 31.12.92.

Ny regel med vilkår om fortsatt medlemskap i trygden for rett til garantert minse tilleggspensjon til unge
uføre. Det vil si at det ble eksportforbud for garantert tilleggspensjon. Ny regel i folketrygdloven § 8-4 nr.
3 tredje ledd nytt femte punktum og § 7-3 nr. 3 nytt tredje ledd.

Ny regel med vilkår om fortsatt medlemskap i trygden for rett til uførepensjon for personer med pensjon
tilsått etter unntaksreglene i loven § 8-1 nr. 3 slik den lød fra 1. januar 1990. Det vil si at det ble
eksportforbud for slike pensjoner i sin helhet. Ny regel i folketrygdloven § 8-1 nr. 3 nytt annet ledd.

1994: Innsramming i vilkårene om forutgående medlemskap. Lov av 17. desember 1993 nr. 130, i kraft
1. januar 1994. Jf. Ot.prp.nr.4 (1993–1994).

Hovedregelen om forutgående medlemskap ble endret fra ett til tre år. Vilkåret ble nå medlemskap i
trygden i de sise tre årene fram til uføretidspunktet. Endring i loven § 8-1 nr. 1 førse ledd boksav b.

Unntaksregelen om rett til uførepensjon for unge uføre ble endret. Det ble satt som vilkår at
vedkommende var medlem i trygden på uføretidspunktet. Endring i loven § 8-1 nr. 3 førse ledd boksav
a. Tidligere kunne eldre personer som kom uføre til Norge og ble medlem i trygden få rett til pensjon etter
denne unntaksregelen dersom de var blitt uføre i ung alder.

Overgangsregler:

Nye regler om forutgående medlemskap gjelder for tilfeller der uføretidspunktet er etter 31.12.93.
Reglene som gjaldt fra 1.1.90 til 1.1.94 er derfor fortsatt aktuelle i saker der uføretidspunktet settes til et
tidspunkt før 1.1.94. Den tidligere unntaksregelen for unge uføre kan likevel ikke anvendes dersom
vedkommende kom til Norge og ble medlem i trygden etter 31.12.93.

Lov om folketrygd av 28. februar 1997

[Endret 1/21]

1997: Innholdet i reglene om forutgående og fortsatt medlemskap for rett til uførepensjon ble ikke endret
med ny folketrygdlov, men besemmelsene fkk en helt ny utforming i § 12-2 og § 12-3.

1997: Aldersgrensen i unntaksregelen for unge uføre ble endret fra 24 til 26 år i samsvar med heving av
aldersgrensen for rett til garantert minse tilleggspensjon. Endring i loven § 12-2 tredje ledd boksav a. I
kraft 1. juli 1997. Ot.prp.nr.8 (1996-1997).

2004: § 12-2 og § 12-3 omfatter også tidsbegrenset uføresønad.

Lov av 20.06.2003 nr. 55. I kraft 1. januar 2004.

2009: § 12-2 utvidet med ny besemmelse i fjerde ledd som trådte i 1. januar 2009. Unntak fra vilkår om
forutgående medlemskap for personer som har lang botid i Norge. Besemmelsen omfatter også
uførepensjon som er tilsått før ikrafttredelsen, men med virkning tidligs fra 1. januar 2009. Ot.prp.nr.8

6

https://lovdata.no/nav/lov/1992-11-27-120
https://lovdata.no/nav/lov/1992-11-27-120
https://lovdata.no/nav/lov/1993-12-17-130
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-2
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-3
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-2
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-2
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-3
https://lovdata.no/nav/lov/2003-06-20-55
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-2


(2008–2009) Om lov om endringer i folketrygdloven.

2021: Botidskravet ble hevet fra tre til fem år. Endringen får virkning for krav som fremsettes etter 1.
januar 2021 eller senere. Den kan dermed også gjøres gjeldende overfor personer som har fått innvilget
oppholdsillatelse før endringen trådte i kraft.

Fra samme tidspunkt ble de særskilte besemmelser for personer med fyktningsatus ble avviklet. De
særskilte reglene frem til 1. januar 2021 innebar at man så bort fra kravet til forutgående medlemskap, og
at uføretrygd ikke ble redusert for manglende trygdetid. For krav som settes frem etter at endringen har
trådt i kraft, må vilkårene om forutgående medlemskap være oppfylt også for personer med
fyktningsatus jf. tidligere folketrygdloven § 1-7. De nye reglene gjøres ikke gjeldende for personer som
allerede mottar uføretrygd, eller ved behandling av krav om uføretrygd som er satt frem før
ikrafttredelsesidspunktet. Det er gitt overgangsregler for overgang fra uføretrygd til alderspensjon ved lov
av 20. desember 2019 nr. 84 del V nr. 7. Uføre fyktninger som har søkt om uføretrygd etter januar 2021,
og som fyller de medisinske vilkårene i folketrygdloven §§ 12-4 til 12-7, kan også ha rett til supplerende
sønad etter lov om supplerende sønad til personer med kort botid i Norge.

Endringene er omtalt i Prop. 10L (2019-2020) og Prop 85 L (2016-2017).

2.6.2 Aldersvilkåret

Utvikling

Det har vært få endringer i aldersvilkåret for rett til uførepensjon. Hensikten med de endringene vi har
hatt, har førs og frems vært å få en tilpasning til andre trygdeytelser

Oversikt over lovendringer

Nedenfor følger en oversikt over de lovendringene som gjelder aldersvilkåret. Ikrafttredelsesåret er angitt
til vensre. 

Lov om folketrygd av 17. juni 1966

1973: Nedsettelse av øvre aldersgrense fra 70 til 67 år på grunn av senking av aldersgrensen for
alderspensjon fra 70 år til 67 år. Lovendring av 16. juni 1972. I kraft 1. januar 1973. Ot.prp.nr.67 (1971-
1972).

1975: Nedre aldersgrense for rett til uførepensjon ble satt ned fra 18 år til 16 år. Dette hadde
sammenheng med at barnetrygden opphørte fra 16 års alder. Endring i folketrygdloven § 8-3 av 6. juni
1975. I kraft samme dag. Ot.prp.nr.51 1974/75. 

Lov om folketrygd av 28. februar 1997

1997: Heving av nedre aldersgrense for rett til uførepensjon fra 16 til 18 år. Endring i folketrygdloven §
12-4. I kraft 1. mai 1997. Ot.prp.nr.8 (1996–1997).

2.6.3 Vilkåret om gjennomgått attføring mv.

Utvikling

Økningen i trygdeforbruket utover i 80-årene førte til at det ble satt serkere søkelys på attføring og
rehabilitering som virkemiddel for å unngå unødig pensjonering og utesenging fra arbeidslivet.

I 1989 ble attføringskravet for unge rusmisbrukere som søkte uførepensjon innskjerpet.
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I utredningen NOU 1990:17 – Uførepensjon – var en av hovedkonklusjonene at begrensninger i bruken
av uførepensjon bl.a. måtte oppnås ved forebyggende virksomhet, f.eks. ved en serkere satsing på
yrkesrettet attføring generelt og bedriftsintern attføring spesielt. I samsvar med anbefalinger i utredningen
fkk vi i 1991 nye besemmelser som silte srengere krav til geografsk og yrkesmessig mobilitet.

I 1992 kom Attføringsmeldingen (St.meld.nr.39 (1991–1992)). Bakgrunnen for utredningen var behovet
for en mer aktiv og samordnet attføringsinnsats for å motvirke den negative utviklingen med det økende
antallet passive sønadsmottakere. I meldingen ble det undersreket at trygdeytelsene ikke er en betaling
for dem som ikke ønsker å arbeide. En rekke tiltak for å forhindre utsøtning fra arbeidslivet ble skissert –
f.eks. at arbeidsgiverne må tilrettelegge arbeidsoppgavene tilpasset den enkeltes yteevne. Allerede fra
tidlig i sykmeldingsfasen skal den enkelte følges opp. Arbeid skulle være førsevalg fremfor en passiv
trygdetilværelse. Begrepet arbeidslinja ble introdusert i folketrygden.

I samsvar med forslag i Attføringsmeldingen ble ansvaret for yrkesrettet attføring overført til
arbeidsmarkedsetaten fra 1. januar 1994, mens trygdeetatens hovedoppgaver i disse sakene ble knyttet
til aktiv oppfølging i sykefasen og rollen som veiviser.

I Velferdsmeldingen (St.meld.nr.35 (1994–1995)) blir det undersreket at arbeidslinja fortsatt skal være
førende ved utformingen av regjeringens velferdspolitikk. Dette fremheves også i Utjamningsmeldinga
(St.meld.nr.50 (1998–1999).

I 2005 ble kravet til attføring ytterligere skjerpet. Det ble lovfeset at yrkesrettet attføring skal forsøkes
med mindre åpenbare grunner tilsier at attføring ikke er hensiktsmessig. Skjerpingen av attføringskravet
var generell, dvs. omfattet alle alders- og diagnosegrupper.

Oversikt over lov- og forskriftsendringer

Nedenfor følger en oversikt over lov- og forskriftsendringene som gjelder attføringsvilkåret.
Ikrafttredelsesåret er angitt til vensre. 

Lov om folketrygd av 17. juni 1966

1989: Skjerping av kravet til attføring for personer under 35 år med rusmiddel- og/eller psykososiale
problemer. Endring i folketrygdloven § 8-3 fra 1. januar 1989. Forskrift av 30. desember 1988 til § 8-3. I
kraft 1. januar 1989. Ot.prp.nr.8 (1988–1989).

1991: Strengere krav til geografsk og yrkesmessig mobilitet. Endring av § 8-3 fra 1. januar 1991.
Forskrift av 15. januar 1991 til folketrygdloven § 8-3, i kraft 1. februar 1991. Ot.prp.nr.3 (1990–1991). 

Lov om folketrygd av 28. februar 1997

1997: Innholdet i reglene om attføringsvilkåret ble ikke endret med ny folketrygdlov, men besemmelsene
ble samlet i lovteksen til § 12-5.

2.6.4 Presisering av uførebegrepet

Uførebegrepet gir angivelse for når en person er ufør i en slik grad at uførepensjon kan tilsås. I den
norske trygdelovgivningen har det hele tiden vært en forutsetning at det må foreligge en ervervsmessig
eller arbeidsmessig uførhet og at denne i en viss grad må ha en medisinsk årsak. Dvs. at uførebegrepet
er knyttet til det medisinske og det ervervsmessige vilkåret for rett til uførepensjon.

Uførebegrepet har utviklet seg over tid, avhengig av de endringene som har skjedd i det medisinske og
det ervervsmessige vilkåret for rett til uførepensjon. Det er særlig det medisinske vilkåret som er blitt
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endret, men det har også skjedd endringer i det ervervsmessige vilkår.

Ved uførereformen av 2015 utgår hensynet til arbeidsmessig uførhet ved at besemmelsen om
hjemmearbeidende ektefelle (tidligere § 12-8) er opphevet. I ny uføretrygd er det kun krav til nedsatt
inntektsevne i tillegg til kravene om medisinske forhold som må være oppfylt.

2.6.5 Det medisinske vilkåret

Utvikling

Folketrygdloven fra 1967 inneholdt ingen defnisjon av sykdomsbegrepet, men loven bygget på den
tidligere uføretrygdlovens forsåelse av sykdomsbegrepet som et relativt begrep – avhengig av hvordan
den medisinske vitenskap til enhver tid utformer det.

Ved å fjerne kravet om at det måtte foreligge sykdom med alvorlige objektivt regisrerbare symptomer,
ble det åpnet for en liberalisering av vilkårene for å få uførepensjon, selv om dette i henhold til
forarbeidene ikke var hensikten.

Den liberalisering som fulgte i årene etter at folketrygdloven trådte i kraft må i sor grad tilskrives
Trygderettens praksis. Den må ses i sammenheng med at den medisinske vitenskaps sykdomsbegrep
etter hvert ble utvidet til også å omfatte tilsander som ligger i grenselandet mellom sykdom og sosiale
forhold, f.eks. alkoholisme og narkomani. I tillegg skjedde det endringer i holdninger til nevnte forhold, og
i arbeidsmarkedet og kvinners yrkesaktivitet. Arbeidsmarkedsproblemer, sosiale problemer, begrensede
evner og muligheter til å skafe seg utdannelse var forhold som etter hvert ble tillagt betydelig vekt ved
vurderingen av en uførepensjonssak.

I utredningen NOU 1977:14 – Folketrygdens uførebegrep – ble det foreslått å sløyfe kravet til sykdom,
skade eller lyte, slik at uførebegrepet bare skulle knyttes til ervervsmessig uførhet. Utredningen ble ikke
fulgt opp av endringer i loven, men kom likevel til å få betydning for den videre utviklingen av praksis.

Sosialdepartementet oppnevnte i 1988 en arbeidsgruppe som fkk i oppdrag å utrede visse sider ved
gjeldende uførepensjonsordning. I henhold til mandatet skulle arbeidsgruppen bl.a. se nærmere på
mulighetene for å begrense tilgangen av nye uførepensjoniser ved hjelp av bedre attføring og srengere
vilkår for å få uførepensjon.

Arbeidsgruppens rapport forelå 25. juli 1990 i utredningen NOU 1990:17. Flertallet fant ikke grunnlag for
å foreslå innsramming av vilkåret for rett til uførepensjon ved å sille besemte krav til det medisinske
grunnlaget. Flertallet fant heller ikke at det burde innføres noen ny praksis ved å presisere nærmere
kravet om årsakssammenheng mellom den medisinske lidelse og den nedsatte ervervsevne.

På tross av arbeidsgruppens konklusjon fant regjeringen det påkrevet med en jusering av praksis når det
gjaldt de medisinske kriterier for uførepensjon, og fremmet forslag om lovendringer som ga hjemmel for å
sramme noe inn på de medisinske vilkår for uførepensjon. Dette må ses på bakgrunn av den sore
veksen i antallet uførepensjoniser på 1980-tallet.

Krav om sykdom mv. som vesentlig årsak til uførheten

Endringer i de medisinske vilkår for rett til uførepensjon ble gjennomført ved en lovendring av juni 1991
med tilhørende forskrift. Endringene innebar at den medisinske tilsanden måtte medføre en varig
funksjonsnedsettelse, og at denne funksjonsnedsettelsen måtte fremså som en vesentlig grunn til den
varige reduksjonen av ervervsevnen. Det var således førs og frems tale om en innskjerping av kravet
om årsakssammenheng mellom den medisinske lidelse og nedsatt ervervsevne.

9

https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-8


Ingen besemte diagnoser ble utelukket, men for lidelser uten objektive diagnosiske funn var de
medisinske vilkårene for rett til uførepensjon bare oppfylt dersom det forelå bred medisinsk-faglig enighet
i vurderingen av det enkelte tilfellet. Bakgrunnen for dette var at de mer difus pregede muskel- og
skjelettsykdommene sod sentralt når det gjaldt økningen i antall uførepensjoniser mot slutten av 80-
årene.

I desember 1994 avsa Trygderetten en kjennelse der den foretok en prinsipiell drøftelse av en rekke
spørsmål i tilknytning til de srengere reglene for uførepensjon som ble innført i 1991 (ankesak nr.
2922/93 [TRR-1993-2922]) ofentliggjort som nr. 51/95 i trygdeetatens prinsipp- og erfaringsarkiv. Saken
gjaldt anke over avslag på krav om uførepensjon fra en kvinne med diagnosen fbromyalgi.

Trygderetten hevdet at departementet ikke hadde fullmakt fra lovgiver til å fassette en
forskriftsbesemmelse som silte krav til funksjonsnedsettelse og varigheten av denne. Det ble også
påpekt at lovbesemmelsen om uførepensjon bare silte krav om varighet til nedsettelse av ervervsevnen
– ikke til sykdommen. Retten fant videre at likhetshensyn talte mot en snever avgrensning av «objektive
diagnosiske funn» fordi det medisinsk sett ikke kunne dras noe klart skille mellom lidelser med og
lidelser uten objektive diagnosiske funn.

Krav om sykdom mv. som hovedårsak til uførheten

Som følge av Trygderettens kjennelse i ankesak nr. 2922/93 [TRR-1993-2922] (jf. avsnittet foran) ble det
i juni 1995 foretatt endringer i folketrygdloven (1967) § 8-3. I proposisjonen ble det gitt uttrykk for at
hovedhensikten med lovendringen var å få et mer entydig og oversiktlig regelverk. Endringen ville ikke
medføre noen særlig endring i forhold til gjeldende besemmelser, men den ble sett som nødvendig for å
avklare de tvilsspørsmål som Trygderetten hadde påpekt.

Endringen innebar en presisering av det medisinske vilkår i lovteksen, og det ble satt krav om at sykdom
mv. måtte være hovedårsak til reduksjonen av ervervsevnen. Kravet om bred medisinsk – faglig enighet i
vurderingen av saker som gjaldt lidelser uten objektive medisinske funn – bl.a. fbromyalgi – ble sløyfet.
Forskrift om hvilke krav som skal silles til sykdom, skade eller lyte og den nedsatte ervervsevne som
vilkår for rett til uførepensjon av 26. september 1991 ble opphevet.

Oversikt over lov- og forskriftsendringer

Nedenfor følger en oversikt over de endringene i lov og forskrift som gjelder det medisinske vilkåret for
rett til uførepensjon. Ikrafttredelsesåret er angitt til vensre: 

Lov om folketrygd av 17. juni 1966

1973: Alderssvekkelse blir likesilt med sykdom for aldersgruppen mellom 64 og 67 år. Endring i
folketrygdloven § 8-3. I kraft 1. januar 1973. Ot.prp.nr.67 (1971-72).

1990: Særordningen med uførepensjon på grunn av alderssvekkelse for personer over 64 år ble
opphevet fra 1. januar 1990. Ot.prp.nr.19 (1989–1990). Folketrygdloven § 8-3.

1991: Skjerping av kravet om «sykdom, skade eller lyte» og kravet om årsakssammenheng mellom
arbeidsuførhet og sykdom. Folketrygdloven § 8-3. Forskrift av 26. september 1991, i kraft 14. juni 1991.
Ot.prp.nr.62 (1990–1991). Forskriften ble opphevet etter endring av § 8-3 i juni 1995.

1995: Presisering av kravene til varig sykdom og funksjonsnedsettelse for rett til uførepensjon, samt krav
om at funksjonsnedsettelsen skal være hovedårsaken til den nedsatte ervervsevne. Folketrygdloven § 8-
3, i kraft 16. juni 1995. Ot.prp.nr.42 (1994–1995). 
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Lov om folketrygd av 28. februar 1997

1997: Det medisinske vilkåret for uførepensjon i tidligere lov ble videreført i folketrygdloven § 12-6.

2.6.6 Det ervervsmessige vilkåret

Utvikling

Den enese endringen i det ervervsmessige vilkåret for rett til uførepensjon kom i 1992. Bakgrunnen var
at selvsendig næringsdrivende på grunn av skattemessige forhold kunne fortsette å ha pensjonsgivende
inntekt som arbeidsuføre. Uføregraden ble etter tidligere praksis fassatt på grunnlag av en mer
skjønnsmessig vurdering av evnen til å utføre inntektsgivende eller annet arbeid. Den næringsdrivende
kunne derfor ha rett til 100 % uførepensjon i tillegg til en betydelig næringsinntekt dersom denne
inntekten ikke var et resultat av vedkommende sin faktiske arbeidsinnsats. Dette ble ansett som lite
ønskelig, og det ble på denne bakgrunn vedtatt en lovendring der det ble presisert at det ved
fassettelsen av uføregraden skulle tas hensyn til all pensjonsgivende inntekt. Slik lovbesemmelsen og
de senere forskriftene ble utformet omfattet de både selvsendig næringsdrivende og arbeidsakere.

De nye reglene innebar en endring av innholdet i det ervervsmessige vilkåret, og har hatt relativt sor
betydning for den senere praktisering av uførepensjonsordningen. Mens uføregraden tidligere ble fassatt
ut fra redusert evne til å utføre arbeid, var det nå redusert evne til å skafe pensjonsgivende inntekt som
ble utslagsgivende. Hvilken arbeidsinnsats som lå bak den enkeltes inntekt var i de fese tilfeller uten
interesse.

I 1994 fkk vi en ny besemmelse om forenklet tilbakekreving av feilutbetalt ytelse i folketrygdloven § 15-9
( § 22-16 i ny folketrygdlov). Besemmelsen omfattet uførepensjon og andre inntektsavhengige
trygdeytelser som var utbetalt med for høyt beløp fordi mottakeren ikke hadde varslet fra om
inntektsøkning. I forbindelse med dette ble det utarbeidet klarere retningslinjer for fassetting av inntekt
før og etter uførhet, og vi fkk et sysem for informasjon om inntektsgrenser til trygdede. Ordningen ble
fulgt opp med årlige landsdekkende inntektskontroller.

Oversikt over lov- og forskriftsendring

Nedenfor følger en oversikt over endringen i lov og forskrift som gjelder det ervervsmessige vilkåret for
rett til uførepensjon. Ikrafttredelsesåret er angitt til vensre. 

Lov om folketrygd av 17. juni 1966

1992: All pensjonsgivende inntekt legges til grunn ved vurderingen av ervervsevnen for alle yrkesgrupper
fra 1. januar 1992. Endring i folketrygdlovens § 8-3. Forskrift av 27. desember 1991. Ot.prp.nr.5 (1991–
1992). 

Lov om folketrygd av 28. februar 1997

1997: Ny besemmelse om vektlegging av sillingsandel ved fassettelse av uføregrad. Forskrift til
folketrygdloven § 12-7 om fassetting og endring av uføregrad. I kraft 1. mai 1997. Ot.prp.nr.8 (1996–
1997).

1997: Ny besemmelse om samordning av uførepensjon og visse ytelser fra arbeidsgiver.
Folketrygdloven § 12-17. I kraft 1. mai 1997. Ot.prp.nr.8 (1996–1997).

1997: Heving av minse uføregrad for uførepensjon ved yrkesskade fra 15 % til 30 %. Folketrygdloven §
12-18. I kraft 1. mai 1997. Ot.prp.nr.8 (1996–1997).
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1999: Presisering om adgang til å ta hensyn til folketrygdloven § 3-15 fjerde ledd om nedsettelse av
pensjonsgivende inntekt når inntektsnivå etter uførhet blir fassatt. Forskrift om fassetting og endring av
uføregrad til folketrygdloven § 12-7 ble endret ved forskrift av 30. mars 1999. Endringen trådte i kraft
sraks.

2.6.7 Kombinasjon arbeid/trygd

Utvikling

I utredningen NOU 1988:13 – Pensjonering av uføre – ble det foreslått at det skulle gis nærmere regler
for hvilken inntekt en uførepensjonis kunne ha uten at den tilsåtte pensjonen skulle tas opp til
revurdering. Den såkalte friinntektsforskriften trådte i kraft 1. januar 1990. Forskriften innebar at en årlig
inntektsøkning på inntil 1/2 G ikke ble ansett som en vesentlig endring som skulle føre til ny prøving av
uførepensjonssaken.

I NOU 1990:17 – Uførepensjon – ble det pekt på at det ofte er vanskelig å komme ut av uførerollen.
Hovedårsaken til den beskjedne avgangen til yrkeslivet ble antatt å være et lite feksibelt arbeidsliv,
ønske om å beholde den økonomiske tryggheten en pensjon gir, og liten aktivitet når det gjelder attføring
og arbeidsformidling for denne gruppen. Dette var utgangspunktet for en lovendring i 1993 som innebar
en utvidet adgang til å ta uførepensjonssaker opp til etterprøving. Samtidig ble Riksrygdeverket pålagt å
etablere et sysem for dette. Vi fkk ordningen med reaktivisering av uførepensjoniser, og noe senere
kom ordningen med hvilende pensjonsrett i forbindelse med dette.

I Velferdsmeldingen (St.meld.nr.35 (1994–1995)) ble det undersreket at arbeidslinja fortsatt skal være
førende ved utformingen av velferdspolitikken. Meldingen inneholdt blant annet en rekke nye forslag som
tok sikte på å gjøre uførepensjonsordningen mer feksibel i forhold til arbeidsinnsats. Målsettingen var å
legge forholdene bedre til rette slik at fere uførepensjoniser fkk bedre mulighet til å kombinere arbeid og
trygd. En del av forslagene ble innført i forbindelse med ikrafttreden av den nye folketrygdloven (1997).
Denne målsettingen er videreført i Utjamningsmeldinga (St.meld.nr.50 (1998–1999).

Ved uførereformen av 2015 ble det innført nye regler for kombinasjon av arbeid og trygd. De nye reglene
innebærer at uføretrygden skal skattlegges som lønnsinntekt, og at uføregraden ikke reduseres ved økt
inntekt. Det er kun utbetalingen av uføretrygd som reduseres. Det fassettes en inntektsgrense for hvor
mye inntekt den uføre kan ha uten at uføretrygden reduseres. Det er ikke lenger krav til at man må vente
ett år før man kan ha inntekt ved siden av trygden.

Oversikt over lov- og forskriftsendringer

Nedenfor følger en oversikt over de endringene i lov og forskrift som gjelder kombinasjonen arbeid –
trygd. Ikrafttredelsesåret er angitt til vensre. 

Lov om folketrygd av 17. juni 1966

1990: Retten til friinntekt (inntektsgrense for revurdering av uførepensjon) på 1/2 G forskriftsfeses.
Forskrift av 20. desember 1989 til folketrygdloven § 8-5. I kraft 1. januar 1990. Ot.prp.nr.19 (1989–1990).

1993: Utviding og presisering av adgangen til å revidere uførepensjonssaker. Folketrygdloven § 8-5
tredje ledd. I kraft 1. januar 1993. Ot.prp.nr.6 (1992–1993)).

1994: Ett års hvilende pensjonsrett i forbindelse med arbeidsforsøk fra 12. september 1994. Tilføyd i
forskrift av 20. desember 1989 til folketrygdloven § 8-5. 

Lov om folketrygd av 28. februar 1997
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1997: Heving av friinntektsgrensen fra ½ G til 1 G. Folketrygdloven § 12-12 førse ledd. I kraft 1. mai
1997. Ot.prp.nr.8 (1996 -97)).

1997: Utvidelse av perioden for hvilende pensjonsrett i forbindelse med arbeidsforsøk fra ett år til tre år.
Folketrygdloven § 12-12 andre ledd. I kraft 1. mai 1997. Ot.prp.nr.8 (1996–1997).

1997: Forsøk med lavere gradering av uførepensjon enn 50 %. Folketrygdloven § 25-13 andre ledd
boksav b. Ot.prp.nr.8 (1996–1997). I kraft 1. mai 1997.

1999: Uførepensjoniser som mottar godtgjørelse for politiske og andre tillitsverv i frivillige organisasjoner
ble unntatt fra besemmelsen om ventetid for friinntekt. Tilføyelse i forskrift til folketrygdloven § 12-12. I
kraft 1. januar 2000.

2001: Forskrift om forsøksvirksomhet for reaktivisering av uførepensjoniser. Fassatt av Sosial- og
helsedepartementet den 18. september 2001 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd
§ 25-13 tredje ledd. I kraft 1. september 2001.

2004: Retten til friinntekt gjøres gjeldende også for tidsbegrenset uføresønad. Folketrygdlovens § 12-12
andre ledd. I kraft 1. januar 2004.

Innføring av inntektsak, slik at ytelsen og pensjonsgivende inntekt til sammen ikke kan oversige
inntektsnivå før uførhet. Folketrygdlovens § 12-12 andre ledd fjerde punktum. I kraft 1. januar 2004.

2015: Innføring av uføretrygd

2.6.8 Ordningen med garantert minse tilleggspensjon for unge uføre

Utvikling

Lovgiver har gitt særregler for personer som er født uføre og personer som er blitt uføre i så ung alder at
de ikke har hatt mulighet til å opptjene tilleggspensjonsrettigheter.

Siden ordningen ble innført i 1981 har den vært gjensand for mange utvidelser og forbedringer. Til å
begynne med omfattet den bare uførepensjoniser som ikke var fylt 20 år ved folketrygdlovens
ikrafttredelse. Senere ble det gitt liknende ordning for eldre uførepensjoniser som ble uføre i ung alder. I
tillegg til dette er både aldersgrensen og de poengtall som ligger til grunn for beregningen av den
garanterte tilleggspensjonen blitt øket fere ganger.

I tråd med forslag i Velferdsmeldingen (St.meld.nr.35 (1994–1995)) ble det i 1997 og 1998 gjort fere
endringer i ordningen med garantert minse tilleggspensjon for unge uføre. Aldersgrensen ble hevet til 26
år og fere aldersgrupper fkk høyese poengtall 3,3 ved beregningen. Samtidig mente man at en liberal
praksis mht. fassettelse av uføretidspunkt hadde ført til at ordningen hadde fått sørre omfang enn
forutsatt. Det ble derfor fassatt srengere medisinske krav til den medisinske lidelsen for å få den
garanterte minse tilleggspensjonen. Tidligere ble tilleggspensjonen gitt til alle som ble uføre før den
fassatte aldersgrensen. Med begrunnelse i arbeidslinja ble det også innført en «frysordning» for retten til
garantert minse tilleggspensjon for unge uføre fram til fylte 36 år. Unge uføre skulle dermed kunne
utnytte inntektsevnen sin utover fylte 26 år uten å mise retten til garantert minse tilleggspensjon.

Oversikt over lovendringer

Nedenfor følger en oversikt over lovendringene som gjelder den garanterte minse tilleggspensjonen for
unge uføre. Ikrafttredelsesåret er angitt til vensre. 
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Lov om folketrygd av 17. juni 1966

1981: Ordningen med en garantert minse tilleggspensjon for personer som var uføre før fylte 20 år ble
innført 1. mai 1981. Folketrygdloven § 8-4. Ordningen omfattet alle som ikke var fylt 20 år pr. 1. januar
1967 (folketrygdlovens ikrafttreden). Den garanterte minse tilleggspensjonen ble beregnet på grunnlag
av fremtidige pensjonspoeng på 2,0. Ot.prp.nr.42 (1980–1981).

1984: Aldersgrensen hevet fra 20 til 21 år fra 1. mai 1984. Folketrygdloven § 8-4. Ot.prp.nr.11 (1983–
1984).

1986: Det fremtidige pensjonspoeng som skal legges til grunn ved beregning av tilleggspensjonen økes
fra 2,0 til 2,5 fra 1. januar 1984. Folketrygdloven § 8-4. Ot.prp.nr.7 (1986–1987).

1988: Det fremtidige pensjonspoeng som skal legges til grunn ved beregning av tilleggspensjonen økes
fra 2,5 til 3,0 fra 1. mai 1988. Folketrygdloven § 8-4. Ot.prp.nr.5 (1987–1988).

1989: Aldersgrensen hevet fra 21 til 22 år fra 1. januar 1989. Folketrygdloven § 8-4. Ot.prp.nr.7 (1988–
1989)..

1989: Ordningen utvides til å gjelde personer født 1923 – 44 fra 1. juli 1989. Den garanterte minse
tilleggspensjonen for disse ble beregnet utfra et sluttpoengtall på 1,6. Folketrygdloven § 8-4 jf. § 7-3.
Ot.prp.nr.85 (1988–1989).

1990: Heving av sluttpoengtallet for unge uføre født 1926 – 44 fra 1,6 til 2,0. Folketrygdloven § 7-3. I kraft
1. januar 1990. Ot.prp.nr.5 (1991–1992).

1991: Sluttpoengtallet settes til 1,6 for personer født 1923 – 24, og til 2,0 for personer født 1925 – 44.
Folketrygdloven § 7-3. I kraft 1. januar 1991. Ot.prp.nr.3 (1990–1991).

1991: Fremtidig pensjonspoeng for unge uføre født etter 1943 økes til 3,3. Folketrygdloven § 8-4. I kraft
1. mai 1991. Ot.prp.nr.62 (1990–1991).

1992: Heving av sluttpoengtallet for gruppen født før 1945 som ikke var gått over på alderspensjon til 2,5.
I kraft 1. januar 1992. Folketrygdloven § 7-3. Ot.prp.nr.5 (1991–1992).

1992: Heving av aldersgrensen fra 22 til 24 år. Folketrygdloven § 8-4 og § 7-3. I kraft 1. mai 1992.
Ot.prp.nr.90 (1991–1992).

1992: Heving av sluttpoengtallet fra 2,5 til 3,0 for personer født før 1943. Folketrygdloven § 7-3. I kraft 1.
mai 1992. Ot.prp.nr.90 (1991–1992). 

Lov om folketrygd av 28. februar 1997

1997: Heving av sluttpoengtallet for unge uføre født før 1943 fra 3,0 til 3,3. Folketrygdloven § 3-22 andre
ledd. I kraft 1. mai 1997. Ot.prp.nr.8 (1996–1997).

1997: Heving av aldersgrensen for rett til garantert tilleggspensjon for unge uføre født etter 1940 fra 24 år
til 26 år. Folketrygdloven § 3-21 førse ledd. I kraft 1. juli 1997. Inns.O.nr.104 (1996–1997).

1997: Heving av aldersgrensen for rett til garantert tilleggspensjon for unge uføre født i årene 1931–1940
fra 24 år til 26 år. Folketrygdloven § 3-22 førse ledd. I kraft 1. juli 1997. Inns.O.nr.104 (1996–1997).

1998: Strengere krav til den medisinske lidelse for å få den garanterte minse tilleggspensjon for unge
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uføre. Folketrygdloven § 3-21 førse ledd. I kraft 1. januar 1998. Ot.prp.nr.8 (1996–1997).

1998: Frysing av retten til den garanterte minse tilleggspensjon for unge uføre i 10 år. Folketrygdloven §
3-21 sjette ledd. I kraft 1. januar 1998. (Ot.prp.nr.8 (1996–1997).

2.6.9 Fassettelse av uføregrad for kombinert vurderte

Utvikling

I folketrygdlovens § 12-9, slik den lød fram til lovendring i kraft fra 1. januar 2004, ble det gitt
retningslinjer for tilsåelse og gradering av uførepensjon for hjemmearbeidende ektefelle som var delvis
yrkesaktiv. Fassettelse av uføregrad for denne gruppen, medførte ofte at fullsendig bortfall av
pensjonsgivende inntekt ble kompensert med en gradert pensjon.

For i noen grad å motvirke dette utarbeidet Riksrygdeverket allerede i 1970 retningslinjer som ga en
anvisning på skjønnsmessig oppjusering av uføregraden i disse tilfellene. Det ble etter hvert behov for
klarere retningslinjer, og den tidligere adminisrative praksis ble videreført i forskrift til folketrygdloven.
Forskriften ble innarbeidet i folketrygdloven § 12-9.

Til grunn for en slik «kombinert vurdering» lå en forutsetning om at denne gruppen (hovedsakelig
kvinner), delvis ble forsørget av mannen. Enslige kvinner og kvinner med ektefelle som hadde lav inntekt
(under 2G) ble imidlertid alltid vurdert i forhold til yrkeslivet, uavhengig av om de hadde vært i lønnet
arbeid eller ikke. Reglene var i prinsippet kjønnsnøytrale, men fordi de fese med deltidsarbeid var
kvinner, kom reglene sort sett bare til anvendelse for kvinner. De spesielle reglene ble oppfattet som
kvinnediskriminerende, og Likesillingsombudet har påpekt dette ved fere anledninger. Økende
yrkesdeltakelse blant kvinner har imidlertid ført til at færre har blitt vurdert etter denne besemmelsen.
Ordningen ble avviklet fra 1. januar 2004, jf. Besl. O nr. 105 (2002–2003) og Ot.prp.nr.102 (2001–2002).

Oversikt over lov- og forskriftsendringer

1992 Forskrift om fassettelse av uføregrad for kombinert vurderte til folketrygdloven § 8-5. På visse vilkår
kunne uføregraden oppjuseres med 20 %. I kraft 1. januar 1992. Ot.prp.nr.5 (1991–1992).

2004 Ordningen med fassettelse av uføregrad for kombinert vurderte i § 12-9 ble avviklet med virkning
fra 1. januar 2004, jf. lov av 20.06.2003 nr. 55. 

Overgangsregler fra 2004:

Endringen ble gitt virkning for krav som ble fremmet fra og med 1. januar 2004. Det ble også regnet med
tilfeller hvor vedkommende hadde fremmet krav tidligere, men ikke fylte vilkårene på
ikrafttredelsesidspunktet. Dette gjaldt for eksempel løpende tilfeller hvor medlemmet mottok
rehabiliterings- eller attføringspenger pr. ikrafttredelsesidspunktet. Ved søknad om forhøyelse av
uføregrad på grunn av endrede forhold i løpende tilfeller, eller ved revurdering etter § 12-12 etter 1.
januar 2004, ble saken behandlet etter nye regler.

Dette innebar at et medlem fortsatt måtte vurderes som kombinert yrkesaktiv/hjemmearbeidende (etter
tidligere § 12-9) i forhold til krav som ble framsatt etter 1. januar 2004. Dette med mindre det hadde
skjedd endringer i de faktiske forholdene som lå til grunn for det opprinnelige vedtaket.

2.6.10 Uførepensjon til hjemmearbeidende ektefelle

Avviklet 1. januar 2015. Ved uførereformen var det et ønske om å frisille seg fra vurderinger ut fra
sivilsand da ytelsen skal baseres på egen opptjening. Dette på grunn av vanskelige skjønnsmessige
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vurderinger som førte til forskjellsbehandling.

2.6.11 Innføring av tidsbegrenset uføresønad

Utvikling

Sykefraværet og tallet på nye uførepensjoniser økte kraftig på 1990-tallet. Det ble derfor oppnevnt et
utvalg (Sandmanutvalget) som fkk i mandat å bl.a. foreslå tiltak som kunne bidra til å redusere
uføretilgangen. Utvalget avga innsilling høsen 2000, NOU 2000:27. Det ble foreslått å dele eksiserende
uførepensjonsordning i en tidsbegrenset uføresønad og en varig uførepensjon. Tidsbegrenset
uføresønad skulle gis i en begrenset tidsperiode, og uførhet ville dermed ikke lenger innebære at man
får uførepensjon som varig inntektskilde fram til pensjonsalderen. Tidsbegrenset uføresønad ble etter
dette innført fra 1.1.2004.

Oversikt over lovendringer

2004: Innføring av tidsbegrenset uføresønad. Folketrygdlovens § 12-9.

I kraft 1. januar 2004. Ot.prp.nr.102 (2001–2002) og Inns.O.nr. 86 (2002–2003).

Opphevet ved lov av 19.12.2008 nr. 106. I kraft 1.3.2010 i følge resolusjon av 19.2.2010 nr. 189.
Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uføresønad ble ersattet med
arbeidsavklaringspenger.

3 Oversikt over hovedreglene i lovens kapittel 12 om uføretrygd

Nedenfor følger en kort oversikt over hovedreglene for uføretrygd. 

Ikrafttredelse 1.1.2015 (Prop 130 L og 66 L)

3.1 Formål – § 12-1

Formålet med uføretrygd er å sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne varig nedsatt på
grunn av sykdom, skade eller lyte.

Uføretrygd skal videre legge til rette for at fes mulig skal få bruke den arbeidsevnen de har. Den skal
legge til rette for å kombinere arbeid og uføretrygd.

3.2 Forutgående og fortsatt medlemskap – § 12-2 og § 12-3

[Endret 1/21]

For å få uføretrygd må søkeren som hovedregel ha vært medlem i folketrygden i de sise fem årene fram
til uførheten oppsod. Det er også et utgangspunkt at vedkommende fortsetter å være medlem i trygden
når uførepensjonen er gitt. Det gjøres unntak fra disse vilkårene i besemte tilfeller. Dersom uførheten
skyldes yrkesskade gjøres det unntak fra vilkår om både forutgående og fortsatt medlemskap. Vilkårene
kan også fravikes etter trygdeavtaler vi har med andre land, f.eks. EØS-avtalens trygdedel.

3.3 Alder – § 12-4

For å ha rett til uføretrygd må personen være mellom 18 og 67 år.

Det er krav til inntektsbortfall etter fylte 62 år, jf. § 12-4, andre ledd, se nærmere kommentarer til § 12-4.

3.4 Hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak – § 12-5
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Kravene om gjennomgått behandling og arbeidsrettede tiltak må sees i sammenheng med folketrygdens
grunnsyn om at uføretrygd kun skal tilsås dersom medlemmet varig har fått en redusert inntektsevne
grunnet sykdom, skade eller lyte.

Med behandling menes medisinsk og annen behandling som har til formål å bedre medlemmets
helsetilsand. Med arbeidsrettede tiltak menes tiltak som har til hensikt å øke medlemmets inntektsevne.
Hva som er hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak avgjøres konkret i den enkelte sak.

3.5 Sykdom, skade eller lyte-krav til årsakssammenheng – § 12-6

Det medisinske vilkår besår av følgende komponenter:

det må foreligge varig sykdom, skade eller lyte

sykdom, skade eller lyte må ha medført varig funksjonsnedsettelse

funksjonsnedsettelsen må være hovedårsaken til den nedsatte inntektsevnen.

Det kreves altså en nær sammenheng mellom sykdom, skade, lyte, funksjonsnedsettelse og nedsatt
inntektsevne.

3.6 Krav om nedsatt inntektsevne – § 12-7

Det er som hovedregel et vilkår for rett til uføretrygd at evnen til å utføre inntektsgivende arbeid
(inntektsevnen) er varig nedsatt med mins halvparten.

Uføregraden skal angi i hvilken grad inntektsevnen er nedsatt. For å fassette uføregraden må man ta
utgangspunkt i personens reelle inntektsmuligheter etter uførhet og sammenligne med de
inntektsmuligheter vedkommende hadde før uførheten oppso.

Dersom personen mottok arbeidsavklaringspenger da søknad om uføretrygd ble framsatt, er det
tilsrekkelig at inntektsevnen er varig nedsatt med 40 prosent.

Dersom sykdom, eller skade er forårsaket av en yrkesskade, kan det tilsås uføretrygd ved uføregrad ned
til 30 prosent, jf. § 12-17.

3.7 Uføretidspunkt – § 12-8

Uføretidspunktet er det tidspunktet da inntektsevnen ble varig nedsatt som nevnt i folketrygdloven § 12-7
førse og andre ledd og § 12-17 førse ledd boksav c. Dette betyr at inntektsevnen må være varig
nedsatt med henholdsvis mins halvparten, 40 prosent eller 30 prosent.

Uføretidspunktet har betydning for fere forhold. Blant annet om en oppfyller medlemskapsvilkåret, og om
det kan innvilges rettighet som ung ufør. Videre er uføretidspunktet utgangspunkt for beregningen av
uføretrygden.

3.8 Fassetting av inntekt før og etter uførhet – § 12-9

Inntekt før uførhet skal for arbeidsakere som hovedregel fassettes til personens normale årsinntekt i full
silling før uføretidspunktet. Inntekt for overtidsjobbing som har vært sabil over tid skal tas med ved
fassettelsen av inntekt før uførhet.

For arbeidsakere som har ett eller fere arbeidsforhold, skal inntekt før uførhet fassettes på grunnlag av
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sillingsandel på virkningsidspunktet omregnet til årsinntekt i full silling dersom det er mer gunsig for
vedkommende.

Inntekt før uførhet for selvsendige næringsdrivende skal fassettes til den gjennomsnittlige inntekten i de
sise tre kalenderårene før uføretidspunktet.

Inntekt før uførhet skal ikke settes lavere enn:

3,3 G for gifte/samboende, 3,5 G for enslige og 4,5 G for unge uføre.

Inntekt før uførhet har betydning for avkortningsreglene i forhold til inntekt, se § 12-14, og for fassetting
av uføregrad.

Inntektsnivå etter uførhet skal angi det inntektsnivået personen forutsettes å kunne skafe seg ved å
utnytte sin resinntektsevne. Det vil si faktisk inntekt og eventuelle inntektsmuligheter som ikke er utnyttet.

Inntekt før uførhet og inntekt etter uførhet juseres i samsvar med endring i grunnbeløpet.

3.9 Fassetting og endring av uføregrad – § 12-10

Uføregraden fassettes ved å sammenligne oppjusert inntekt før uførhet og inntekt etter uførhet.
Inntektsnivå før uførhet må oppjuseres for at sammenligningen skal bli gjort med grunnlag i samme
grunnbeløpet.

Ved gradering av uførheten benyttes fem prosent intervaller.

Uføregraden skal ikke endres selv om personens inntekt øker og inntektsgrensen blir overskredet. I slike
tilfeller vil utbetalingen av uføretrygden bli redusert, jf. § 12-14.

Dersom utbetalingen av uføretrygd opphører fordi medlemmet har hatt en inntekt som oversiger 80
prosent av oppjusert inntekt før uførhet, kan vedkommende beholde retten til uføretrygd i fem år
(hvilende rett). Etter søknad kan retten beholdes i ytterligere fem år. Hvilende rett forutsetter at
medlemmet i løpet av et helt kalenderår ikke hadde rett til utbetaling av uføretrygd på grunn av
inntektsforholdene.

Ved ytterligere nedsatt inntektsevne kan det kan det fremmes søknad om økt uføregrad.

3.10 Grunnlaget for beregning av uføretrygd – § 12-11

Uføretrygd beregnes på grunnlag av pensjonsgivende inntekt i de tre bese av de fem sise
kalenderårene før uføretidspunktet. Gjennomsnittlig inntekt i de tre bese inntektsårene legges til grunn.

For at inntektene skal være sammenlignbare må de oppjuseres ut fra endringer i grunnbeløpet. Ved
oppjuseringen brukes grunnbeløpet på virkningsidspunktet og gjennomsnittlig grunnbeløp for de ulike
årene i femårsperioden før uføretidspunktet.

Inntekten begrenses til 6 ganger gjennomsnittlig grunnbeløpet for hvert enkelt år.

Dersom uføregraden øker skal det fassettes nytt uføretidspunkt. I slike tilfeller må beregningsreglene
tilpasses den nye uføretrygden, se kommentarer til § 12-11.

Det er særskilte regler for fassettelse av beregningsgrunnlaget dersom medlemmet har avtjent militær
eller sivil førsegangsjenese, og der medlemmet har fått pensjonsopptjening på grunnlag av
omsorgsarbeid.
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3.11 Trygdetid – § 12-12

[Endret 1/21]

Som trygdetid regnes perioder med medlemskap i folketrygden som omfatter kapittel 12, 16,17 19 og 20.
Det gis trygdetid for perioden fra fylte 16 år til og med det året en fyller 66 år. Full trygdetid er 40 år.

Det skilles mellom faktisk og framtidig trygdetid. Faktisk trygdetid er perioden før uførheten inntrådte.
Framtidig trygdetid er perioden fra uføretidspunktet fram til og med det året en fyller 66 år. Dersom
mindre enn 4/5 av tiden mellom fylte 16 år og det tidspunkt da vedkommende ble ufør eller døde kan
regnes som trygdetid, vil den framtidige trygdetiden bli redusert. Vi viser til omtale og eksempler til § 12-
12 i kommentardelen.

Når samlet trygdetid (faktisk og framtidig trygdetid) utgjør mins fem år, fassettes trygdetiden ved
avrunding opp eller ned til nærmese hele år.

3.12 Uføretrygdens sørrelse – § 12-13

Uføretrygden skal som hovedregel utgjøre 66 prosent av grunnlaget etter § 12-11.

Ytelsen skal likevel ikke utgjøre mindre enn 2,28 ganger grunnbeløpet for personer som lever sammen
med ektefelle, eller med samboer hvor samboerforholdet har vart mins 12 av de sise 18 måneder. For
andre utgjør minseytelsen 2,48 ganger grunnbeløpet.

For unge uføre er minseytelsen for gifte/samboende 2,66. For enslige unge uføre 2,91.

Uføretrygden avkortes dersom trygdetiden er kortere enn 40 år, og den fassettes til en forholdsmessig
andel av beløpet dersom uføregraden er lavere enn 100 prosent.

3.13 Reduksjon av uføretrygd på grunn av inntekt – § 12-14

Det skal for hvert kalenderår fassettes en inntektsgrense. Denne vil være lik fassatt inntektsnivå etter
uførhet samt en beløpsgrense på 40 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Beløpsgrensen er 60 000
kroner fram til og med år 2018 hvis uføretrygden er omregnet fra uførepensjon.

Dersom inntektsgrensen overskrides reduseres utbetalingen. Det tas da utgangspunkt i den delen av
inntekten som overskrider inntektsgrensen. For nærmere redegjørelse, se kommentarer til § 12-14.

Når den pensjonsgivende inntekten for et kalenderår oversiger 80 prosent av oppjusert inntekt før
uførhet, blir det ikke utbetalt uføretrygd i det kalenderåret.

Dersom den uføretrygdede i løpet av et kalenderår har fått utbetalt for mye eller for lite i uføretrygd, skal
det foretas et etteroppgjør.

3.14 Barnetillegg – § 12-15

Det kan ytes barnetillegg til en person som mottar uføretrygd og som forsørger barn under 18 år.
Barnetillegget utgjør 40 prosent av grunnbeløpet for hvert forsørget barn, jusert for personens trygdetid.
For fyktninger blir beløpet ikke jusert for trygdetid.

Barn som har egen årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som oversiger grunnbeløpet regnes ikke som
forsørget.
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Barnetilleggets sørrelse påvirkes ikke av uføregraden, men prøves mot forsørgerens inntekt, se § 12-16.

Når et barn blir forsørget av fere som mottar uføretrygd eller alderspensjon, ytes tillegget til den som har
rett til høyes tillegg.

Barnetillegg for barn som ikke bor sammen med begge sine foreldre og hvor begge foreldrene har ytelser
som gir rett til barnetillegg skal gis til den av foreldrene som bor sammen med barnet. Selv om det ikke
blir noen utbetaling på grunn av reglene om inntektsprøving, er det ikke adgang til å yte tillegg til den
andre av foreldrene.

3.15 Reduksjon av barnetillegg på grunn av inntekt – § 12-16

Barnetillegget blir redusert eller faller bort dersom den uføretrygdedes inntekt oversiger et fassatt
fribeløp. Barnetillegget reduseres med 50 prosent av den delen av inntekten som oversiger fribeløpet.

Dersom barnet bor sammen med begge sine foreldre skal også den andre av foreldrenes inntekt regnes
med som en del av inntektsgrunnlaget for inntektsprøvingen.

Inntektsprøvingen skjer uten hensyn til uføregrad, men det tas hensyn til trygdetid.

Det fassettes egne fribeløp for beregning av barnetillegg for barn som bor sammen med begge
foreldrene, og barnetillegg for barn som ikke bor sammen med begge foreldrene. De fassatte fribeløpene
varierer også i forhold til antall barn. For barn som bor sammen med begge foreldrene utgjør fribeløpet
4,6 ganger grunnbeløpet. For barn som bor sammen med en av foreldrene utgjør fribeløpet 3,1 ganger
grunnbeløpet. Fribeløpet økes med 40 prosent av grunnbeløpet for hvert eksra barn.

3.16 Uføretrygd ved yrkesskade – § 12-17

Dersom uførheten skyldes yrkesskade, jf. kapittel 13, gjelder særlig gunsige regler både for retten til
uføretrygd og for beregningen av denne.

De alminnelige vilkårene om medlemskap gjelder ikke. Uføretrygd kan tilsås selv om vilkåret om tre års
forutgående medlemskap ikke er oppfylt. Vilkåret om fortsatt medlemskap gjelder heller ikke.

De alminnelige vilkårene om minse uføregrad gjelder ikke. Ytelsen kan tilsås for uføregrad ned til 30 %.

Antatt årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet legges til grunn for beregningen av uføretrygden dersom
beregningsgrunnlaget etter § 12-11 førse til fjerde ledd er lavere.

Den antatte årlige arbeidsinntekten på skadetidspunktet skal reguleres ut fra endringer i folketrygdens
grunnbeløp frem til virkningsidspunktet for uføretrygden.

Uføretrygden og barnetillegget avkortes ikke på grunn av manglende trygdetid.

3.17 Tillegg til uføretrygd for gjenlevende ektefelle – § 12-18

Det kan ytes et gjenlevendetillegg til uføretrygden for personer som fyller vilkårene i kapittel 17. Tillegget
kan gis i inntil fem år.

Tillegget skal utgjøre diferansen mellom 50 prosent av summen av gjenlevendes og avdødes uføretrygd,
og den gjenlevendes egen uføretrygd. Gjenlevendes trygdetid skal legges til grunn.

Tillegget skal likevel ikke være mindre enn diferansen mellom den minseytelsen avdøde ville hatt rett
på, og gjenlevendes egen uføretrygd. I avdødes minseytelse benyttes avdødes trygdetid og eventuell
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rett til høyere minseytelse som ung ufør.

Det er gjenlevendes sivilsand på virkningsidspunktet som skal legges til grunn i alle deler av
beregningen der det benyttes en minseytelse.

Se nærmere kommentarer til § 12-18.

3.18 Uføretrygd under opphold i insitusjon – § 12-19

Uføretrygden blir redusert ved innleggelse i insitusjon med fri kos og losji under satlig ansvar.
Reduksjonen gjelder fra fjerde måned etter innleggelsesmåneden ved førsegangsinnleggelse.

Redusert ytelse skal utgjøre 14 prosent av uføretrygden. Det er imidlertid innført en minsegaranti som
innebærer at ytelsen skal utgjøre 45 prosent av grunnbeløpet under forutsetning av at dette ikke utgjør
mer enn vedkommende hadde i utbetaling før innleggelsen fant sed.

Ytelsen reduseres ikke når vedkommende forsørger ektefelle eller barn.

Arbeids- og velferdsetaten kan besemme at ytelsen ikke skal reduseres eller reduseres mindre enn det
som fremgår av annet ledd dersom personen har fase og nødvendige utgifter til bolig.

Se kommentarer til § 12-19 tredje ledd for tilfeller der den uføretrygdede forsørger ektefelle og eller barn
under opphold i insitusjon.

3.19 Uføretrygd under srafegjennomføring – § 12-20

Det gis ikke rett til utbetaling for uføretrygdede som sitter i varetekt, soner sraf eller utholder
særreaksjoner i ansalt under kriminalomsorgen. Dette vil i praksis si fengsler. Uføretrygden skal gis etter
vanlige besemmelser i innsettelsesmåneden og i den påfølgende måned. Deretter skal sønaden
sanses.

Uføretrygden skal likevel utbetales med 50 prosent når den uføretrygdede forsørger barn.

Straf som gjennomføres utenfor kriminalomsorgens ansalter medfører ikke sans av uføretrygden.

Stønaden vil bli iverksatt fra og med den kalendermåned den uføretrygdede blir løslatt.

3.20 Avkall på uføretrygd – § 12-21

Noen ektepar kan samlet sett få en sørre utbetaling dersom den uføretrygdede gir avkall på retten til
uføretrygd. Dette kan skje når ektefellen mottar alderspensjon eller avtalefeset pensjon og den
uføretrygdede har kortere trygdetid enn ektefellen eller har en gradert ytelse.

4 Forholdet til andre ytelser fra folketrygden og ytelser etter annen lovgivning

4.1.1 Dagpenger ved arbeidsløshet – folketrygdloven kapittel 4

Retten til dagpenger under arbeidsløshet faller bort når vedkommende får hel uføretrygd, jf. § 4-24 andre
ledd boksav c. Ved gradert uføretrygd (uføregrad lavere enn 100 prosent) kan det ytes reduserte
dagpenger, jf. § 4-25 førse og andre ledd.

4.1.2 Sykepenger – folketrygdloven kapittel 8

§ 8-50 regulerer forholdet mellom sykepenger og uføretrygd.
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Fra 1.1.2015 er § 8-50 endret slik at det gis rett til sykepenger ved siden av 100 prosent uføretrygd, så
lenge de øvrige vilkårene er oppfylt. Til et medlem som mottar uføretrygd ytes det sykepenger ut fra den
arbeidsinntekten som medlemmet har ved siden av uføretrygden.

Arbeidsgiver har ansvar for å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden på vanlig måte.

Etter § 8-12 tredje ledd vil et medlem som har brukt opp sine sykepengerettigheter få ny rett til
sykepenger når vedkommende har vært arbeidsfør med arbeidsinntekt i 26 sammenhengende uker etter
at uføretrygden sartet å løpe (virkningsidspunktet).

4.1.3 Arbeidsavklaringspenger – folketrygdloven kapittel 11

Ved gradert uføretrygd (uføregrad lavere enn 100 prosent) kan det ytes reduserte
arbeidsavklaringspenger, jf. § 11-24 førse ledd og andre ledd førse punktum og «Forskrift om
arbeidsavklaringspenger» § 13 førse ledd boksav a. Arbeidsavklaringspengene skal samordnes med
uføregraden (ikke utbetalingsgraden).

En person som mottar uføretrygd og som gjennomfører et arbeidsrettet tiltak, kan få innvilget
tilleggssønad etter § 11-12 på lik linje med andre, dersom de alminnelige vilkårene for retten til sønaden
er oppfylt, jf. § 11-5 og § 11-6. Dette gjelder uavhengig av uføregrad.

4.1.4 Overgangssønad til enslig mor eller far – folketrygdloven kapittel 15

Retten til overgangssønad faller bort i den utsrekning vedkommende får uføretrygd, jf. lovens § 15-14.

4.1.5 Ytelser til gjenlevende ektefelle mv. – folketrygdloven kapittel 17

Pensjonen etter kapittel 17 faller bort når vedkommende får rett til uføretrygd, jf. § 17-11 førse ledd
boksav b. Gjenlevenderett beregnes da etter besemmelsene i § 12-18 om tillegg til uføretrygd for
gjenlevende ektefelle (gjenlevendetillegg).

4.1.6 Barnepensjon – folketrygdloven kapittel 18

Barnepensjon faller bort i den utsrekning barnet har rett til uføretrygd, jf. § 18-7 andre ledd.

4.1.7 Alderspensjon – folketrygdloven kapittel 19 og 20

Alderspensjon etter kapittel 19 og 20 kan på visse vilkår tas ut fra fylte 62 år. Gradert uføretrygd kan
kombineres med gradert alderspensjon før 67 år. Summen av uføregrad og grad av alderspensjon kan
ikke oversige 100 prosent. Dette sår i folketrygdloven § 19-10 og § 20-14. Uføretrygden bortfaller fra
fylte 67 år og ersattes med alderspensjon.

Regler om fassettelse og godskriving av pensjonspoeng for mottakere av uføretrygd når alderspensjon
skal beregnes etter kapittel 19, sår i folketrygdloven § 3-17, jf. § 3-18 som gjelder ved yrkesskade.
Regler om pensjonsopptjening for mottakere av uføretrygd for alderspensjon etter kapittel 20 sår i § 20-7
a og er supplert med regler ved yrkesskade i Forskrift om alderspensjon § 6-7, fassatt 22.12.2009.

4.1.8 AFP (avtalefeset pensjon)

AFP (avtalefeset pensjon) i ofentlig sektor

[Endret 1/21]
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AFP i ofentlig sektor ytes ikke for tidsrom hvor det ytes arbeidsavklaringspenger, uføretrygd,
alderspensjon eller pensjon til gjenlevende ektefelle fra folketrygden, jf. § 3 boksav e, i lov om
avtalefeset pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse av 25.6.2010. Uføretrygd fra folketrygden
og AFP i ofentlig sektor kan derfor ikke ytes for samme tidsrom. Ved samtidig rett til uføretrygd og AFP
må medlemmet velge den ene av ytelsene, senes når begge kravene er behandlet.

Hvis en uføretrygdet senere ønsker å ta ut AFP i ofentlig sektor må vilkårene for rett til AFP være oppfylt.
Det er blant annet vilkår om yrkesaktivitet i § 2 i lov om avtalefeset pensjon for medlemmer av Statens
pensjonskasse av 25.6.2010. Dette innebærer at en uføretrygdet som ikke har arbeidsinntekt ved siden
av uføretrygden ikke vil kunne velge AFP i ofentlig sektor senere.

For enkelte AFP-pensjoniser i ofentlig sektor vil det være lønnsomt å gå tilbake til (gjenopplive) sin
tidligere frasagte uførepensjon/uføretrygd ved fylte 65 år når de ikke lenger får AFP beregnet som
folketrygdpensjon. Hvis den frasagte ytelsen var en uførepensjon vil vedkommende ved gjenopplivingen
ha rett til en uføretrygd med virkning fra måneden etter fylte 65 år. Beregningsgrunnlaget skal fassettes
etter reglene for uføretrygd i § 12-11 og § 12-17 tredje ledd. I beregningen av uføretrygden anvendes
sivilsanden på virkningsidspunktet for uføretrygden, og uføretidspunktet, uføregraden og inntekten før
uførhet fra den tidligere uførepensjonen.

Fra 1. januar 2021 ble folketrygdens særskilte besemmelser for personer med fyktningsatus avviklet.
Endringen gjelder ikke for krav som ble framsatt før 1. januar 2021. Ny vurdering i en løpende ytelse
regnes som samme sønadsilfelle. Ved en slik endring skal ytelsen fortsatt behandles etter reglene før 1.
januar 2021 selv om endringen skjer etter dette tidspunktet.

Eksempel:

En person med uføretrygd etter de særlige regler for fyktninger går fra gradert uføretrygd beregnet med
fyktningefordeler til AFP fra Statens pensjonskasse (SPK) 62-65 år. Ved 65 år gjenopplives
uføretrygden. Flyktningefordelene som bruker tidligere hadde i uføretrygden skal også «gjenopplives»
ved 65 år selv om overgangen tilbake fra AFP til uføretrygd skjer etter 1. januar 2021.

For nærmere orientering om AFP i ofentlig sektor, se rundskrivene i Hovednummer 62.

AFP i privat sektor med uttak før 1. januar 2011

Fra 1. januar 2011 ble det innført en ny ordning for AFP i privat sektor. De yngse personene som kunne
ta ut AFP på gammel ordning vil fylle 67 år i november 2015, og går over til alderspensjon fra
folketrygden fra desember 2015. Spørsmål om håndtering av saker med uføretrygd og AFP i privat sektor
med virkningsidspunkt før 1. januar 2011 er derfor bare aktuelt i perioden 1. januar til 30. november
2015.

AFP i privat sektor med virkningsidspunkt før 1. januar 2011 ytes ikke for tidsrom hvor det ytes
arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, alderspensjon eller pensjon til gjenlevende ektefelle fra
folketrygden, jf. § 16 i AFP-tilskottsloven av 19. februar 2010. Uføretrygd fra folketrygden og AFP med
virkningsidspunkt før 1. januar 2011 kan derfor ikke ytes for samme tidsrom. For øvrig gjelder det
samme som er beskrevet ovenfor om forholdet mellom AFP i ofentlig sektor og uføretrygd.

For nærmere orientering om AFP i privat sektor med uttak før 1.1.2011, se rundskrivet til AFP-
tilskottsloven kapittel 4 i Hovednummer 65.

AFP i privat sektor med uttak 1. januar 2011 eller senere
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Det ytes ikke AFP i privat sektor til personer som etter fylte 62 år har mottatt uføretrygd fra folketrygden.
Dette følger av § 8 i AFP-tilskottsloven av 19. februar 2010. Dette innebærer at etterbetaling av
uføretrygd ved etteroppgjør for periode etter fylte 62 år, vil føre til at retten til AFP i privat sektor faller
bort.

Personer som har rett til, men som ikke har mottatt uføretrygd etter fylte 62 år, har rett til AFP dersom
vedkommende senes ved uttak av pensjonen sier fra seg uføretrygden med virkning fra fylte 62 år.

Tidsrom med hvilende rett til uføretrygd etter folketrygdloven § 12-10 tredje ledd og der uføretrygden ikke
har kommet til utbetaling, regnes ikke som tidsrom med mottak av uføretrygd.

En person som søker om AFP fra måneden etter fylte 62 år må si fra seg uføretrygden med virkning fra
måneden etter fylte 62 år for å ha rett til AFP. Dette gjelder uansett om uføretrygden har kommet til
utbetaling eller ikke. I etteroppgjøret av uføretrygd for det året personen fyller 62 år skal det tas hensyn til
inntekt opptjent til og med måneden før uttak av AFP. Denne inntekten skal fordeles på antall måneder
før uttak av AFP.

En person som søker om AFP fra et senere tidspunkt, og som har en uføretrygd som ikke har kommet til
utbetaling etter fylte 62 år, må si fra seg uføretrygden med virkning tilbake til fylte 62 år for å ha rett til
AFP. Hvis etteroppgjøret for uføretrygd i perioden fra det året vedkommende fyller 62 år og fram til det
året vedkommende sier fra seg uføretrygden har ført til etterbetaling, vil det ikke være rett til AFP.

Hvis det er utbetalt uføretrygd etter fylte 62 år, men etteroppgjøret viser at utbetalingen skulle vært null,
skal det ikke hindre rett til AFP. Det skal da anses som at det ikke er utbetalt uføretrygd etter fylte 62 år.
Hvis året allerede er oppgjort når søknad om AFP settes fram, skal det anses som et år uten utbetaling
av uføretrygd. Hvis året ikke er oppgjort når søknaden settes fram kan AFP i mellomtiden ha blitt avslått.
Hvis vedkommende fremdeles ønsker AFP, kan dette tilsås etter at uføretrygden er krevet tilbake.

I tilfeller der en person får innvilget uføretrygd etter at vedkommende har tatt ut AFP, skal AFP sanses
og framtidige utbetalinger av AFP faller bort. Hvis uføretrygden blir innvilget med virkningsidspunkt
tilbake i tid, vil AFP som er utbetalt i periode med innvilget uføretrygd bli krevet tilbake. En person som
etter uttak av AFP velger uføretrygd i sedet kan ikke senere få tilbake AFP.

For nærmere orientering om AFP i privat sektor, se rundskrivene i Hovednummer 65.

4.1.9 Supplerende sønad

[Tilføyd 1/21]

Fra og med 1. januar 2021 ble ordningen med supplerende sønad (lov om supplerande sønad til
personar med kort butid i Noreg) utvidet til også å omfatte uføre personer med fyktningsatus, for å sikre
disse sønad til livsopphold og for å unngå at vesentlige kosnader veltes over på kommunene når de
særskilte besemmelsene om fyktningers rett til uføretrygd fra folketrygden ble opphevet.

For at en ufør person skal inkluderes i ordningen med supplerende sønad, er det en forutsetning at
vedkommende har fått behandlet kravet sitt om uføretrygd, og at det er konkludert med at
folketrygdlovens øvrige medisinske og ervervsmessige vilkår er oppfylt. Det er følgelig et vilkår at
vedkommende har varig nedsatt inntektsevne med mins 50 prosent på grunn av sykdom, skade eller lyte
og har gjennomgått hensiktsmessig behandling eller arbeidsrettet tiltak, jf. folketrygdloven kapittel 12.

Den nye løsningen er ikke til hinder for at personer med fyktningsatus selv kan tjene opp rettigheter til
uføretrygd fra folketrygd på ordinær måte. For uføre fyktninger er sønadsnivået knyttet til satsene for
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minseytelser i folketrygden til uføretrygdede. Flyktninger med en uføregrad mellom 50 og 100 prosent
må fult ut utnytte sin resinntektsevne for å være garantert en samlet inntekt på nivå med minse årlige
ytelse for uføretrygd. Det er i folketrygdloven § 22-8 sjuende ledd gitt hjemmel om å ta hensyn til utbetalt
supplerende sønad ved etterbetaling av uføretrygd slik at denne skal reduseres med det beløpet som
svarer til utbetalt supplerende sønad for samme tidsrom.

Kommentarer til de enkelte paragrafene i kapittel 12

Omarbeidet 01.01.2015

 Formål

LOV-1997-02-28-19-§12-1
Formålet med uføretrygd

Formålet med uføretrygd fremkommer av denne besemmelsen. Uføretrygd er en langtidsytelse som skal
sikre inntekt for personer som helt eller delvis har fått sin inntektsevne varig nedsatt på grunn av sykdom,
skade eller lyte. Inntektssikringen i kapittel 12 gjelder fram til overgang til alderspensjon ved 67 år, jf. §
12-4.

Med inntektsevne menes evnen til å utføre inntektsgivende arbeid, jf. § 12-7.

Med sykdom, skade eller lyte menes ulike tilsander som er anerkjent innenfor den medisinske vitenskap,
jf. § 12-6.

Det skal også være feksibelt og lønnsomt å kombinere arbeid med uføretrygd for uføretrygdede som har
mulighet til det.

 Forutgående medlemskap

LOV-1997-02-28-19-§12-2
Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret.

Sis endret 04.01.2021, se overskrifter med endringsmerking 1/21

Generell kommentar

[Endret 2/09, 3/15, 1/21]

I § 12-2 er det fassatt hvilke krav som silles om forutgående medlemskap for at medlemmet skal kunne
få uføretrygd. Hovedregelen sår i førse ledd førse punktum. Førse ledd andre punktum inneholder en
særbesemmelse til hovedregelen. Unntaksreglene sår i andre og tredje ledd.

Det gjøres også unntak fra hovedregelen om forutgående medlemskap når uførheten skyldes
yrkesskade, se § 12-17.

Vilkårene om forutgående medlemskap vurderes kun før innvilgelse av uføretrygd, og skal ikke vurderes
på nytt ved forhøyelse av uføregraden etter § 12-10 fjerde ledd.

Vær oppmerksom på at et medlem som har mottatt sykepenger og/eller arbeidsavklaringspenger ikke
alltid vil fylle vilkåret om forutgående medlemskap for rett til uføretrygd. Dette skyldes at
inngangsvilkårene for sykepenger og arbeidsavklaringspenger er annerledes enn inngangsvilkårene for
uføretrygd.

§ 12-1

§ 12-2
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Fra 1. januar 2021 ble særreglene om fyktninger avviklet. Dette medførte at besemmelsene om at
vilkårene om forutgående medlemskap for rett til uføretrygd ikke gjelder for en fyktning som er medlem i
trygden, ble opphevet. Samtidig ble lovens krav til forutgående medlemsid i trygden for rett til uføretrygd
endret fra tre til fem år i samsvar med at kravet til tilknytning til folketrygden for rett til ytelser ble økt fra
tre til fem år. Endringen er omtalt i Prop.10L (2019-2020) og Prop. 85L (2016-2017) Endringen får
virkning for krav som fremsettes 1. januar 2021 eller senere. For krav som ble framsatt før 1. januar 2021
er kravet til forutgående trygdetid fremdeles tre år. Endringen gjøres gjeldende også for personer som
har fått innvilget oppholdsillatelse før endringen trådte i kraft.

Personer som ved lovens ikrafttredelse er tilsått uføretrygd etter de særlige besemmelsene for
fyktninger i folketrygdloven, som er født i 1959 eller tidligere og som har vært medlemmer i folketrygden i
mins 20 år etter fylte 16, år skal ved fylte 67 år få alderspensjon etter de særlige besemmelsene for
fyktninger i folketrygdloven. Se også rundskrivet til folketrygdloven § 3-2 sjette ledd.

Medlemskap

Når en person omtales som medlem i trygden i kapittel 12 er det forutsatt at medlemskapet omfatter
uføretrygd. Se § 2-10.

Regler om medlemskap i folketrygden sår i lovens kapittel 2. Medlemskapet kan omfatte hele
folketrygden eller bare deler av den. Hovedregelen om medlemskap er at personer som er bosatt i Norge
er pliktige medlemmer i trygden (§ 2-1). Det samme gjelder som hovedregel personer som er
arbeidsakere i Norge (§ 2-2). Medlemskapet gjelder i utgangspunktet hele folketrygden. Kapittel 2
inneholder en rekke presiseringer av hovedreglene, besemmelser om unntak fra pliktig medlemskap og
om adgang til å søke frivillig medlemskap. Det må derfor vurderes konkret i hver sak om søkeren har hatt
medlemskap som gir rett til uføretrygd. Se rundskriv til kapittel 2.

Når det gjelder personer som søker uføretrygd, skal en være oppmerksom på følgende grupper som ikke
har fullt medlemskap i trygden:

Personer som har søkt asyl i Norge og deres familiemedlemmer har bare et begrenset medlemskap som
hverken omfatter uføretrygd eller pensjonskapitlene. Dersom de får bli i Norge, skal likevel tiden som
asylsøker i etterhånd regnes som om medlemskapet omfattet hele trygden. Asylsøkerperioden skal da
medregnes som forutgående medlemsid og ved beregning av eventuell uføretrygd. Se § 2-16 og forskrift
om trygdedekning for asylsøkere. Hvis asylsøkeren får fyktningsatus gjelder besemmelsene i § 12-2
andre ledd og § 12-13 fjerde ledd.

Pensjoniser og uføretrygdede med utenlandsk pensjon eller uføreytelse som har bosatt seg i Norge etter
1992, kan ha begrenset medlemskap som ikke omfatter rett til opptjening etter kapittel 12 eller
pensjonskapitlene. Dette gjelder personer som ikke mottar pensjon eller uføretrygd fra folketrygden, men
har utenlandsk pensjon eller uføreytelse som mins tilsvarer norsk minse pensjonsnivå eller minse ytelse
for enslig. Besemmelsen gjelder ikke dersom vedkommende har pensjonsgivende inntekt. Se § 2-13 og
forskrift om unntak fra medlemskap for personer som er sikret tilfredssillende dekning fra utlandet, og
deres forsørgede familiemedlemmer.

Trygdeavtaler

Trygdeavtaler med andre land kan gi unntak fra reglene om forutgående medlemskap, når
vedkommende omfattes av besemmelsene i en slik avtale. Mange av trygdeavtalene har besemmelser
om medregning av medlemsid i avtalelandet etter dette landets lovgivning for å fylle vilkåret om
forutgående medlemskap. Slike regler fnnes i EØS-avtalens trygdedel, i Nordisk konvensjon om trygd og
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i de fese andre trygdeavtaler.

Trygdeavtaler kan også ha betydning for hvilket lands trygdelovgivning en person er omfattet av. Slike
trygdeavtaler går foran folketrygdlovens regler om medlemskap.

Se trygdeavtalene og rundskrivene til disse under Hovednummer 41, 42 og 45.

 Førse ledd, førse punktum – Hovedvilkår om fem års forutgående medlemskap

LOV-1997-02-28-19-§12-2
[Endret 1/04, 2/09, 1/15, 1/21]

Vedkommende må ha vært medlem i folketrygden sammenhengende i de sise fem årene fram til
uføretidspunktet slik det er defnert i § 12-8 førse ledd. Det innebærer at den som har fått sin
inntektsevne varig nedsatt med mins halvparten før femårsvilkåret er oppfylt, aldri kan få uføretrygd etter
hovedregelen.

For krav som ble framsatt før 1. januar 2021 er kravet til minse forutgående medlemskap fremdeles tre
år. Ny vurdering i en løpende ytelse regnes som samme sønadsilfelle. Ved en slik endring skal ytelsen
fortsatt behandles etter reglene før 1. januar 2021 selv om endringen skjer etter dette tidspunktet.

Eksempel:

En person mottar før 1. januar 2021 gradert uføretrygd basert på tre års forutgående botid, og søker etter
1. januar 2021 om økning av uføregraden. Hele uføretrygden skal vurderes etter krav om tre års
forutgående botid ved gradsendringen.

Uføretidspunktet kan tidligs settes til fylte 16 år. Nedre aldersgrense for å få uføretrygd er 18 år. Unge
uføre som får uføretrygd ved fylte 18 år, må ha vært medlem i trygden de fem sise årene fram til det
uføretidspunktet som fassettes. Hvis dette vilkåret ikke er oppfylt, anvendes unntaksreglene i andre ledd.

Dersom uførheten skyldes yrkesskade, gjelder ikke vilkåret om mins tre års forutgående medlemskap,
se § 12-17.

Regelen om forutgående medlemskap fram til uføretidspunktet medfører at uføretrygd normalt ikke kan
gis til en person som bor i utlandet. Det kan likevel gjøres dersom vedkommende bor i utlandet på
kravtidspunktet, forutsatt at vedkommende fylte femårsvilkåret og var medlem i trygden på
uføretidspunktet. Om vedkommende har rett til en uføretrygd må i et slikt tilfelle også vurderes etter
reglene i § 12-3 om fortsatt medlemskap.

 Førse ledd, andre punktum – Tjenese i internasjonale organisasjoner

[Endret 2/09, 1/15, 1/21]

Ved vurderingen av om vilkåret i førse ledd om fem års forutgående medlemskap er oppfylt, skal det ses
bort fra perioder med tjenese i internasjonale organisasjoner eller organer som saten Norge er medlem
av, yter økonomisk bidrag til, eller har ansvar for å bidra til bemanningen av.

Bakgrunnen for besemmelsen er at personer som er i tjenese for slike organisasjoner ofte ikke er
medlem i folketrygden eller en ordning som omfattes av trygdeavtaler. Besemmelsen skal sikre at de kan
fylle vilkåret om mins fem års forutgående medlemskap etter tilbakekoms til Norge. Den vil også omfatte
personer som etter tjenesen er medlem i folketrygden, men bosatt i utlandet. For krav som ble framsatt
før 1. januar 2021 er kravet til minse forutgående medlemskap fremdeles tre år.

§ 12-2

§ 12-2
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Besemmelsen innebærer ikke unntak fra kravet til medlemskap på uføretidspunktet.

Eksempel:

A har vært i internasjonal tjenese, kommer tilbake til Norge og blir igjen medlem i trygden. A blir ufør ett
år etter tilbakekomsen til Norge. Vilkåret om forutgående medlemskap vil være oppfylt dersom A har
mins fre års sammenhengende medlemskap fram til den internasjonale tjenesen tok til.

Personer som omfattes av besemmelsen er de som har vært i tjenese i FN, EFTA/ESA, Europarådet,
NATO og andre organisasjoner med et overnasjonalt preg.

Det er ingen spesielle regler om beregning av ytelsen i disse tilfellene.

En likelydende besemmelse i § 12-2 slik den lød før 1. januar 2015 trådte i kraft 1. januar 2009, og ble
gitt virkning for tilfeller der uførheten skjedde før ikrafttredelsen. Det innebærer at uføre som tidligere ikke
har fått innvilget uførepensjon fordi vilkåret om forutgående medlemskap ikke var oppfylt, har mulighet for
å få det med virkning fra 1. januar 2009 dersom vilkåret i andre punktum er oppfylt.

 Andre ledd – Flyktninger – Opphevet

LOV-1997-02-28-19-§12-2
[Endret 1/04, 2/09, 1/15, 1/21]

Fra 1. januar 2021 ble folketrygdens særskilte besemmelser for personer med fyktningsatus avviklet.
Paragraf 12-2 andre ledd er derfor opphevet. Krav om uføretrygd etter 1. januar 2021 behandles etter
hovedregelen.

Endringen gjelder ikke for krav som ble framsatt før 1. januar 2021. Ny vurdering i en løpende ytelse
regnes som samme sønadsilfelle. Ved en slik endring skal ytelsen fortsatt behandles etter reglene før 1.
januar 2021 selv om endringen skjer etter dette tidspunktet.

Eksempel:

En person mottar før 1. januar 2021 gradert uføretrygd med særrettigheter for fyktning, og søker etter 1.
januar 2021 om økning av uføregraden. Særrettighetene for fyktning skal omfatte hele uføretrygden fra
og med gradsendringen og ikke kun den uføregraden vedkommende hadde per 31. desember 2020.

For krav fremsatt før 1. januar 2021 gjelder følgende:

Vilkåret om tre års forutgående medlemskap etter førse ledd gjelder ikke for fyktning som er medlem i
trygden. Hvem som regnes som fyktning fremgikk av lovens tidligere § 1-7. Medlemmet sin satus som
fyktning skal være bekreftet av Utlendingsdirektoratet.

Det silles ingen krav til forutgående medlemskap for fyktning som er medlem i trygden. Vilkårene for å få
uføretrygd anses oppfylt tidligs fra det tidspunkt vedtaket om fyktningsatus er fattet, og utbetales fra det
tidspunkt som følger av besemmelsene i kapittel 22.

Flyktninger som innvilges uføretrygd har rett til full minseytelse uten hensyn til reglene om trygdetid
(tidligere § 12-13 fjerde ledd). Rettigheter som fyktning i trygden beholdes selv om vedkommende blir
norsk satsborger.

En del av de som kommer til Norge som asylsøkere får ikke fyktningsatus, men får oppholdsillatelse på

§ 12-2
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humanitært grunnlag. Særreglene for fyktninger gjaldt ikke for disse.

 Andre ledd – Unntak – ett års ventetid

LOV-1997-02-28-19-§12-2
[Endret 1/04, 1/15, 1/21]

I andre ledd er det gjort unntak fra vilkåret i førse ledd om fem års forutgående medlemskap før
uføretidspunktet. I disse unntaksilfellene kreves det likevel at vedkommende har vært medlem i
folketrygden i mins ett år umiddelbart før krav om uføretrygd settes fram, det vil si at det kreves en
ventetid på ett år.

Vilkårene for å få uføretrygd anses oppfylt tidligs fra det tidspunkt vedkommende har vært medlem i
folketrygden i mins ett år, og utbetales tidligs fra måneden etter at vilkåret er oppfylt, jf. § 22-12 førse
ledd. Dersom det er aktuelt å gi uføretrygd til et medlem som har vært asylsøker og ikke får
fyktningsatus, men oppholdsillatelse på humanitært grunnlag, anses vilkårene for ytelsen tidligs å være
oppfylt fra vedtaksidspunktet for oppholdsillatelsen. Tiden som asylsøker medregnes i ventetiden.

§ 12-2 Andre ledd boksav a – Medlem som blir ufør før fylte 26 år

LOV-1997-02-28-19-§12-2
Besemmelsen gjelder medlem som ble ufør før fylte 26 år og da var medlem i folketrygden. Det gjøres
unntak fra vilkåret om fem års forutgående medlemskap, men det kreves at vedkommende var medlem i
folketrygden på uføretidspunktet.

Aldersgrensen her på 26 år er den samme som aldersgrensen for rett til garantert minseytelse, se § 12-
13 tredje ledd. Det kreves imidlertid ikke at vilkårene for garantert minseytelse til ung ufør skal være
oppfylt for at unntaksbesemmelsen her kan anvendes.

Merk at uføre før fylte 21 år kan gis unntak etter andre ledd boksav b.

§ 12-2 Andre ledd boksav b – Medlem som ikke har hatt mer enn fem år uten medlemskap

LOV-1997-02-28-19-§12-2
Besemmelsen gjelder personer som har vært medlem i folketrygden etter fylte 16 år med unntak av
maksimum fem år sammenlagt. Det gis unntak fra vilkåret om mins fem års forutgående medlemskap.
Det kreves ikke at vedkommende var medlem i folketrygden på uføretidspunktet. Det kreves heller ikke at
vedkommende tidligere har vært medlem i folketrygden. Regelen skal derfor også anvendes for en ufør
som kommer til Norge og blir medlem i folketrygden før fylte 21 år.

Når en person kommer ufør til Norge og får uføretrygd etter regelen i boksav bregnes framtidig trygdetid
fra det tidspunkt vedkommende sis ble medlem i folketrygden, se § 12-12 fjerde ledd. Uføretidspunktet
fassettes på vanlig måte.

 Tredje ledd – Medlem som har lang tidligere opptjening

LOV-1997-02-28-19-§12-2
[Endret 2/09, 3/10, 1/13, 1/15, 8/18]

Etter denne besemmelsen kan det gjøres unntak fra vilkåret om fem års forutgående medlemskap i § 12-
2 førse ledd dersom

§ 12-2

§ 12-2
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a. Uføretrygd ved 100 prosent uføregrad, beregnet på bakgrunn av egen opptjening, utgjør mins
halvparten av full minseytelse etter høy sats i § 12-13 andre ledd. Framtidig trygdetid skal ikke
medregnes, se § 12-12 femte ledd. Ytelsen beregnes på grunnlag av faktisk trygdetid fram til uførheten
inntrådte.

eller

b. Medlemmet har mins 20 års faktisk trygdetid.

For begge alternativ er det et vilkår at vedkommende var medlem i folketrygden på uføretidspunktet.

Vær oppmerksom på at besemmelsen i andre ledd, om krav til medlemskap i mins ett år før krav settes
fram, ikke gjelder for denne unntaksbesemmelsen. Hvis et medlem blir ufør i ventetiden på ett år etter
andre ledd, kan det derfor være aktuelt å anvende tredje ledd inntil uføretrygd eventuelt kan gis etter
andre ledd.

Medlemskap i avtaleland på uføretidspunktet

[Endret 1/21]

I brev av 15. mai 2009 presiserte Arbeids- og inkluderingsdepartementet imidlertid at regelen om
sammenlegging av trygdetid i artikkel 45 i EØS-avtalen (1408/71) og eventuelle besemmelser om
sammenlegging av trygdetid i andre trygdeavtaler skal komme til anvendelse også på besemmelser som
siller krav til trygdetilknytning på et besemt tidspunkt. Så lenge det er uten betydning hvor man er
medlem i saker hvor det gjelder et krav om forutgående trygdetid, mener departementet at det også må
være uten betydning hvor man er medlem når det gjøres unntak fra dette kravet om forutgående
trygdetid.

Dette innebærer at medlemskap i et avtaleland på uføretidspunktet må likesilles med medlemskap i
Norge når det gjelder denne unntaksbesemmelsen. Det vil derfor kunne gis uføretrygd etter dette
unntaket selv om søkeren oppholdt seg og var medlem i et avtaleland på uføretidspunktet. Dette
innebærer at ytelsen kan gis til en person som oppholder seg i avtaleland og ikke lenger er medlem i
folketrygden.

Når det gjelder medlemskap i trygdeordningen til avtaleland utenfor EØS, er det en forutsetning at
trygdeavtalen med dette landet inneholder besemmelser om sammenlegging av trygdetid. Dette fordi
hjemmelen for å tilså uføretrygd i disse tilfellene vil være folketrygdlovens § 12-2 tredje ledd og
trygdeavtalens sammenleggingsbesemmelser.

Besemmelsen i § 12-2 tredje ledd er videreført for uføretrygd, og besemmelsen i forordning 1408/71
artikkel 45 er videreført og presisert i forordning 883/2004 artikkel 5 og 6. Se rundskriv til Hovednummer
45. Personer som på uføretidspunktet oppholder seg i et EØS/avtaleland uten å være medlem i dette
landets trygdeordning, og brukere som oppholder seg i land som Norge ikke har inngått trygdeavtale
med, vil falle utenfor unntaksreglene, selv om de har tilsrekkelig opptjening.

Minsevilkåret til opptjening

[Endret 8/18, 1/21]

Det er et vilkår at medlemmet har en opptjening som er tilsrekkelig til å utgjøre mins halvparten av en
full minseytelse.

Med full minseytelse menes her minseytelse etter høy sats i § 12-13 andre ledd, beregnet etter 40 års
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trygdetid. Høy sats skal altså benyttes uavhengig av medlemmets sivile satus.

Etter boksav a har medlemmet rett til uføretrygd etter egen opptjening der 100 prosent uføretrygd etter
eget beregningsgrunnlag, utgjør mer enn halv minseytelse. Dette når uføretrygden beregnes etter
trygdetiden fram til uføretidspunktet etter § 12-12 andre ledd (faktisk trygdetid).

Etter boksav b oppfyller alle som før uføretidspunktet har mins 20 års botid i Norge, vilkårene for unntak
fra kravet om fem års forutgående medlemskap. Dette da 20 års trygdetid gir grunnlag for halv
minseytelse.

Hvis medlemmet har rett til uføretrygd både etter boksav a og b, skal uføretrygd innvilges etter
beregningen som gir bes resultat for vedkommende.

Beregning av uføretrygden

[Endret 8/18, 1/21]

Uføretrygd som tilsås etter § 12-2 tredje ledd skal beregnes på grunnlag av trygdetid fram til og med
måneden før uføretidspunktet (faktisk trygdetid). Det skal ikke medregnes framtidig trygdetid, se 12-12
femte ledd. Trygdetiden avrundes til nærmese hele år, se § 12-12 sjette ledd.

Ved senere økning av uføregrad med fassettelse av nytt uføretidspunkt skal faktisk opptjening av
trygdetid i uføreperioden legges til i beregningen. Dette følger av § 12-8 andre ledd. Uføretrygden skal
fortsatt kun beregnes på grunnlag av faktisk trygdetid. 

Eksempler:

A er født 5. april 1968. A har vært i utlandet og uten medlemskap i trygden i perioden 1. januar 2003 – 2.
januar 2012. A blir 100 prosent ufør 1. februar 2014 etter tilbakekoms til Norge, og får uføretrygd fra 1.
januar 2015. A er enslig.

Uføretrygden etter § 12-2 tredje ledd:

Trygdetid (faktisk):

5. april 1984 – 31. desember 2002 = 224 mnd. 27 dager = 225 mnd.

2. januar 2012 – 31. januar 2014 = 25 mnd.

Til sammen 250 mnd. / 12 = 20,83 = 21 år
 
Pensjonsgivende inntekt de sise fem årene før uføretidspunktet:

2013: 6 G 2012: 6 G 2011: 0 G 2010: 0 G 2009: 0 G
 
Beregningsgrunnlag:

(6 G + 6 G + 0 G) / 3 = 4 G = 4 x 88 370 = 353 480 kroner

Uføretrygd etter egen opptjening:

100 % x 0,66 x 353 480 x 21/40 = 122 481 kroner
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Minseytelse med høy sats:

2,48 G x 21/40 = 115 058 kroner.

Minseytelsen er i dette tilfellet lavere enn den egenopptjente ytelsen, slik at sisnevnte vil utgjøre det
beløpet som skal sammenliknes med halv minseytelse.

Halv minseytelse per år (høy sats) utgjør 2,48 G x 88 370 / 2 = 109 579 kroner

Uføretrygden utgjør mer enn halvparten av full minseytelse etter høy sats, og A fyller vilkåret for
uføretrygd etter § 12-2 tredje ledd.

Hvis A iseden er gift og har følgende beregningsgrunnlag:

Pensjonsgivende inntekt de sise fem årene før uføretidspunktet:

2013: 3 G 2012: 6 G 2011: 0 G 2010: 0 G 2009: 0 G
 
Beregningsgrunnlag:

(3 G + 6 G + 0 G) / 3 = 3 G = 3 x 88 370 = 265 110 kroner

Uføretrygd etter egen opptjening:

100 % x 0,66 x 265 110 x 21/40 = 91 861 kroner

Minseytelse med ordinær sats:

2,28 G x 21/40 = 105 779 kroner.

Minseytelsen er i dette tilfellet høyere enn den egenopptjente ytelsen, og vil utgjøre det beløpet som skal
sammenliknes med halv minseytelse.

Halv minseytelse per år utgjør 2,48 G x 88 370 / 2 = 109 579 kroner

Uføretrygden utgjør mer enn halvparten av full minseytelse etter ordinær sats, og A fyller vilkåret for
uføretrygd etter § 12-2 tredje ledd.

A er gift med B, som også er født 5. april 1968. B har vært i utlandet og uten medlemskap i trygden i
perioden 1. januar 2001 – 2. januar 2012. B blir 100 prosent ufør 1. februar 2014 etter tilbakekoms til
Norge, og får uføretrygd fra 1. januar 2015.

Uføretrygden etter § 12-2 tredje ledd:

Trygdetid (faktisk):

5. april 1984 – 31. desember 2000 = 200 mnd. 27 dager = 201 mnd.

2. januar 2012 – 31. januar 2014 = 25 mnd.

Til sammen 226 mnd. / 12 = 18,83 = 19 år

Pensjonsgivende inntekt de sise fem årene før uføretidspunktet:

32

https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-2
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-2
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-2


2013: 5 G 2012: 6 G 2011: 0 G 2010: 0 G 2009: 0 G
 
Beregningsgrunnlag:

(6 G + 6 G + 0 G) / 3 = 3,6666667 G = 3,6666667 x 88 370 = 353 480 kroner

Uføretrygd etter egen opptjening:

100 % x 0,66 x 353 480 x 19/40 = 117 827 kroner

Minseytelse med høy sats:

2,48 G x 19/40 = 104 100 kroner.

Minseytelsen er i dette tilfellet lavere enn den egenopptjente ytelsen, slik at sisnevnte vil utgjøre det
beløpet som skal sammenliknes med halv minseytelse.

Halv minseytelse per år (ordinær sats) utgjør 2,48 G x 88 370 / 2 = 100 742 kroner

Uføretrygden utgjør mer enn halvparten av full minseytelse etter ordinær sats, og B fyller vilkåret for
uføretrygd etter § 12-2 tredje ledd.

 Fortsatt medlemskap

LOV-1997-02-28-19-§12-3
Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret

Sis endret 04.01.2021, jf. overskriften:
Generell kommentar
§ 12-3 Andre ledd andre punktum – Mindre enn 20 års botid
§ 12-3 Tredje ledd – Ytelser som ikke kan eksporteres.
Flytting tilbake til Norge
Flyktningerettigheter

Generell kommentar

[Endret 1/04, 1/15, 1/21]

Det er i utgangspunktet et vilkår for rett til uføretrygd at man fortsatt er medlem i folketrygden. Det er
likevel gjort enkelte unntak fra denne hovedregelen. Besemmelsen inneholder regler om i hvilken
utsrekning en person som ikke lenger er medlem i folketrygden har rett til å få beholde uføretrygden.
Reglene er aktuelle førs og frems når en person som mottar uføretrygd fytter til utlandet og ikke lenger
er medlem i folketrygden (eksportregler).

Vær oppmerksom på at uføretrygd etter § 12-2 tredje ledd til personer med lang botid i Norge, i visse
tilfeller kan innvilges til en person som ikke er medlem i trygden, se rundskrivskommentaren til § 12-2
tredje ledd om medlemskap i avtaleland på uføretidspunktet.

Dersom uførheten skyldes yrkesskade, gjelder ikke kravet om fortsatt medlemskap i trygden, jf. § 12-17.
Hvis uførheten bare delvis skyldes yrkesskade, gjelder vilkårene i § 12-3 for den delen av uføretrygden
som ikke er gitt på grunn av yrkesskade.

Dette rundskrivet inneholder også et avsnitt om hvilke regler som gjelder når en person som har mottatt

§ 12-3
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eller fortsatt mottar uføretrygd fytter tilbake til Norge.

Reglene i § 12-3 gjelder også for personer som har fått omregnet uførepensjon til uføretrygd fra 1. januar
2015. Dette går fram av § 7-5 og § 7-6 i forskrift om uføretrygd fra folketrygden. Ved omregning av
ytelsen etter § 12-3 andre ledd vil beregningsgrunnlaget for de som har fått omregnet uførepensjon til
uføretrygd, være beregningsgrunnlaget fassatt etter forskrift om omregning av uførepensjon til uføretrygd
fassatt 3. juli 2014, med mindre det senere er fassatt et nytt uføretidspunkt etter § 12-8.

Forskriften gir også regler om hvordan personer som på omregningsidspunktet 1. januar 2015 ikke var
medlem i trygden, skal få uføretrygden omregnet ved fytting tilbake til Norge. Disse reglene gjelder også
personer som ved fytting til avtaleland blir omfattet av EØS-forordningen eller andre trygdeavtaler.
Forskrift om uføretrygd fra folketrygden § 7-5 og § 7-6 er kommentert i rundskriv til lov 16. desember
2011 nr. 59  om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) del II fjerde ledd.
Rundskrivet fnnes under generelle rundskriv til dette kapitlet.

Eksport av tillegg til uføretrygd

[Tilføyd 1/15]

Barnetillegg utbetales i utlandet sammen med uføretrygden, og beregnes etter den samme trygdetiden
som er lagt til grunn i uføretrygden, jf.§ 12-15 andre ledd. Hvis trygdetiden i uføretrygden blir redusert ved
eksport, må barnetillegget derfor også omregnes.

Gjenlevendetillegg til uføretrygd etter § 12-18 skal endres forholdsmessig hvis uføretrygden reduseres
ved eksport, jf.§ 12-3 fjerde ledd. Det samme gjelder gjenlevendetillegg som er fassatt etter forskrift om
omregning av uførepensjon til uføretrygd, jf. forskriften § 7.

Ektefelletillegg fassatt etter forskrift om omregning av uførepensjon til uføretrygd § 8, skal ikke omregnes
ved eksport av uføretrygd. Hvis uføretrygden bortfaller ved fytting til utlandet, bortfaller også
ektefelletillegget.

Medlemskap og opphold i utlandet

[Endret 1/04, 1/15]

For personer som oppholder seg i utlandet, må det vurderes konkret i hver sak om vedkommende fortsatt
kan anses som medlem i folketrygden. Personer som er bosatt i Norge er som hovedregel medlem i
folketrygden, jf. § 2-1. Hovedreglene er som følger:

Ved ett enkelt midlertidig fravær fra Norge i inntil 12 måneder anses vedkommende fortsatt som
bosatt i Norge og er dermed fortsatt medlem i trygden. Dette gjelder ikke dersom vedkommende
oppholder seg i utlandet i mer enn seks måneder pr. år i to eller flere påfølgende år. Reglene om hva
som regnes som midlertidig fravær står i § 2-1 fjerde ledd.

Mottakere av uføretrygd vil vanligvis ikke lenger være medlem i trygden dersom de flytter til utlandet.
De vil normalt ikke kunne fylle vilkårene i § 2-5 og § 2-8 for medlemskap utenfor Norge. Medlemskap
etter disse paragrafene kan imidlertid omfatte forsørgede familiemedlemmer som mottar pensjon eller
uføretrygd.

Regler om opphør av pliktig medlemskap sår i § 2-14.
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Trygdeavtaler

[Endret 1/15]

Trygdeavtaler med andre land har regler som gir fortsatt rett til uføretrygd ved bosetting i avtalelandet
utover det som følger av folketrygdlovens eksportregler. Slike regler fnnes i EØS-avtalens trygdedel
(forordning 883/2004), i Nordisk konvensjon om trygd, og i en rekke andre trygdeavtaler. Se
trygdeavtalene og rundskrivene til disse under Hovednummer 45, 41 og 42.

 Førse ledd – Hovedvilkår om å være medlem i trygden

LOV-1997-02-28-19-§12-3
[Endret 1/04, 2/09, 1/15]

Som utgangspunkt kreves det at en person fortsatt er medlem i folketrygden for å beholde retten til
uføretrygd når vedkommende bosetter seg i utlandet. I § 12-3 andre ledd er det imidlertid gitt regler om
unntak fra dette vilkåret (eksportregler).

Vilkåret om fortsatt medlemskap i folketrygden gjelder ikke dersom uførheten skyldes yrkesskade, se §
12-17.

 Andre ledd førse punktum – Mins 20 års trygdetid (botid)

LOV-1997-02-28-19-§12-3
[Endret 1/15]

En uføretrygdet som ikke er medlem i folketrygden får beholde uføretrygden dersom hun eller han har
mins 20 års trygdetid (botid) etter § 12-12 andre ledd. Dette gjelder hele uføretrygden, men med unntak
av de ytelsene som er nevnt i tredje ledd.

Trygdetid etter § 12-12 andre ledd som regnes som botid vil være tid som medlem i trygden fra fylte 16
år, eller fra det tidspunkt vedkommende ble medlem og fram til vedkommende fytter til utlandet uten
fortsatt å være medlem i trygden. Vilkåret om mins 20 års botid kan derfor tidligs være oppfylt ved fylte
36 år (20 år etter fylte 16 år).

 Andre ledd andre punktum – Mindre enn 20 års botid

LOV-1997-02-28-19-§12-3
[Endret 1/15, 3/15, 3/16]

Hvis den uføretrygdede har mindre enn 20 års botid ytes uføretrygden på grunnlag av
beregningsgrunnlaget etter § 12-11, men slik at år før uføretidspunktet da vedkommende ikke har hatt
pensjonsgivende inntekt over grunnbeløpet, ikke regnes som trygdetid ved beregningen av ytelsen.

Dette vil si at i de tilfeller det er fassatt et beregningsgrunnlag etter § 12-11, skal den faktiske tygdetiden
fram til uføretidspunktet fassettes slik at bare trygdetid i år (fra fylte 16 år) da vedkommende hadde
pensjonsgivende inntekt over grunnbeløpet regnes med. Framtidig trygdetid beregnes deretter etter
reglene i § 12-12 tredje ledd. Samlet trygdetid må utgjøre mins fem år, jf. § 12-12 sjuende ledd (for krav
som ble framsatt før 1. januar 2021 er kravet til minse forutgående medlemskap tre år).

Når beregningsgrunnlaget er fassatt etter forskriften om omregning av uførepensjon til uføretrygd, vil det
alltid være medregnet et helt års trygdetid for et år før uføretidspunktet med pensjonsgivende inntekt over

§ 12-3

§ 12-3

§ 12-3
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grunnbeløpet, selv om personen ikke var medlem i trygden hele året. Jf. § 3-5 fjerde ledd slik den lød
fram til 1. januar 2015.

Hvis vedkommende mottar minseytelse og har et beregningsgrunnlag som ville gitt en lavere uføretrygd
enn minseytelsen, skal det gis uføretrygd beregnet på grunnlag av beregningsgrunnlaget etter § 12-11,
og trygdetiden skal omregnes som nevnt ovenfor.

Hvis det ikke er fassatt noe beregningsgrunnlag etter § 12-11, må vedkommende ha vært medlem i
trygden i mins 20 år fra fylte 16 år for å få rett til uføretrygden ved fytting til utlandet. Dette gjelder selv
om personen har hatt pensjonsgivende inntekt over grunnbeløpet i kalenderår som ikke inngår i
beregningsgrunnlaget.

Eksempler – reduksjon ved mindre enn 20 års botid

Eksempel 1 – Anna har alltid bodd i Norge og mottar minse årlige ytelse

Anna er født 15. januar 1986 og har bodd i Norge hele sitt liv. Hun mottar uføretrygd beregnet etter 40
års trygdetid. Uføretidspunktet er 1. februar 2018. Hun har 4 år med pensjonsgivende inntekt over 1G før
uføreåret (2006, 2007, 2016 og 2017). Anna mottar minseytelsen fra folketrygden på 2,28 ganger
grunnbeløpet, som er mer enn hun ville fått etter beregningsgrunnlaget.

Anna vil fytte til Thailand 1. januar 2020. Hun har da ikke mins 20 års botid.

Trygdetid ved eksport:

Den faktiske trygdetiden blir ved eksport redusert til 4 år (2006, 2007, 2016 og 2017) = 48 måneder

Opptjeningsiden er tidsrommet fra og med måneden etter fylte 16 år til og med måneden før
uføretidspunktet: Fra og med februar 2002 til og med januar 2018 = 16 år = 192 mnd.

4/5 av opptjeningsperioden: 192 x 4/5 = 153,6 mnd. Faktisk trygdetid er mindre enn dette (48 mnd)

Framtidig trygdetid: 40 x 12 – 153,6 = 480 – 153,6 = 326,4 = 326 mnd.

Samlet trygdetid: Faktisk trygdetid 48 mnd. + framtidig trygdetid 326 mnd. = 374 mnd. = 31,17 år = 31 år

Trygdetiden blir endret fra 40 til 31 år ved eksport.

Hvis Anna har et beregningsgrunnlag fassatt etter § 12-11 på grunnlag av pensjonsgivende inntekt på
f.eks. 1,5 ganger grunnbeløpet i 2016 og 2017, blir dette (1,5 + 1,5 + 0) / 3 = 1G.

Uføretrygden ved eksport blir: 1G x 0,66 x 31/40, jusert for uføregrad. 

Eksempel 2 – Albert er innvandrer til Norge og mottar uføretrygd med redusert framtidig trygdetid

Albert er født 4. mai 1986, kom til Norge og ble medlem i trygden fra 9. juli 2010. Uføretidspunktet er 1.
februar 2015. Han mottar uføretrygd beregnet etter 34 års trygdetid. Ytelsen er fassatt etter
beregningsgrunnlaget. Han har 4 år med pensjonsgivende inntekt over grunnbeløpet før uføreåret (2010,
2011, 2013 og 2014).

Albert vil fytte til Brasil i 2020. Han har da ikke mins 20 års botid.

Trygdetid i uføretrygden før fytting til utlandet:
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Faktisk trygdetid før eksport:

Fra og med 9. juli 2010 til og med 31. januar 2015 = 4 år 6 mnd. og 23 dager (4x12 + 7) = 55 mnd.

Opptjeningsiden, dvs. tidsrommet fra og med måneden etter fylte 16 år til og med måneden før
uføretidspunktet:

Fra og med juni 2002 til og med januar 2015 = 12 år 8 mnd. = 152 mnd.

4/5 av opptjeningsiden:

152 mnd. x 4/5 = 121,6 som er mer enn faktisk trygdetid (55 mnd.)

Framtidig trygdetid = (40x12) – 121,6 = 358,4 = 358 mnd.

Samlet trygdetid før eksport:

Faktisk trygdetid + framtidig trygdetid = 55 mnd.+ 358 mnd. = 413 mnd. = 34,42 år = 34 år

Trygdetid i uføretrygden ved eksport:

Faktisk trygdetid ved eksport:

Fra og med 9. juli 2010 til og med 31. desember 2011 = 1 år 5 mnd. og 23 dager

Fra og med 1. januar 2013 til og med 31.desember 2014 = 1 år og 12 mnd.

Samlet faktisk trygdetid: 2 år 18 mnd = 42 mnd. Samlet trygdetid ved eksport:

42 mnd. faktisk trygdetid + 358 mnd. framtidig trygdetid = 400 mnd. = 33,33 år = 33 år.

Alberts trygdetid blir redusert fra 34 til 33 år ved eksport. Beregningsgrunnlaget kan ikke endre seg ved
eksport.

 Tredje ledd – Ytelser som ikke kan eksporteres

LOV-1997-02-28-19-§12-3
[Endret 1/15, 10/15, 3/16, 4/18, 1/21]

Ytelsene som er nevnt i tredje ledd gis bare så lenge den uføretrygdede fortsatt er medlem i folketrygden.
Dette gjelder selv om vedkommende har mins 20 års botid.

Eksportforbudet gjelder følgende ytelser: 

- Uføretrygd gitt etter unntaksreglene i § 12-2 andre ledd til personer som ble uføre før fylte 26 år, og
personer med maksimum fem år etter fylte 16 år uten medlemskap i trygden.

Slik uføretrygd bortfaller i sin helhet når medlemskapet i trygden opphører. Uføreytelse etter slike
unntaksregler er tilsått med virkning tidligs 1. januar 1990, da besemmelsene ble tatt inn i
folketrygdloven. 

- Uføretrygd gitt etter unntaksregelen i § 12-2 andre ledd til medlem som har lang tidligere opptjening:

Slik uføretrygd bortfaller i sin helhet når medlemskapet i trygden opphører. Uføreytelse etter denne
unntaksregelen er tilsått med virkning tidligs 1. januar 2009, da besemmelsen ble tatt inn i

§ 12-3
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folketrygdloven. 

- Minseytelse til unge uføre gitt etter § 12-13 tredje ledd og minsenivå for inntekt før uførhet i § 12-9
andre ledd boksav c:

Hvis vedkommende har mins 20 års botid skal ytelsen omregnes til en minseytelse etter § 12-13 andre
ledd. Har personen et beregningsgrunnlag som gir en høyere ytelse enn den lavere minseytelsen,
fassettes uføretrygden på grunnlag av beregningsgrunnlaget. Dersom inntekt før uførhet er fassatt etter
særregelen for unge uføre i § 12-9 andre ledd boksav c, må også inntekt før uførhet fassettes på nytt.

Hvis vedkommende ikke har mins 20 års botid, skal ytelsen omregnes dersom den unge uføre har et
beregningsgrunnlag, og har hatt pensjonsgivende inntekt over ett grunnbeløp i noe år før
uføretidspunktet, jf. reglene i andre ledd andre punktum. Hvis vedkommende bare har rett til en
minseytelse, faller retten til uføretrygd bort når medlemskapet i folketrygden opphører ved utfytting fra
Norge.

Ved gjeninnfytting, se Avsnittet Flytting tilbake til Norge nedenfor.

- Uføretrygd gitt etter de tidligere reglene for fyktninger i § 12-2 andre ledd og § 12-13 fjerde ledd:

Forut for 1. januar 2021 gjaldt ikke vilkåret om forutgående medlemskap for fyktninger, jf. tidligere § 12-2
andre ledd. En fyktning som har fått innvilget, eller søkt om uføretrygd før dette tidspunktet, og som er
medlem i trygden skal mins ha en minseytelse uten avkortning for trygdetid, jf. § 12-13 fjerde ledd andre
punktum.

Hvis uføretrygden er tilsått etter den tidligere særregelen for fyktninger i § 12-2 andre ledd, faller
uføretrygden bort ved fytting til utlandet, da retten til uføretrygd er basert på en særregel som gjaldt for
fyktninger.

Vær likevel oppmerksom på at fram til 1. januar 1990 kunne alle som kom til Norge søke om og få
uførepensjon etter tre års opphold med medlemskap i folketrygden. Det var ikke noe krav om at
uførheten skulle ha oppsått i Norge. Unntak for fyktninger medførte at pensjon kunne tilsås før det
hadde gått tre år. Hvis det ble gitt uførepensjon etter særregler for fyktninger med virkningsidspunkt før
1. januar 1990, skal uføretrygden derfor ikke uten videre opphøre ved eksport. Vilkåret om forutgående
medlemskap må anses å ha vært oppfylt etter ordinære regler, jf. § 12-2 førse ledd.

Hvis uføretrygden er tilsått etter § 12-2 førse ledd, og vedkommende mottar en minseytelse til fyktning
uten avkortning for trygdetid etter § 12-13 fjerde ledd gjelder følgende:

Hvis fyktningen har mins 20 års botid omregnes uføretrygden etter lovens vanlige regler. Det beregnes
da faktisk og framtidig trygdetid etter egen opptjening. Ytelsen eksporteres etter § 12-3 andre ledd førse
punktum.

Hvis fyktningen ikke har mins 20 års botid omregnes uføretrygden etter reglene i § 12-3 andre ledd
andre punktum. Hvis det ikke er noe beregningsgrunnlag, faller retten til uføretrygd bort.

 Fjerde ledd – Tillegg til uføretrygd for gjenlevende ektefelle (gjenlevendetillegg)

LOV-1997-02-28-19-§12-3
[Endret 2/09, 4/14, 1/15]

Hvis uføretrygden omregnes ved eksport, skal gjenlevendetillegg etter § 12-18 endres forholdsmessig.

§ 12-3
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Det vil si at tillegget skal reduseres tilsvarende den prosentmessige reduksjon av uføretrygden. 

Eksempel – Uføretrygden og gjenlevendetillegget blir omregnet ved eksport

Vi fortsetter med Anna fra eksempel 1 ovenfor, men antar nå at hun mottar et gjenlevendetillegg etter §
12-18 ved siden av uføretrygden. Avdøde hadde en jevn inntekt på 4G før dødsfallsidspunktet, og får
fassatt en trygdetid på 40 år.

Annas beregningsgrunnlag fassatt etter § 12-11 på grunnlag av pensjonsgivende inntekt er (1,5 + 1,5 +
0) / 3 = 1G.

Dette gir en egenopptjent uføretrygd på 0,66 x 1G x 40/40 = 0,66G. Annas egen uføretrygd i beregningen
av gjenlevendetillegget fassettes til minseytelse 2,48G.

Etter § 12-18 får Annas avdøde ektefelle beregnet et beregningsgrunnlag på (5 + 5 + 5) / 3 = 5G.

Dette gir en egenopptjening uføretrygd for avdøde på 0,66 x 5G x 40/40 = 3,3G. Dette er høyere enn
minseytelsene.

Annas gjenlevendetillegg i uføretrygden før eksport: 50 % x (3,3G + 2,48G) – 2,48G = 0,41G

Ved eksport av ytelsen skal gjenlevendetillegget etter § 12-18 endres forholdsmessig. Anna mottok en
uføretrygd tilsvarende 2,48G før eksport, som ble omregnet til 0,66 x 1G x 31/40 = 0,5115G ved utfytting.

Forholdet mellom uføretrygden etter og før eksport er 0,5115 / 2,48 = 0,20625

Gjenlevendetillegget multipliseres med dette forholdet: 0,41G x 0,5115 / 2,48 = 0,085G.

Flytting tilbake til Norge

[Endret 1/04, 3/11, 1/15, 1/21]

Uføreytelsen falt bort ved fytting til utlandet

Hvis retten til uførepensjon eller uføretrygd har bortfalt i sin helhet ved fytting til utlandet, og
vedkommende senere fytter tilbake til Norge og blir medlem i folketrygden igjen, skal nytt krav om
uføretrygd behandles etter de regler som gjelder på det nye kravtidspunktet. Alle vilkår for rett til
uføretrygd skal vurderes på nytt. Det er derfor ingen selvfølge at vedkommende får rett til uføreytelse
igjen.

Eksempel – ny søknad om uføretrygd ved fytting tilbake til Norge

1995: 30 år gammel marokkansk kvinne fkk oppholdsillatelse i Norge.

2003: Hun fkk 100 prosent uførepensjon med uføretidspunkt 10.2002.

2004: Flyttet tilbake til Marokko. Uførepensjonen opphørte fordi hun hadde mindre enn 20 års botid og
ikke hadde tilleggspensjon.

2015: Flytter tilbake til Norge. Hun har mer enn fem års forutgående medlemskap i Norge umiddelbart før
uføretidspunktet i 2002. Forutsatt at hun har vært ufør siden, er gjeldende vilkår om fem års forutgående
medlemskap i § 12-2 førse ledd oppfylt. Uføretrygd kan innvilges dersom også øvrige vilkår er oppfylt.

Uføreytelsen ble omregnet ved eksport
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Hvis uføretrygden ble omregnet på grunn av fytting fra Norge, og vedkommende senere fytter tilbake til
Norge, skal uføretrygden omregnes igjen etter de regler som gjelder for medlemmer. Uføretrygden
beregnes da etter de beregningsregler for trygdetid som gjelder for den løpende uføretrygden

En uføretrygdet som hadde satus som ung ufør før fytting ut av Norge, og fkk redusert uføretrygden
etter eksportregler, vil ved fytting tilbake til landet få tilbake rettigheten som ung ufør uten ny vurdering
av de medisinske vilkårene i § 12-13. Hvis denne vurderingen endres vil det være en omgjøring av
tidligere vedtak.

Hvis personen ikke var medlem i trygden 1. januar 2015 og da fkk uførepensjonen omregnet til
uføretrygd, skal uføretrygden ved fytting tilbake til Norge beregnes etter reglene i forskrift om uføretrygd
§ 7-5 eller § 7-6. Se kommentar til forskriften § 7-5 og § 7-6 under generelle rundskriv til dette kapitlet.

Flyktningerettigheter

[Tilføyd 1/15, 1/21]

Flyktninger som fytter til utlandet kan mise sin satus som fyktning. Status som fyktning skal derfor
bekreftes igjen hvis en person som tidligere har hatt uføreytelse med fyktningerettigheter vender tilbake
til Norge. Dette gjelder kun for de fyktninger som har beholdt deler av sin uføretrygd i utlandet som følge
av egen opptjening. Dersom uføretrygden har falt helt bort, skal nytt krav om uføretrygd behandles etter
de regler som gjelder på det nye kravtidspunktet. Alle vilkår for rett til uføretrygd skal da vurderes på nytt,
og for krav som er framsatt etter 1. januar 2021 kan det uansett ikke tilkjennes uføretrygd etter de gamle
særreglene for fyktninger. Dersom personen fortsatt oppfyller vilkårene for uføretrygd, må det vurderes
om vedkommende har rett til uføretrygd med egen opptjening, og om vedkommende eventuelt har rett på
supplerande sønad som ufør fyktning.

Uførepensjoner gitt etter regler som gjaldt før 1991

[Endret 1/15]

Dersom uførepensjon ble tilsått i utlandet etter regler som gjaldt før 1991, kan ytelsen ha blitt beregnet
med begrensninger som gjaldt da. Denne uførepensjonen vil være omregnet til uføretrygd. Hvis en slik
person fytter til Norge, kan det lønne seg å få omregnet uføretrygden. Uførepensjonen må da beregnes
og omregnes til uføretrygd på nytt etter forskrift om uføretrygd fra folketrygden § 7-5 eller § 7-6. Se
kommentar til forskriften § 7-5 og § 7-6 under generelle rundskriv til dette kapitlet.

 Alder

LOV-1997-02-28-19-§12-4
Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret.

Generell kommentar

[Endret 1/04, 3/10, 1/15]

Uføretrygden skal sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne varig nedsatt på grunn av
sykdom, skade eller lyte. Ordningen skal derfor omfatte dem som tilhører den yrkesaktive aldersgruppen
og som er mellom 18 og 67 år.

 Førse ledd – Aldersgrenser

§ 12-4

§ 12-4
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LOV-1997-02-28-19-§12-4
Nedre aldersgrense

[Endret 1/04, 1/15]

Nedre aldersgrense for rett til uføretrygd er 18 år, det vil si at førse utbetaling kan skje med virkning fra
måneden etter fylte 18 år. Aldersgrensen samsvarer med det tidspunkt foreldrenes forsørgelsesplikt
opphører.

Øvre aldersgrense

[Endret 1/15]

Øvre aldersgrense for rett til uføretrygd er 67 år, det vil si at sise utbetaling kan skje med virkning fra
måneden vedkommende fyller 67 år. Dette har sammenheng med at aldersgrensen for rett til
alderspensjon i utgangspunktet er 67 år for de som mottar uføretrygd. Alderspensjon kan også tas ut fra
og med måneden etter at den uføretrygdede har fylt 62 år. Den uføretrygdede må da ha en opptjening
som gir en utbetaling som mins tilsvarer minse pensjonsnivå / garantipensjonsnivået, se § 19-8 og § 20-
9, fra fylte 67 år. Summen av uføregrad og graden av alderspensjon kan imidlertid ikke oversige 100
prosent.

 Annet ledd – Krav om inntektsbortfall etter fylte 62 år

LOV-1997-02-28-19-§12-4
[Tilføyd 1/11, endret 1/15]

For personer som har fylt 62 år når krav om uføretrygd settes fram er det et vilkår at vedkommende må
ha hatt en viss tilknytning til arbeidslivet forut for uføretidspunktet.

Bakgrunnen for besemmelsen er at innvilgelse av uføretrygd for denne aldersgruppen gir den enkelte
mulighet til å utsette uttak av alderspensjon. Det er ingen fas aldersgrense for uttak av alderspensjon,
men en person kan tidligs ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. I alderspensjon er levealdersjuseringen og
nøytralt uttak etter § 19-6 sentrale elementer ved at den enkelte mottakeren selv skal bære en del av
kosnaden ved tidlig uttak av alderspensjon. Levealdersjusering innebærer at den enkeltes pensjon
påvirkes av endringer i befolkningens levealder og juseres med hensyn til dette. Nøytralt uttak innebærer
at forventet nåverdi av samlet utbetalt pensjon over livet skal være uavhengig av ved hvilken alder
pensjonen tas ut. For alderspensjon vil derfor tidlig uttak redusere de årlige ytelsene.

Dersom en kan utsette uttaket av alderspensjon og samtidig få uføretrygd, vil det være gunsig for den
enkelte fordi det fører til at alderspensjonen skal fordeles over færre år og fordi den samlede
pensjonsformuen øker. En slik mulighet vil kunne føre til uønskede tilpasninger. Det er derfor et krav om
inntektsbortfall av en viss sørrelse for å kunne tilså uføretrygd til personer mellom 62 og 67 år.

Kravet er at bruker har hatt en pensjonsgivende inntekt på minimum folketrygdens grunnbeløp (G) i året
før uføretidspunktet, eller mins 3 G totalt i løpet av de sise tre årene før uføretidspunktet, se § 12-8.

Kravet om inntektsbortfall gjelder for personer som har satt fram krav om uføretrygd etter at de har fylt 62
år.

Kravet om inntektsbortfall gjelder imidlertid ikke dersom virkningsidspunktet for uføretrygden er før
personen fyller 62 år.

§ 12-4
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Eksempel: En person født i 1952 setter fram krav om uføretrygd i februar 2015. Fordi personen er over
62 år når kravet settes fram, må vedkommende ha hatt en pensjonsgivende inntekt på mins 1 G i året
før uføretidspunktet, eller mins 3 G totalt i løpet av de sise tre årene før uføretidspunktet.

Uføretidspunktet fassettes til mai 2014 og virkningsidspunktet for uføretrygden er mai 2015.
Pensjonsgivende inntekt for 2013, året før uføretidspunktet, er i dette tilfellet bare 0,5 G, men i 2011 og
2012 er den pensjonsgivende inntekten henholdsvis 2 G og 1 G.

Personen har mins 3 G totalt i pensjonsgivende inntekt i løpet av de sise tre årene før uføretidspunktet,
og oppfyller derfor vilkåret om inntektsbortfall etter denne besemmelsen.

 tredje ledd – Unntak fra annet ledd

LOV-1997-02-28-19-§12-4
[Tilføyd 1/11, endret 1/15]

Kravet om inntektsbortfall i annet ledd gjelder derfor kun personer som

a. mottar ytelser som gjenlevende ektefelle etter kapittel 17 på nivå med minstepensjon etter § 19-8
eller garantipensjon etter § 20-9 beregnet med full trygdetid, eller

b. som har rett til uttak av hel alderspensjon etter kapitlene 19 og 20.

Ved vurderingen av om det foreligger rett til uttak av hel alderspensjon, skal avtalefeset pensjon og
ytelser fra utlandet holdes utenfor. 

Eksempel:

En person født i 1950 setter fram krav om uføretrygd i juli 2015. Fordi personen er over 62 år når kravet
settes fram, må vedkommende ha hatt en pensjonsgivende inntekt på mins 1 G i året før
uføretidspunktet, eller mins 3 G totalt i løpet av de sise tre årene før uføretidspunktet.

Uføretidspunktet fassettes til oktober 2014 og virkningsidspunktet for uføretrygden er oktober 2015.
Pensjonsgivende inntekt for 2013, året før uføretidspunktet, er i dette tilfellet bare 0,5 G, og for både
2011 og 2012 er den pensjonsgivende inntekten 1 G.

Personen har kun 2,5 G totalt i pensjonsgivende inntekt i løpet av de sise tre årene før uføretidspunktet.
Imidlertid har vedkommende i dette eksemplet ikke rett til uttak av hel alderspensjon, slik at kravet om
inntektsbortfall etter annet ledd ikke gjelder. Personen fyller dermed vilkårene etter denne paragrafen og
kan innvilges uføretrygd dersom de øvrige vilkårene er oppfylt.

 Hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak

LOV-1997-02-28-19-§12-5
Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret.

Sis endret 15.01.2019, jf. overskriften:
Generell kommentar
§ 12-5 tredje ledd – Krav om funksjonsevnevurdering

Generell kommentar

[Endret 9/15, 1/19]

§ 12-4

§ 12-5
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Før det kan innvilges uføretrygd må personen ha gjennomgått hensiktsmessig behandling og individuelle
og arbeidsrettede tiltak. Dette betyr at all avklaring må være gjennomført og avsluttet før uføretrygd kan
innvilges. Det kan ikke konkluderes med i hvilken grad inntektsevnen er varig nedsatt før behandling og
arbeidsrettede tiltak er gjennomført, jf. § 12-7 og rundskrivet til den besemmelsen.

Prinsippet om hjelp til selvhjelp er et av hovedprinsippene i folketrygden og det er hjemlet i § 1-1. Dette
betyr at behandling og arbeidsrettede tiltak kan bidra til at personen klarer å komme i inntektsgivende
arbeid og dermed bli selvhjulpen.

Etter § 12-5 tredje ledd skal det foreligge dokumentasjon på hvilken funksjonsevne personen har. En
persons funksjonsevne underbygger hvordan vedkommende klarer å utføre ulike oppgaver både i
arbeidslivet og i dagliglivet.

§ 12-5 førse ledd – Vilkår om gjennomgått hensiktsmessig behandling og individuelle og
hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak

LOV-1997-02-28-19-§12-5
[Endret 1/15]

I førse ledd er det et vilkår om at vedkommende må ha gjennomført hensiktsmessig behandling og
individuelle og arbeidsrettede tiltak. Arbeidsrettede tiltak kan bare unnlates dersom det foreligger
åpenbare grunner. Hva som er åpenbare grunner må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

I førse ledd vises det til både arbeidsevne og inntektsevne. I denne sammenhengen er det ingen forskjell
på innholdet i begrepene. Vurderingene etter § 12-5 skal gjøres ut fra muligheten til å være i
inntektsgivende arbeid, jf. § 12-7.

Førse ledd førse punktum – Vilkåret om å ha gjennomgått hensiktsmessig behandling

Behandling betyr medisinsk oppfølging for sykdom, skade eller lyte. Behandlingen skal ta sikte på å
bedre inntektsevnen. Dette kan blant annet være medikamentell behandling eller operasjon.

Vilkåret om å ha gjennomgått hensiktsmessig behandling må ses i sammenheng med vilkåret om varig
sykdom, skade eller lyte og funksjonsnedsettelse i § 12-6, i tillegg til vilkåret om varig nedsatt
inntektsevne i § 12-7. Se rundskrivene til disse besemmelsene.

Sykdommen/skaden og den nedsatte funksjonsevnen den har medført, skal være behandlet på den
måten og i det omfanget som anses hensiktsmessig. Personer med sammenlignbare sykdomsforhold vil
ikke nødvendigvis ha nytte av samme type behandling. Det må derfor gjøres en individuell vurdering av
hva som er hensiktsmessig.

Hvilken behandling som er aktuell og omfanget av denne avhenger av sykdommen som skal behandles.
Medikamentell behandling vil i de fese tilfeller ikke være tilsrekkelig. Hvordan behandlingen virker inn
på personens samlede helsetilsand vil ha avgjørende betydning. En behandlingsform som fungerer godt
for n person, kan ha lite eller ingen efekt for en annen person. For eksempel kan en medisin for
behandling av epilepsi fungere godt for n person, men den samme medisinen medfører sore bivirkninger
for en annen.

Kravet til å ha gjennomgått hensiktsmessig behandling må ses i sammenheng med behandlingen som er
forsøkt eller som er planlagt fremover. Dersom det fortsatt foregår behandling med utsikt til bedring av
inntektsevnen, eller behandlingen er sanset og det bør forsøkes mer av samme type behandling, eller
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det bør forsøkes en annen type behandling som kan bedre inntektsevnen, vil kravet til å ha gjennomgått
hensiktsmessig behandling ikke være oppfylt. Dette betyr for eksempel at når en type medisin ikke
fungerer, så kan det være aktuelt å forsøke en annen type eller det må forsøkes med en annen
behandlingsform. Er det tvil om personens nåværende eller planlagte behandling kan bedre
inntektsevnen, kan rådgivende overlege i NAV forespørres.

For personer som har fere og sammensatte lidelser er det viktig å vurdere den samlede helsetilsanden
og muligheten for at behandling for alle lidelsene kan bedre inntektsevnen. Har vedkommende en lidelse
som ikke har betydning for muligheten til å være i arbeid, er det uten betydning for vurderingen etter §
12-5 om denne lidelsen ikke er blitt behandlet.

Vedlikeholdsbehandling

Det er viktig å skille mellom videre behandling som kan bedre inntektsevnen og behandling som bedrer
livskvaliteten eller forhindrer en forverring av helsetilsanden uten at inntektsevnen bedres. Det sisnevnte
omtales som vedlikeholdsbehandling. En person som har en kronisk lidelse vil ofte måtte ha kontinuerlig
behandling. Når slik behandling har vært forsøkt en periode, vil det imidlertid ofte ikke lenger være
sannsynlig med en bedring av helsetilsanden. Behandlingen fortsetter da for å forhindre en forverring. 

Eksempel:

En person har sammensatte lidelser med både revmatisme og en psykisk lidelse. Vedkommende har
vært til utredninger og behandling for sin revmatisme. Personen må fortsette med medikamentell
behandling, men dette vil kun hindre en forverring. Vedkommende har også begynt med medikamentell
behandling for sin psykiske lidelse, men nødvendig samtalebehandling har ikke vært forsøkt. Det har
derfor ikke blitt gjennomført hensiktsmessig behandling for den psykiske lidelsen. Det avgjørende her er
om den psykiske lidelsen har en innvirkning på muligheten til å være i arbeid, eller om det i all hovedsak
er revmatismen som forhindrer vedkommende fra å være i arbeid. 

Krav til dokumentasjon

Det må dokumenteres hvilken form for behandling som er gjennomført og hvor lenge den har vært
forsøkt. Omfanget av behandlingen, for eksempel hyppigheten av samtalene i en samtalebehandling, må
fremkomme. Resultatet av de ulike behandlingene må også være dokumentert. I tillegg må det
dokumenteres hva som kan oppnås ved videre behandling eller dersom personen forsøker andre
behandlingsformer. Opplysningene om behandlingen kan være både fra faslege og
spesialishelsetjenese. Dersom personen har vært til utredning og/eller behandling hos spesialis, skal
det foreligge opplysninger fra utredningen/behandlingen.

Førse ledd andre punktum – Krav til å ha gjennomført individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede
tiltak

Med individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak menes alle former for arbeidsrettede tiltak som
kan øke inntektsevnen og hjelpe personen til å skafe seg arbeid, øke arbeidsinnsatsen eller beholde
lønnet arbeid. Arbeidsrettede tiltak kan blant annet være arbeidsutprøving og utdanning. Tiltakene kan
være bedriftsinterne eller det kan være tiltak gjennom NAV. I rundskrivet til § 11-6 fremkommer det hva
som kan regnes som arbeidsrettede tiltak.

Hva som vil være individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak vil som hovedregel være
dokumentert under det forutgående oppfølgingsløpet.

Unntak – åpenbare grunner for å unnlate arbeidsrettede tiltak
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Helt unntaksvis kan det være aktuelt å fravike vilkåret om at individuelle og hensiktsmessige
arbeidsrettede tiltak skal være forsøkt. Det kreves klare holdepunkter for å konsatere at arbeidsrettede
tiltak ikke er hensiktsmessig.

Det er funksjonsevnen og de samlede medisinske forhold som er avgjørende for om det foreligger
åpenbare grunner for å unnlate arbeidsrettede tiltak. Diagnosen alene vil i mange tilfeller ikke være
tilsrekkelig for å kunne vurdere unntaket. Det avgjørende er hva den enkelte kan gjøre, på tross av de
helsemessige begrensningene. Også personer med alvorlige lidelser kan ha ressurser og muligheter til å
delta i yrkeslivet. 

Eksempel 1:

En person har en alvorlig angslidelse og har behov for trygge rammer på jobben. Vedkommende trenger
eget kontor, kan ikke ha besøk av kunder/ klienter og ikke ta innkomne telefonsamtaler. I tillegg må
vedkommende ha mulighet for å kunne gå til samtalebehandling ved behov. I den grad slike tilpasninger
kan gjøres, vil personen kunne ha mulighet for å være i arbeidsrelatert aktivitet. 

Eksempel 2:

Etter en ulykke har en person fått en omfattende bevegelseshemning som krever fysiske tilrettelegginger
på arbeidsplassen. Slike tilrettelegginger kan ofte gjennomføres på en måte som gjør det mulig å
fortsette i arbeid. Dersom det ikke er mulig å tilrettelegge på den aktuelle arbeidsplassen, må det
vurderes om personen kan arbeide et annet sed.

Personer som klarer å fortsette i sin tidligere jobb i redusert silling, skal også vurderes mot en 100
prosent silling. I slike tilfeller må muligheten for å komme tilbake i fullt arbeid på en annen arbeidsplass
veies opp mot risikoen for å mise det arbeidet vedkommende har. Dersom risikoen for å falle helt ut av
arbeid er sørre enn muligheten for å få fulltidsarbeid etter å ha gjennomført arbeidsrettede tiltak, er dette
en åpenbar grunn til å unnlate videre utprøving. NAV må alltid vurdere risikoen for å falle ut av arbeid. 

Eksempel 3:

En person har tidligere arbeidet 100 prosent, men klarer nå bare å fortsette i en 50 prosent silling i sin
tidligere jobb. Her skal det vurderes om vedkommende kan øke arbeidsinnsatsen ved å jobbe med andre
arbeidsoppgaver eller begynne hos en annen arbeidsgiver. Det må i tillegg vurderes om det kan være
aktuelt å endre yrke.

Personens alder vil være et av fere momenter i vurderingen av om det foreligger åpenbare grunner, se
andre ledd. Generelt vil det være slik at jo yngre vedkommende er, deso mer tungtveiende medisinske
forhold må foreligge for å kunne konsatere at det foreligger åpenbare grunner. Den politiske
målsettingen om å simulere eldre arbeidsakere til å fortsette i arbeid så lenge som mulig, er likevel et
moment i denne vurderingen.

Ulike problemer av sosial og økonomisk art kan ikke begrunne lemping av kravet til å gjennomføre
individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak. Familiære forhold som for eksempel pass av barn,
kjøring til og fra skole og fritidsaktiviteter, er derfor ikke av betydning.

Personen motsetter seg hensiktsmessig behandling eller arbeidsrettede tiltak

Etter besemmelsen i § 21-8 førse ledd kan en søknad om ytelse som gis på grunnlag av sykdom, skade
eller lyte avslås dersom personen uten rimelig grunn nekter å gjennomføre behandling, rehabilitering eller
arbeidsrettede tiltak. Se rundskrivet til besemmelsen.
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I noen tilfeller vil den mes hensiktsmessige medisinske behandlingen oppleves som særlig byrdefull for
personen. Dersom vedkommende motsetter seg slik behandling, skal det legges vekt på hvor omfattende
motforesillingene er. Det må dokumenteres hvilke motforesillinger vedkommende har og bakgrunnen for
disse. For eksempel kan utfallet av en omfattende operasjon være usikker. Ut fra en konkret vurdering
kan personens eventuelle motforesilling mot å gjennomføre en slik operasjon godtas.

Vedkommende kan motsette seg arbeidsrettede tiltak. Dette kan for eksempel skyldes at vedkommende
hevder å være for syk til å gjennomføre tiltak, eller at vedkommende mener det tidligere har vært forsøkt
så mange ulike tiltak at nye tiltak ikke anses som hensiktsmessig. Det skal da foretas en konkret
vurdering av om vedkommende er for syk til å gjennomføre tiltak. Dersom dokumentasjonen i saken
underbygger dette, foreligger det åpenbare grunner for å unnlate arbeidsrettede tiltak.

 andre ledd – Momenter som vektlegges

LOV-1997-02-28-19-§12-5
[Endret 1/15]

I andre ledd er det nevnt ulike momenter som skal vurderes før det kan konkluderes med om behandling
og arbeidsrettede tiltak er hensiktsmessig. Viktigheten av å se på personens samlede forhold kommer
her frem.

Andre ledd førse punktum – Momenter i vurderingen etter førse ledd

Personens alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter er etter andre ledd førse
punktum momenter når hensiktsmessigheten av behandling og arbeidsrettede tiltak skal vurderes.

Momentene som nevnes er like for behandlingskravet og kravet til å ha gjennomført arbeidsrettede tiltak.
Dette betyr likevel ikke at vurderingen er lik etter førse ledd førse og andre punktum. Utdanning og
yrkesbakgrunn vil ha sørre betydning for arbeidsrettede tiltak enn det har for vurderingen av
behandlingskravet. Sykdomsforholdene blir ikke nevnt som et moment, disse vil likevel ha avgjørende
betydning både for vurderingen av behandlingsiltak og arbeidsrettede tiltak.

Generelt vil vilkåret om å ha gjennomgått hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak være
srengere jo yngre personen er. Imidlertid betyr ikke ung alder i seg selv at vedkommende har evner til å
gjennomføre arbeidsrettede tiltak. Det er derfor viktig å vurdere totalsituasjonen til personen. En person
med høy utdanning klarer for eksempel av helsemessige årsaker ikke å fortsette i det aktuelle yrket.
Utdanningen personen har fra tidligere kan underbygge at vedkommende vil være i sand til å
gjennomføre arbeidsrettede tiltak for eksempel ved å videreutdanne seg. På samme måte vil en ufaglært
person kanskje ha vanskeligheter med å gjennomføre den form for arbeidsrettede tiltak. Dette betyr
likevel ikke at arbeidsrettede tiltak er uhensiktsmessig. Det er viktig at tiltakene tilpasses den enkeltes
evner og behov. Derfor skal også yrkesbakgrunnen til vedkommende vurderes.

Andre ledd andre punktum – Krav om geografsk mobilitet

I andre ledd andre punktum er det hjemlet et krav om geografsk mobilitet. Dette gir NAV hjemmel til å
kreve at personen må pendle eller fytte, dersom dette kan føre til at vedkommende kommer i arbeid.

Pendling og fytting kan være en merbelasning for personen, blant annet på grunn av helsesituasjonen
og familiære forhold. Eventuell merbelasning må vurderes opp mot sannsynligheten for at
vedkommende kommer ut i arbeid ved pendling og/eller fytting.

Det kan etter § 11-12 andre ledd boksav c gis tilskudd til reise og fytting i forbindelse med

§ 12-5
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arbeidsrettede tiltak og nytt arbeid. Det vises til rundskrivet til denne besemmelsen.

 Tredje ledd – Krav om funksjonsevnevurdering

LOV-1997-02-28-19-§12-5
[Endret 5/12, 7/13, 1/15, 3/15, 1/19]

Før en uføreytelse kan gis, framgår det av tredje ledd at det skal foreligge en grundig og sysematisk
funksjonsevnevurdering. Dette kravet gjelder i utgangspunktet alle saker, og har sammenheng med
målet om at personer med nedsatt funksjonsevne i sørs mulig grad skal kunne være i arbeid.

En persons funksjonsevne sier noe om hvordan vedkommende greier å utføre ulike typer oppgaver og
gjøremål i arbeid og i dagligliv. Gjennom å legge vekt på den enkeltes funksjonsevne, vil det være lettere
å fnne fram til relevante tiltak og å avklare om det er muligheter som er uprøvd. En
funksjonsevnevurdering må derfor nærmere beskrive både den enkeltes muligheter og ressurser, samt
hindringer og begrensninger. Relevante momenter i vurderingen vil være opplysninger knyttet til arbeid
og utdanning, erfaring fra frivillig innsats, omsorgsoppgaver og dagliglivets gjøremål, samt aktiviteter på
fritiden. Disse forholdene må vurderes opp i mot hverandre, slik at det kommer fram hvilke oppgaver og
gjøremål den enkelte fortsatt kan utføre til tross for sykdom.

En funksjonsevnevurdering vil ta utgangspunkt i de relevante momentene som kommer fram gjennom
NAV sin veiledning og oppfølging av den enkelte. I tillegg vil fagpersonell som lege, tiltaksarrangør og
andre samhandlingspartnere, ut i fra sitt såsed foreta en faglig begrunnet vurdering av funksjonsevnen,
som vil være viktige premisser i vurderingen.

Som en hovedregel vil det foreligge en arbeidsevnevurdering etter arbeids- og velferdsforvaltningslovens
§ 14 a, når krav om uføretrygd framsettes. Dette vil være en faglig vurdering av personens arbeidsevne
og bisandsbehov, og vil innbefatte en funksjonsevnevurdering.

De faglige vurderingene i en arbeidsevnevurdering er en del av sakens dokumentasjon, og den blir en
del av helhetsvurderingen når vilkårene for en uføretrygd skal vurderes. En arbeidsevnevurdering kan
dog ikke legge føringer for utfallet av uføresaken og resultatet av vilkårsvurderingen.

I kurantsaker vil funksjonsevnevurderingen i all hovedsak være de medisinske opplysningene som
foreligger i saken. Det er i vedlegg 1 til kapittel 12 gitt retningslinjer for hva som skal anses som
kurantsaker.

 Sykdom, skade eller lyte. Krav til årsakssammenheng

LOV-1997-02-28-19-§12-6
Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret.

Generell kommentar

[Endret 1/04, 3/10, 1/15]

§ 12-6 omhandler det medisinske vilkåret for rett til uføretrygd. Besemmelsen må ses i sammenheng
med vilkårene i § 12-5 om å ha gjennomgått hensiktsmessig behandling og individuelle og arbeidsrettede
tiltak og § 12-7 om å ha en varig nedsatt inntektsevne. Se rundskrivene til disse besemmelsene.

Det medisinske vilkåret besår av følgende deler:

§ 12-5

§ 12-6
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Det må foreligge varig sykdom, skade eller lyte.

Sykdom, skade eller lyte må medføre en varig funksjonsnedsettelse.

Den varige funksjonsnedsettelsen må være hovedårsaken til den nedsatte inntektsevnen.

Besemmelsen angir en nær sammenheng mellom sykdomsforholdene, funksjonsnedsettelsen og den
nedsatte inntektsevnen. Denne sammenhengen må være tilsede for at det medisinske vilkåret skal være
oppfylt.

En person kan for eksempel ha en varig sykdom uten at dette gir en varig funksjonsnedsettelse, og heller
ikke nedsatt inntektsevne. Eller personen kan ha en varig sykdom som medfører en varig
funksjonsnedsettelse, men klarer seg fnt i arbeid. Det medisinske vilkåret er ikke oppfylt i disse tilfellene.
Det er førs når den varige sykdommen forårsaker varig funksjonsnedsettelse og varig nedsatt
inntektsevne at det medisinske vilkåret er oppfylt.

 Førse ledd – Vilkåret om varig sykdom, skade eller lyte

LOV-1997-02-28-19-§12-6
[Endret 1/04, 3/10, 1/15]

Sykdom, skade eller lyte

Førse ledd inneholder vilkåret om varig sykdom, skade eller lyte. Skade betyr her ulike former for
personskade. Lyte er medfødte tilsander som for eksempel psykisk utviklingshemming. Sykdom omfatter
både fysiske og psykiske tilsander.

Kategoriene sykdom, skade og lyte er likesilte. Begrepet sykdom vil derfor brukes som samlebetegnelse
på de tre kategoriene.

Varighetsbegrepet

[Endret 11/04, 1/15]

Kravet til varighet i § 12-6 er det samme som for varig nedsatt inntektsevne i § 12-7, se rundskrivet til
denne besemmelsen. Med varig menes langvarig, ikke livsvarig. Kravet til varighet er anslått til syv år
eller mer regnet fra tidspunktet uførheten oppso. Se § 12-8 og rundskrivet til den besemmelsen for en
nærmere redegjørelse for uføretidspunktet. Samtidig vil varighetskravet ikke være oppfylt dersom
personen har vært arbeidsufør i for eksempel 6 år, men antas å komme tilbake i arbeid i løpet av noen år
frem i tid fra vedtaksidspunktet. 

Eksempel:

En person blir sykmeldt i 2010 på grunn av ryggsmerter. Etter tre år med utredninger og behandling blir
det klart at vedkommende må opereres, for deretter å gjennomføre rehabilitering. Operasjonen blir
gjennomført i 2014. Det er antatt at personen innen ett år vil være klar for arbeidsrelatert aktivitet.
Tilsanden antas ikke å vare i mer enn fem år, og varighetsvilkåret er derfor ikke oppfylt.

For innvilgelse av uføretrygd er det ikke tilsrekkelig at sykdommen er varig. Det er krav til at
funksjonsevnen og inntektsevnen også er varig nedsatt på grunn av sykdommen.

 Andre ledd – Sykdomsbegrepet

LOV-1997-02-28-19-§12-6

§ 12-6

§ 12-6
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[Endret 1/15]

Andre ledd inneholder en presisering av hva som omfattes av sykdomsbegrepet og gir samtidig en
avgrensning mot sosiale og økonomiske problemer.

Andre ledd førse punktum – Nærmere om sykdomsbegrepet

Når det skal vurderes om det foreligger sykdom, skal det legges til grunn et sykdomsbegrep som er
vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Sykdomsbegrepet er derfor dynamisk i
den forsand at innholdet vil forandre seg over tid i samsvar med utviklingen innenfor legevitenskapen
mv.

Kravet til dokumentasjon, observasjonsid, og funksjonsevnebeskrivelser vil være sørre i tilfeller av
uklare sykdomsilsander eller mer difuse tilsander der man ikke har noen kjent årsak. I slike tilfeller kan
det være beskjedne objektive funn ved klinisk undersøkelse.

Andre ledd andre punktum – Sosiale og økonomiske problemer

I andre ledd andre punktum undersrekes det at sosiale og økonomiske problemer alene ikke gir rett til
uføretrygd. Slike problemer kan imidlertid være medvirkende faktorer i utvikling av varig sykdom, og da
kan kravet til sykdom være oppfylt. 

Eksempel:

En person har omfattende omsorgsoppgaver og disse innvirker i tillegg på den økonomiske situasjonen.
Etter lengre tid med merbelasningen, får vedkommende betydelige smerter i nakke og rygg, og blir etter
hvert deprimert. Det blir umulig å fungere på jobben, og vedkommende blir sykmeldt. Dette kan på sikt
utvikle seg til en varig sykdom som medfører varig nedsatt funksjonsevne og redusert inntektsevne.

Ved tvil om det foreligger sykdom som årsak kan saken forelegges rådgivende lege.

 Tredje ledd – Krav til årsakssammenheng mellom sykdom, funksjonsnedsettelse og nedsatt
inntektsevne

LOV-1997-02-28-19-§12-6
[Endret 1/15]

I tredje ledd er det presisert at det må foreligge en årsakssammenheng mellom varig sykdom,
funksjonsnedsettelse og varig nedsettelse av inntektsevnen. Det vises også til arbeidsevne, men dette
begrepet har ingen selvsendig betydning i denne paragrafen fordi alle skal vurderes i forhold til en
nedsatt inntektsevne.

Det må vurderes om sykdommen har medført varig funksjonsnedsettelse av en slik art og et slikt omfang
at nedsettelsen kan sies å utgjøre hovedårsaken til at inntektsevnen er varig nedsatt med mins
halvparten, eventuelt 40 prosent eller 30 prosent, jf. § 12-7 førse og andre ledd og § 12-17 førse ledd
boksav c.

Funksjonsnedsettelsen

[Endret 5/12, 1/15]

Funksjonsnedsettelsen sier noe om hvilke begrensninger personen har i utførelsen av forskjellige
oppgaver. Det er krav til at funksjonsnedsettelsen grunnet sykdom er varig. Funksjonsnedsettelsen må

§ 12-6
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videre være hovedårsaken til nedsettelsen av inntektsevnen. Begrepet inntektsevne sier noe om
personens evne til å utføre inntektsgivende arbeid, jf. § 12-7. 

Eksempel:

En butikkansatt har diagnosen kneleddsartrose. Denne varige sykdommen medfører at vedkommende
noen dager som følge av smerter har vanskeligheter med å gå. De medisinske begrensningene gir seg
utslag i at det blir vanskelig å utføre oppgaver i arbeidslivet som å bære kasser med varer og å sette
disse på plass i butikkhyllene. Her er det en sammenheng mellom den varige sykdommen,
funksjonsnedsettelsen og den nedsatte inntektsevnen. Det er imidlertid ikke sikkert at inntektsevnen er
varig nedsatt i forhold til et annet og mer tilpasset arbeid.

Hovedårsaken til den nedsatte inntektsevnen

Det er et vilkår for innvilgelse av uføretrygd at sykdom er hovedårsaken til den nedsatte inntektsevnen.
Dette medfører at det aktuelle sykdomsforholdet må utgjøre mins 50 prosent av det samlede
årsaksbildet. Dersom utenforliggende forhold (ikke sykdom) er den dominerende årsaken til at personen
ikke er i arbeid, vil årsakskravet ikke være oppfylt. Konklusjonen skal basere seg på en konkret vurdering
i hver enkelt sak. Diagnosen alene er ikke avgjørende. Det som har betydning er hvordan sykdommen
innvirker på mulighetene for å være i arbeid.

Sykdommens alvorlighet og omfang kan være slik at det uten videre er klart at det er denne som er
hovedårsaken til den nedsatte inntektsevnen. I motsatt fall kan sykdommen være så beskjeden at den
ikke har innvirkning på personens inntektsevne. Når sykdommen anses som hovedårsaken, vil den ofte
være av et viss omfang. 

Eksempel:

En person har en sykdom som medfører smerter og vanskeligheter med å bevege seg. Dette er
begrensninger som kan tilsi at det er sykdommen som er hovedårsaken til den nedsatte inntektsevnen.
Imidlertid har vedkommende i tillegg til sykdommen betydelige sosiale problemer. Etter en samlet
vurdering kan det være at den sosiale situasjonen i sørre grad enn sykdommen medfører at
vedkommende har vanskeligheter med å være i arbeid.

Spesielle sykdommer/tilsander

Noen medisinske tilsander krever særlig dyptgående vurderinger før de kan diagnosiseres og før en
eventuell varighet kan konsateres. Dette kan blant annet skyldes manglende objektive funn eller at
personens totalsituasjon gjør det vanskelig å konsatere hva som er sykdom og hva som kan være
utenforliggende forhold. Noen slike tilsander er nevnt nedenfor.

Rusmiddelavhengighet

[Endret 1/06, 1/15]

Personer som er avhengig av rusmidler vil ofte ha sammensatte helseproblemer i tillegg til
rusmiddelavhengigheten. Dette kan være både fysiske og psykiske helseproblemer. Langvarig
rusmiddelavhengighet kan medføre omfattende følgetilsander som i seg selv anses som varige. Det er
den samlede funksjonsnedsettelsen som er avgjørende for vurderingen av om det foreligger varig
sykdom som hovedårsak til den nedsatte inntektsevnen.

Det kreves at misbruket har vært langvarig før uføretrygd kan innvilges. Personer med rusavhengighet
må ha gjennomført omfattende medisinsk behandling i tilsrekkelig grad over tid. Det må vurderes slik at
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ingen hensiktsmessig behandling eller arbeidsrettede tiltak anses å føre frem til ordinært arbeid.

Når sykdomsforholdene skal avklares må det innhentes erklæringer fra ruspoliklinikker og
avrusningsklinikker. For personer som er langvarig fulgt opp hos privatpraktiserende psykiatere eller
psykologer må det innhentes uttalelse fra disse.

Kronisk utmattelsessyndrom / Myalgisk encefalomyelitt (CFS/ME)

[Endret 10/08, 4/12, 9/12, 1/15]

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS) / Myalgisk encefalomyelitt (ME) kan være en langvarig tilsand som
har som hovedsymptom eksrem utmattelse som ikke bedres av hvile og som kan forverres av
ansrengelse. Tilleggssymptomer som nedsatt hukommelse og konsentrasjon, sår hals, ømme
lymfeknuter, muskel- og leddsmerter, hodepine, søvnproblemer, og fordøyelsesplager kan forekomme.
Tilsanden kan medføre varig nedsatt funksjonsevne. CFS/ME kan utløses av langvarige infeksjoner og
fysiske/psykiske belasninger.

Behandling

Det er ingen kjent spesifkk behandling for sykdommen. Kognitiv terapi og gradert treningserapi er i fere
fagmiljøer ansett som hensiktsmessig. Mesringskurs kan være nyttig for noen personer.

Krav til diagnosisering og dokumentasjon

Sykdomsbildet må være preget av eksrem utmattelse. Utredningen må utelukke annen sykdom som
årsak til nedsatt funksjonsevne.

Spesialis i allmennmedisin kan sille diagnosen, syre utredning, og utarbeide dokumentasjon til NAV.
Det vil som hovedregel være nødvendig med vurdering hos en spesialis i tillegg, der spesialitet er
avhengig av sykdomsbildet til pasienten. Dersom kravet til vurdering hos annen spesialis skal fravikes,
må dette begrunnes særlig. Vurdering av spesialis i tillegg til faslege vil bidra til å sikre diagnosen – som
er en eksklusjonsdiagnose – gjennom tverrfaglige overveielser. Faslege som ikke er spesialis i
allmennmedisin kan syre utredningen og utarbeide dokumentasjon til NAV på grunnlag av aktuelle
epikriser og spesialisopplysninger.

 Nedsatt inntektsevne.

LOV-1997-02-28-19-§12-7
Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret.

Endret 13.08.2017, jf. overskrift:
Tredje ledd tredje punktum – gradvis reduksjon av inntektsevnen

Generell kommentar

Det er som hovedregel et vilkår for innvilgelse av uføretrygd at inntektsevnen er varig nedsatt med mins
halvparten. Hvis personen mottok arbeidsavklaringspenger da søknaden om uføretrygd ble fremsatt, er
det imidlertid tilsrekkelig at inntektsevnen er varig nedsatt med 40 prosent. Skyldes uførheten
yrkesskade eller yrkessykdom, kan det innvilges uføretrygd når inntektsevnen er varig nedsatt med 30
prosent, jf. § 12-17 førse ledd boksav c.

Inntektsevne betyr evnen til å utføre inntektsgivende arbeid. Vurderingen av inntektsevnen gjøres ved å
sammenligne personens inntekt før og etter uførhet. Uføregraden fassettes ut fra denne
sammenligningen. Det vises til § 12-9 og § 12-10 vedrørende fassettelse av inntekt før og etter uførhet

§ 12-7

51

https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-7
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-17
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-9
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-10
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-7


og fassettelse av uføregrad.

Alle som fremsetter søknad om uføretrygd skal vurderes i forhold til den nedsatte inntektsevnen, dette
gjelder også for de som ikke er yrkesaktive.

 Førse ledd – Varig nedsatt inntektsevne med mins halvparten. Hovedregel

LOV-1997-02-28-19-§12-7
[Endret 11/04, 12/06, 1/15]

Hovedregelen for innvilgelse av uføretrygd er at personen har en varig nedsatt inntektsevne med mins
halvparten. Inntektsevnen tilsvarer den mulighet vedkommende har for å skafe seg pensjonsgivende
inntekt. Hvis personen har inntektsmuligheter som vedkommende ikke utnytter, vil disse være en del av
inntektsevnen. Det er ikke bare de faktiske inntektene som er av betydning.

Evnen til å utføre oppgaver som ikke kan gi pensjonsgivende inntekter, er som hovedregel ikke av
betydning. Muligheten personen har til å utføre disse oppgavene kan likevel underbygge at
vedkommende kan få inntekter ved å utføre andre oppgaver. Dette vil ha betydning for vurderingen av
inntektsevnen. 

Eksempel 1:

En sykepleier klarer ikke lenger å utføre inntektsgivende arbeid. Dette skyldes varig sykdom.
Vedkommende kan fortsatt utføre hobbyen som kakebaker og baker litt til familie og venner. Det er
likevel ikke mulig å ha inntekt av hobbyen. Kakebakingen er derfor ikke av betydning for vurderingen av
inntektsevnen. 

Eksempel 2:

En kokk arbeider på en resaurant. Vedkommende klarer på grunn av sykdom ikke å fortsette i arbeidet
som kokk. Kokken sarter en matblogg og får inntekter av dette. Disse inntektene har betydning når
inntektsevnen skal vurderes. 

Eksempel 3:

En lærer er fink til å utføre håndverksarbeid og har i fere år hjulpet venner og kjente med ulike snekker-
og vaktmeseroppgaver. Dette har blitt gjort uten økonomisk kompensasjon. Vedkommende får en varig
sykdom og klarer ikke å fortsette i lærerjobben. Imidlertid er det fortsatt mulig å utføre håndverksarbeidet.
Det avgjørende for vurderingen av inntektsevnen er hva læreren nå klarer å utføre og om dette kan gi
pensjonsgivende inntekter. Det er ikke av betydning at vedkommende tidligere ikke har fått betalt for
oppdragene.

Det er muligheten til å skafe seg inntekt som er det avgjørende ved vurderingen av om det er en hobby
eller en næringsvirksomhet. Tilnærmet samme mulighet til å utføre en oppgave kan dermed både anses
som en hobby uten mulighet for inntekt og som en liten bijobb som har betydning for inntektsevnen. I
vurderingen av inntektsevnen er det derfor viktig å foreta en totalvurdering av situasjonen til
vedkommende, noe som fremkommer av tredje ledd. Det vises til kommentarene om dette nedenfor.

Forholdet til vilkåret om å ha gjennomført hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak

Kravet om en varig nedsatt inntektsevne må ses i sammenheng med vilkårene i § 12-5 om å ha
gjennomført hensiktsmessig behandling og individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak. Hvis

§ 12-7
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personen ikke har gjennomført all hensiktsmessig behandling eller arbeidsrettede tiltak som kan bedre
inntektsmulighetene i arbeidslivet, kan det ikke vurderes om inntektsevnen er varig nedsatt.

Når vilkårene i § 12-5 ikke er oppfylt, vil derfor heller ikke vilkårene i § 12-7 være oppfylt.

Krav til varighet

Varighetsvilkåret i § 12-7 er det samme som for varig sykdom og varig nedsatt inntektsevne i § 12-6, se
rundskrivet til den besemmelsen. Varigheten på den nedsatte inntektsevnen må antas å være på mer
enn syv år for at varighetskravet skal være oppfylt. Når varigheten knyttet til nedsatt inntektsevne
vurderes, tas det hensyn til perioder beregnet fra uføretidspunktet. Samtidig vil varighetsvilkåret ikke
være oppfylt hvis personen har vært arbeidsufør i for eksempel 6 år, men antas å komme tilbake i arbeid
i løpet av 1-2 år frem i tid fra vedtaksidspunktet.

Hvis det ikke er dokumentert at personen har varig sykdom, kan det ikke tas silling til i hvor sor grad
inntektsevnen er varig nedsatt. Er det vurdert at vilkårene i § 12-6 ikke er oppfylt, vil derfor heller ikke
vilkårene i § 12-7 være oppfylt.

For å angi hvordan inntektsevnen vil utvikle seg i fremtiden er det nødvendig å vurdere opplysninger fra
oppfølgingen fra NAV og de medisinske opplysningene. Slike opplysninger kan gi informasjon om
hvordan utviklingen har vært. Tidligere utvikling kan underbygge hva som vil skje fremover. Ofte vil
vurderingene likevel være skjønnspreget.

 Andre ledd – Varig nedsatt inntektsevne med 40 prosent. Unntak

LOV-1997-02-28-19-§12-7
[Endret 7/04, 1/15]

I andre ledd er det unntak fra hovedregelen i førse ledd om at inntektsevnen må være varig nedsatt med
mins halvparten. For personer som mottar arbeidsavklaringspenger når søknaden om uføretrygd blir
fremsatt, er det tilsrekkelig at inntektsevnen er varig nedsatt med mins 40 prosent.

Etter § 11-18 andre ledd gis det reduserte arbeidsavklaringspenger når arbeidsevnen er redusert med
mins 40 prosent. Personer som mottar arbeidsavklaringspenger kun tilsvarende 40 prosent har som
oftes en inntektsevne i behold som ikke kvalifserer til uføretrygd i henhold til hovedregelen. Disse
personene bør ikke være avskåret fra muligheten til å få innvilget uføretrygd. Unntaksbesemmelsen her
må ses i sammenheng med dette og ønsket om at fes mulig utnytter sin maksimale resinntektsevne.
Det er derfor en mulighet til å innvilge uføretrygd i de tilfeller hvor inntektsevnen er varig nedsatt med
mins 40 prosent.

Det kreves at personen faktisk mottar arbeidsavklaringspenger på det tidspunktet søknaden om
uføretrygd blir fremsatt. 

Eksempel 1:

En person har mottatt arbeidsavklaringspenger i perioden 1. mai 2014 – 31. januar 2015. Søknad om
uføretrygd blir fremsatt 15. februar 2015. Vedkommende mottar igjen arbeidsavklaringspenger fra 1.
mars 2015. Vurderingen av uføresøknaden må gjøres etter hovedregelen i førse ledd fordi
vedkommende ikke mottok arbeidsavklaringspenger da søknaden om uføretrygd ble fremsatt.

I noen tilfeller vil personen få innvilget arbeidsavklaringspenger tilbake i tid slik at vedkommende i
etterkant mottok arbeidsavklaringspenger på søknadsidspunktet. Personen anses i disse tilfellene for å
ha mottatt arbeidsavklaringspenger da søknaden ble fremsatt. Dette gjelder uavhengig av om det
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tidligere har vært perioder med arbeidsavklaringspenger eller ikke. 

Eksempel 2:

En person har rett til sykepenger frem til 31. augus 2015. Vedkommende søker om uføretrygd 8.
september 2015. Det blir deretter innvilget arbeidsavklaringspenger fra 1.september 2015. Vurderingen
av uføresøknaden skal gjøres etter unntaksregelen i andre ledd fordi vedkommende i etterkant av
søknadsidspunktet fkk innvilget arbeidsavklaringspenger tilbake i tid.

Vurderingen av den nedsatte inntektsevnen gjøres på samme måte etter førse og andre ledd. Det vises
til kommentarene til førse ledd.

 Tredje ledd – Prinsipper for vurderingen av inntektsevnen (uføregrad)

LOV-1997-02-28-19-§12-7
[Endret 1/15]

I tredje ledd fremkommer noen prinsipper for hvordan inntektsevnen skal vurderes, det vil si hvordan
uføregraden fassettes.

Tredje ledd førse punktum – Vurdering av inntektsevnen

I førse punktum undersrekes det at i vurderingen av inntektsevnen skal det legges vekt på personens
alder, evner, utdanning og yrkesbakgrunn. Det skal også foretas en vurdering av arbeidsmulighetene
personen har. Her vurderes mulighetene på hjemsedet og andre seder det vurderes som rimelig at
vedkommende tar seg arbeid. Det skal foretas en samlet vurdering hvor personens nåværende
arbeidssituasjon bare er en del av et totalbilde.

Yngre personer med høy utdanning og med sammensatt arbeidserfaring vil vurderes annerledes enn
personer som er eldre, uten utdanning og med ensidig arbeidserfaring. Disse momentene må likevel ses
i sammenheng med de helsemessige begrensningene. De medisinske forholdene er de viktigse.
Personen kan uavhengig av alder, utdannelse og arbeidserfaring være så syk at det ikke er mulig å være
i arbeid. Vurderinger som er gjort i forbindelse med oppfølgingen av vedkommende vil her være av
betydning.

Tredje ledd andre punktum – Sammenligning av inntekt før og etter uførhet

For å komme frem til hvor mye inntektsevnen er nedsatt, skal det foretas en sammenligning av de reelle
mulighetene til å skafe seg inntekt i ethvert arbeid som vedkommende nå kan utføre, sammenlignet med
inntekt før uførhet (IFU).

Når uføregraden fassettes er det to inntektssørrelser som har betydning. Dette er inntekt før uførhet
(IFU) og inntekt etter uførhet (IEU). Uføregraden fremkommer ved å beregne hvor sor diferansen
mellom dem er i prosent. Det er dette som utgjør inntektsapet. Det vises til § 12-9 og rundskrivet til
denne besemmelsen for en nærmere redegjørelse for inntekt før og etter uførhet. For fassettelse av
uføregrad vises det til § 12-10 og rundskrivet til den besemmelse.

Tredje ledd tredje punktum – gradvis reduksjon av inntektsevnen

[Tilføyd 8/18]

Dersom sykdom, skade eller lyte har redusert inntektsevnen gradvis over fere år, kan det tas
utgangspunkt i inntektsevnen før den medisinske lidelsen oppsod. Det er tidspunktet da sykdommen
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førte til en inntektsreduksjon som er avgjørende for denne vurderingen. Dette vil ikke nødvendigvis være
samme tidspunkt som lidelsen medisinsk sett oppsod eller ble diagnosisert. For eksempel kan en
sykepleier ha blitt diagnosisert med leddgikt i 2010, men det er førs i 2014 at sykdommen fører til en
reduksjon av inntektsevnen.

Den gradvise reduksjonen i inntektsevnen gjelder fram til fassettelsen av uføretidspunktet etter
folketrygdloven § 12-8.

I forskrift om uføretrygd fra folketrygden § 2-1 andre ledd er det gitt utfyllende regler for fassettelse av
IFU ved gradvis reduksjon av inntektsevnen.

 Uføretidspunkt

LOV-1997-02-28-19-§12-8
Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret.

Endret 18.05.2016 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Kontor for pensjonsytelser, jf.
overskriften:
§ 12-8 førse ledd – Fassettelse av uføretidspunkt, underoverskriften «Unntak – varig nedsatt
inntektsevne med 40 prosent»

Generell kommentar

§ 12-8 omhandler fassettelsen av uføretidspunkt både når det innvilges uføretrygd førse gang og når
uføregraden økes. Uføretidspunktet er blant annet avgjørende for vurderingen av om personen har rett til
uføretrygd og for beregningen av ytelsen.

Uføretidspunktet kan ha betydning for retten til uføretrygd fordi en person som hovedregel må ha vært
medlem i folketrygden sammenhengende i de tre sise årene frem til uføretidspunktet for at det kan
innvilges uføretrygd. Se nærmere om dette i § 12-2 og rundskrivet til den besemmelsen.

Fassettelsen av uføretidspunktet har betydning for beregningen av uføretrygd fordi det er inntekt forut for
dette tidspunktet som utgjør grunnlaget for uføretrygdens sørrelse, jf. § 12-11. Det er også et av
vilkårene for innvilgelse av rettighet som ung ufør at uføretidspunktet fassettes til før fylte 26 år, jf. § 12-
13 tredje ledd.

Uføretidspunktet skal som hovedregel fassettes til det tidspunktet da personens inntektsevne ble varig
nedsatt med mins halvparten på grunn av sykdom, skade eller lyte. Det er ikke tilsrekkelig at
vedkommende en kortere periode har vært helt eller delvis arbeidsufør.

Uføretidspunktet skal fassettes til måned og år, for eksempel januar 2011 eller augus 2014.

Hvis personen ble sykmeldt 15. juni 2010 og fra dette tidspunktet har tapt mins halvparten av
inntektsevnen, skal uføretidspunktet fassettes til juni 2010. Uføretidspunktet kan tidligs fassettes til den
måneden personen fylte 16 år. Dette har sammenheng med at trygdetid opptjenes fra fylte 16 år, jf. § 12-
12 andre ledd andre punktum.

Det er ingen direkte sammenheng mellom uføretidspunktet og tidspunktet for rett til utbetaling av
uføretrygd (virkningsidspunktet). Virkningsidspunktet vil likevel alltid være et senere tidspunkt enn
uføretidspunktet. Uføretrygd kan tidligs gis med virkning fra måneden etter uføretidspunktet. Se § 22-12
og § 22-13 vedrørende fassettelse av virkningsidspunktet.

§ 12-8
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 Førse ledd – Fassettelse av uføretidspunkt

LOV-1997-02-28-19-§12-8
I førse ledd fremkommer det at utgangspunktet for fassettelsen av uføretidspunktet er tidspunktet da
inntektsevnen ble varig nedsatt med halvparten, og i visse tilfeller 40 prosent, eller 30 prosent.

Hovedregelen er at uføretidspunktet fassettes til det tidspunktet hvor inntektsevnen ble varig nedsatt
med mins halvparten, jf. § 12-7 førse ledd. Det er gitt en unntaksbesemmelse for personer som mottok
arbeidsavklaringspenger da søknaden om uføretrygd ble fremsatt. I disse tilfellene er det tilsrekkelig at
inntektsevnen på uføretidspunktet er varig nedsatt med mins 40 prosent, jf. § 12-7 andre ledd. Innvilges
det uføretrygd med yrkesskadefordeler, kan inntektsevnen være varig nedsatt med mins 30 prosent, jf. §
12-17 førse ledd boksav c.

Det er for fassettelse av uføretidspunktet ikke tilsrekkelig at det er silt en medisinsk diagnose. Det er
ikke uvanlig at en person har en eller fere diagnoser uten at dette medfører en varig nedsatt
inntektsevne. Det avgjørende for fassettelse av uføretidspunktet er hvordan sykdomsilsanden innvirker
på personens inntektsevne og om den reduserer inntektsevnen på varig basis. En person kan ha fere
diagnoser samtidig og sykdomsutviklingen kan være ulik for de forskjellige diagnosene. Det er i slike
tilfeller viktig å klargjøre de samlede sykdomsforholdene.

For personer som var i arbeid frem til sykmelding, vil uføretidspunktet ofte settes til
sykmeldingsidspunktet. Dette forutsetter likevel at det var på dette tidspunktet personen faktisk falt helt
eller delvis ut av arbeidslivet som følge av den medisinske lidelsen som er årsaken til den varige
nedsatte inntektsevnen. 

Eksempel:

En person blir 30 prosent sykmeldt fra en 100 prosent silling i oktober 2012. Sykmeldingen økes deretter
til 50 prosent fra april 2013. Fra dette tidspunktet anses personen å ha fått sin inntektsevne varig nedsatt.
Uføretidspunktet skal her settes til april 2013.

Hvis personen ikke var i arbeid da den medisinske lidelsen oppsod, må det gjøres en individuell
vurdering for å fassette uføretidspunktet. Det samme gjelder hvis det ikke har vært noen helt klar
sykdomsdebut. Det er her viktig å få klarhet i hvordan sykdommen har utviklet seg. Opplysninger fra
faslege og spesialishelsetjenesen er svært sentrale i disse vurderingene.

Like sykdomsilsander kan utvikle seg ulikt og ha forskjellig innvirkning på inntektsevnen. Dette gjør at
uføretidspunktet i hvert tilfelle må fassettes etter en konkret individuell vurdering.

Når det er fere sykmeldingsidspunkt vil tidsrommet mellom disse, sammen med sykmeldingsårsakene
være avgjørende for fassettelsen av uføretidspunktet. Hvis vedkommende har opparbeidet seg ny rett til
sykepenger, skal uføretidspunktet som hovedregel fassettes til sise sykmeldingsidspunkt. Det kan
likevel være unntak fra dette. I denne vurderingen er sykmeldingsårsakene avgjørende. En person har
for eksempel fere ganger tidligere vært sykmeldt grunnet leddgikt. Vedkommende opparbeider seg ny
rett til sykepenger og blir så sykmeldt grunnet lungebetennelse. Etter dette klarer ikke vedkommende å
komme tilbake i arbeid. Det er leddgikten som er årsaken til den varige nedsatte inntektsevnen. Etter en
konkret vurdering kan det i dette tilfelle være nærliggende å fassette uføretidspunktet tilbake i tid. Dette
forutsetter likevel at det ikke er en lengre periode mellom de ulike sykmeldingsperiodene slik at den sise
perioden i realiteten var da vedkommende falt helt eller delvis ut av arbeidslivet. 

Eksempel:

§ 12-8
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En person jobber 100 prosent som rørlegger i et sørre frma. Vedkommende har over tid hatt ryggplager
og blir sykmeldt for dette i mars 2012. Etter tilrettelegging av arbeidsoppgaver og arbeidsid klarer
vedkommende å komme tilbake i full jobb hos arbeidsgiver fra februar 2013. Personen klarer å jobbe
med kontorarbeid og som ekspeditør i rørleggerbutikken. I januar 2014 blir likevel vedkommende 50
prosent sykmeldt grunnet ryggplagene. Inntektsevnen er her blitt varig nedsatt med mins halvparten fra
januar 2014. Uføretidspunktet skal derfor settes til januar 2014. Personen har i dette tilfellet klart å
arbeide mer enn 50 prosent i en lengre periode etter mars 2013. Derfor kan ikke uføretidspunktet settes
så langt tilbake i tid.

Krav til varighet

§ 12-8 førse ledd viser til § 12-7 og kravet til varighet av den nedsatte inntektsevnen er det samme i de
to besemmelsene. Det vises til rundskrivet til den besemmelsen for en nærmere redegjørelse av kravet
til varighet. Dersom det etter § 12-6 ikke er dokumentert at personen har varig sykdom, kan det heller
ikke tas silling til i hvor sor grad inntektsevnen er varig nedsatt.

Dette betyr at om det er vurdert at vilkårene i § 12-6 og § 12-7 ikke er oppfylt, kan det ikke fassettes et
uføretidspunkt

Forholdet til vilkåret om å ha gjennomført hensiktsmessig behandling og individuelle og hensiktsmessige
arbeidsrettede tiltak

Det er et vilkår for innvilgelse av uføretrygd at personen har gjennomgått hensiktsmessig behandling og
individuelle og arbeidsrettede tiltak, jf. § 12-5.

Gjennomføring av behandling og arbeidsrettede tiltak har ikke betydning for fassettelse av
uføretidspunktet, hvis det etter slike tiltak vurderes at inntektsevnen er varig nedsatt. 

Eksempel:

En person er i full jobb men blir så sykmeldt etter en ulykke i juni 2011. Etter dette har vedkommende
vært 100 prosent sykmeldt og mottatt sykepenger og arbeidsavklaringspenger. Personen har vært til
utredninger og i behandling, i tillegg til å ha gjennomført ulike arbeidsrettede tiltak. Etter en del år viser
det seg imidlertid at vedkommende ikke vil klare å komme tilbake til arbeidslivet og det innvilges
uføretrygd. Uføretidspunktet settes her til juni 2011.

Hovedregel – varig nedsatt inntektsevne med mins halvparten

Hovedregelen er at uføretidspunktet skal fassettes til det tidspunktet det kan dokumenteres at
inntektsevnen er varig nedsatt med mins halvparten på grunn av varig sykdom, skade eller lyte. Dette
har sammenheng med at hovedregelen for innvilgelse av uføretrygd er at inntektsevnen skal være varig
nedsatt med mins halvparten, jf. § 12-7 førse ledd.

Uføretidspunktet skal fassettes ut fra det tidspunktet da inntektsevnen ble varig nedsatt med mins
halvparten, selv om det innvilges uføretrygd med en høyere uføregrad enn 50 prosent. For fassettelsen
av uføretidspunktet er det ikke avgjørende når vedkommende for eksempel fkk en 100 prosent nedsatt
inntektsevne. 

Eksempel:

En person blir 50 prosent sykmeldt i november 2010. Sykmeldingsprosenten økes til 70 prosent fra
januar 2011 og fra oktober 2011 til 100 prosent. Vedkommende innvilges 100 prosent uføretrygd fra
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februar 2015 etter å ha mottatt 100 prosent arbeidsavklaringspenger fra utløpet av sykepengeperioden.
Uføretidspunktet skal her fassettes til november 2010.

Unntak – varig nedsatt inntektsevne med 40 prosent

[Endret 5/16]

Det kan innvilges henholdsvis 40 og 45 prosent uføretrygd hvis personen mottok
arbeidsavklaringspenger da søknaden om uføretrygd ble fremsatt, jf. § 12.7 andre ledd. Det kan også
innvilges 50 prosent uføretrygd etter § 12-7 andre ledd i de tilfeller der uføregraden er lavere enn 50
prosent, men hvor graden blir 50 prosent ved avrunding, jf,. § 12-10 førse ledd fjerde setning.
Uføretidspunktet kan i disse tilfellene settes til det tidspunktet hvor inntektsevnen ble varig nedsatt med
mins 40 prosent. 

Eksempel 1:

En person blir 100 prosent sykmeldt i april 2011. Etter sykmeldingsperioden mottar personen
arbeidsavklaringspenger og arbeider 60 prosent fra november 2014. Personen innvilges uføretrygd med
en uføregrad på 40 prosent, jf. § 12-10. Uføretidspunktet fassettes til april 2011 fordi vedkommende etter
dette har hatt en varig nedsatt inntektsevne med 40 prosent.

Det er bare for tilfeller hvor det innvilges uføretrygd etter § 12-7 andre ledd, jf. § 12-10 førse ledd at
uføretidspunktet skal fassettes til da inntektsevnen ble varig nedsatt med mins 40 prosent. Hvis
personen innvilges en uføregrad på 50 prosent eller mer etter § 12-7 førse ledd, skal uføretidspunktet
fassettes etter hovedregelen. 

Eksempel 2:

En person mottok arbeidsavklaringspenger da søknaden om uføretrygd ble fremsatt. Vedkommende har
vært helt arbeidsufør fra sykmeldingen i mai 2013. Det blir innvilget 100 prosent uføretrygd med virkning
fra april 2015. Uføretidspunktet skal fassettes til mai 2013 og hjemmelen er førse alternativ i førse ledd,
det vil si tidspunktet da inntektsevnen ble varig nedsatt med mins halvparten. 

Eksempel 3:

En person blir 50 prosent sykemeldt i desember 2012. Etter sykemeldingsperioden går han over på
arbeidsavklaringspenger. Han fremsetter krav om uføretrygd i mars 2015, og mottar da fortsatt
arbeidsavklaringspenger. Ved en sammenlikning av inntekten før og etter uførhet blir uføregraden 48
prosent som igjen avrundes opp til 50 prosent. Vi ser at etter desember 2012 har inntekten hele tiden
vært mins 40 prosent nedsatt sammenliknet med hans inntektsnivå som frisk. Uføretidspunktet settes
derfor til desember 2012.

Yrkesskade eller yrkessykdom – varig nedsatt inntektsevne med 30 prosent

For tilfeller hvor uførheten skyldes yrkesskade eller yrkessykdom kan det innvilges uføretrygd med 30
prosent uføregrad, jf. § 12-17 førse ledd boksav c. Det fassettes i slike saker et skadetidspunkt i tillegg
til uføretidspunktet. Skadetidspunktet kan fassettes til samme måned som uføretidspunktet eller
tidligere. 

Eksempel 1:

En person blir skadet i en arbeidsulykke 1. oktober 2008. Vedkommende er sykmeldt en kortere periode,
men kommer tilbake i full jobb. Så blir personen grunnet yrkesskaden 30 prosent sykmeldt i september
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2013 og inntektsevnen er varig nedsatt med 30 prosent fra dette tidspunktet. Ved innvilgelse av
uføretrygd skal skadetidspunktet fassettes til 1. oktober 2008, men uføretidspunktet er september 2013.

Når det innvilges 30 eller 35 prosent uføretrygd med yrkesskadefordeler, skal uføretidspunktet fassettes
til da inntektsevnen ble varig nedsatt med mins 30 prosent. Innvilges det 40 eller 45 prosent uføretrygd
med yrkesskadefordeler og personen mottok arbeidsavklaringspenger da søknaden om uføretrygd ble
fremsatt, skal uføretidspunktet fassettes til da inntektsevnen ble varig nedsatt med mins 40 prosent. 

Eksempel 2:

En person blir skadet i en arbeidsulykke 11.augus 2012. Vedkommende blir 100 prosent sykmeldt fra
samme tidspunkt og er det frem til utløpet av sykepengeperioden. Personen innvilges
arbeidsavklaringspenger og mottar dette da søknaden om uføretrygd blir fremsatt. Det innvilges 80
prosent uføretrygd fra mars 2015 fordi vedkommende anses å ha en resinntektsevne på 20 prosent.

Uføretidspunktet skal fassettes til da inntektsevnen ble varig nedsatt med mins halvparten og
hjemmelen er hovedregelen. I dette tilfellet vil skadetidspunktet og uføretidspunktet være
sammenfallende fordi uføretidspunktet fassettes til augus 2012.

Endring av inntektsevnen over tid

Uføregraden kan være lavere enn den opprinnelige sykmeldingsgraden fordi resinntektsevnen til
personen over tid har økt. I slike tilfeller skal fassetting av uføretidspunktet hjemles i henholdsvis varig
nedsatt inntektsevne med mins halvparten, 40 prosent eller 30 prosent. Likevel vil uføretidspunktet være
tilbake til det opprinnelige sykmeldingsidspunktet. 

Eksempel:

En person blir 50 prosent sykmeldt i oktober 2012 grunnet en yrkesskade. Etter behandling og
tilrettelegging kommer vedkommende tilbake til 65 prosent inntektsgivende arbeid. Det innvilges 35
prosent uføretrygd med virkning fra februar 2015. Uføretidspunktet fassettes her til oktober 2012 fordi
det legges til grunn at inntektsevnen fra dette tidspunktet ble varig nedsatt med 30 prosent, jf. § 12-17
førse ledd boksav c.

Uføretidspunkt og pensjonsgivende inntekt

Det er ved fassettelsen av uføretidspunktet ikke krav til at den pensjonsgivende inntekten er redusert.
For eksempel kan en person motta lønn fra arbeidsgiver uten at dette har innvirkning på fassettelsen av
uføretidspunktet. Dette forutsetter likevel at utbetalingen ikke har sammenheng med noen reell
inntektsevne og inntekten vil ha betydning for fassettelsen av virkningsidspunktet og for retten til
uføretrygd.

 Andre ledd – Fassettelse av nytt uføretidspunkt ved økning av uføregrad

LOV-1997-02-28-19-§12-8
I andre ledd fremkommer at det skal fassettes et nytt uføretidspunkt når uføregraden økes. Det nye
uføretidspunktet benyttes hvis det er til fordel for personen. Se § 12-10 og rundskrivet til den
besemmelsen for nærmere angivelse av fassetting av uføregrad. Det nye alternative uføretidspunktet
skal fassettes til da inntektsevnen ble ytterligere varig nedsatt.

For å kunne vurdere om det er en fordel for personen med nytt uføretidspunkt, må beregningene til de to
uføretidspunktene sammenlignes. Uføretrygd knyttet til det tidligere fassatte uføretidspunktet oppjuseres

§ 12-8
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i samsvar med den økte uføregraden, og sammenlignes med en uføretrygd knyttet til det nye
uføretidspunktet. Det tas deretter silling til hvilket av uføretidspunktene som skal anvendes.

Årsaken til at det kan være en fordel å få fassatt et nytt uføretidspunkt, er at personen kan ha fått
inntekten mindre redusert enn det uføregraden tilsier.

Beregningsgrunnlaget blir da høyere. Nytt uføretidspunkt kan også i noen tilfeller gi lengre trygdetid, jf. §
12-12 sjette ledd. Hvis det tidligere fassatte uføretidspunktet er en fordel, skal hele uføretrygden
beregnes ut fra dette. På samme måte vil hele uføretrygden bli beregnet ut fra det nye uføretidspunktet
hvis dette er en fordel for personen. 

Eksempel 1:

En person mottar 50 prosent uføretrygd med et uføretidspunkt fassatt til mai 2007. Vedkommende blir
100 prosent sykmeldt i oktober 2012 fra en 50 prosent jobb og mottar sykepenger og
arbeidsavklaringspenger etter dette. Det innvilges økning til 100 prosent uføretrygd fra juni 2015. Det
legges til grunn at inntektsevnen ble ytterligere varig nedsatt fra oktober 2012. Her skal uføretrygd
beregnet med utgangspunkt i de to uføretidspunktene sammenlignes. Det uføretidspunktet som gir den
gunsigse beregningen benyttes.

En person kan ha fere økninger av uføregrad, for eksempel fra 50 prosent, til 70 prosent og deretter
innvilges det 100 prosent uføretrygd. Når det innvilges økning av uføregrad fra 50 prosent til 70 prosent,
er det uføretidspunktene som fassettes i disse to tilfellene som skal sammenlignes. Det er det vinnende
uføretidspunktet i denne vurderingen som skal sammenlignes med alternativt uføretidspunkt fassatt ved
den senere innvilgelsen av 100 prosent uføretrygd.

I noen tilfeller har personen etter innvilgelse av gradert uføretrygd, ikke reelt sett hatt noen
resinntektsevne. Oppfølgingen fra NAV har for eksempel bare opphørt en kort periode og vedkommende
har etter dette mottatt arbeidsavklaringspenger kombinert med gradert uføretrygd. Vedkommende må ha
hatt en forverring av helsetilsanden og derfor fått en ytterligere varig nedsatt inntektsevne hvis det skal
fassettes et annet uføretidspunkt enn det som er fassatt fra tidligere. Lengden på perioden uten
oppfølging fra NAV, er ikke utslagsgivende i denne vurderingen. Selv om tidspunktene er like, blir det
likevel formelt sett fassatt et nytt uføretidspunkt som skal sammenlignes med det tidligere fassatte
uføretidspunktet. 

Eksempel 2:

En person blir innvilget 70 prosent uføretrygd fra januar 2015. Uføretidspunktet er fassatt til november
2009. Etter noen måneder får vedkommende ny oppfølging fra NAV og mottar på ny
arbeidsavklaringspenger samtidig som det gjennomføres arbeidsutprøving. Arbeidsavklaringen medfører
ikke at vedkommende klarer å komme tilbake i arbeid og den blir avsluttet i november 2015. Det innvilges
100 prosent uføretrygd med virkning fra desember 2015. Inntektsevnen har ikke blitt ytterligere varig
redusert fordi vedkommende reelt sett ikke har hatt noen inntektsevne etter november 2009. Dette betyr
at også i forhold til økningen av uføregrad skal uføretidspunktet fassettes til november 2009.

 Fassetting av inntekt før og etter uførhet

LOV-1997-02-28-19-§12-9
Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret.

Sis endret 31.05.2017, jf. overskriften:
Femte ledd andre punktum – Inntekt fra avsluttet aktivitet

§ 12-9
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Generell kommentar

Inntekt før uførhet (IFU) skal være et uttrykk for personens inntektssituasjon før uføretidspunktet. IFU har
betydning for fassettelse av uføregrad og for reduksjon i utbetaling av uføretrygd hvis personens inntekt
oversiger inntektsgrensen.

Inntekt etter uførhet (IEU) skal angi hvilke inntektsmuligheter personen har etter at uførheten oppsod.

Uføregrad fassettes ved å sammenligne inntekt før og etter uførhet,se § 12-10 og rundskrivet til den
besemmelsen.

Fassetting av IFU har betydning for kompensasjonsgraden, se § 12-14 og rundskrivet til den
besemmelsen. Kompensasjonsgraden er avgjørende for hvor mye uføretrygden reduseres når personen
har inntekt som oversiger inntektsgrensen.

Avrundingsregler

Inntekt før og etter uførhet fassettes som årsinntekt og settes til nærmese hele krone.

 Førse ledd – Fassettelse av inntekt før uførhet (IFU)

LOV-1997-02-28-19-§12-9
[Endret 5/16]

I førse ledd er det gitt besemmelser for fassettelse av inntekt før uførhet ( IFU). Hovedregelen er at IFU
skal fassettes til personens normale årsinntekt før vedkommende ble ufør. Det er i førse ledd andre
punktum gitt unntak fra dette for selvsendig næringsdrivende.

For personer som har både arbeids – og næringsinntekt, benyttes en lønnsomhetsvurdering av reglene i
førse og andre punktum.

Det er i forskrift om uføretrygd fra folketrygden § 2-1 gitt utfyllende regler for fassettelse av IFU og
unntak fra førse ledd. I forskriften § 2-3 er det gitt regler for når fassatt IFU kan endres. Se
kommentarene til besemmelsene nedenfor.

Førse ledd førse punktum – Fassettelse av inntekt før uførhet

Etter førse ledd førse punktum skal inntekt før uførhet (IFU) fassettes til det som er personens normale
årsinntekt i full silling før uføretidspunktet. Denne besemmelsen gjelder for alle som ikke er selvsendig
næringsdrivende. Se nærmere om fassettelse av uføretidspunktet i § 12-8 og rundskrivet til den
besemmelsen.

Hvis personen har arbeidet i gradert silling, må tidligere inntekt juseres opp til 100 prosent silling før IFU
fassettes. Har vedkommende ikke hatt inntekt, skal IFU fassettes til minsenivået etter andre ledd.

For at inntekter fra ulike perioder skal være sammenlignbare, må de juseres slik at de relateres til en
periode med samme grunnbeløp. Inntektene skal juseres opp til uføretidspunktet. Hvis det for eksempel
tas utgangspunkt i pensjongivende inntekt for et kalenderår skal inntekten oppjuseres med forholdet
mellom grunnbeløpet på uføretidspunktet og gjennomsnittlig grunnbeløp for det aktuelle året.

Når IFU skal sammenlignes med inntekt etter uførhet (IEU) for å fassette uføregrad etter § 12-10, må
IFU juseres opp til virkningsidspunktet.

§ 12-9
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Normal årsinntekt

Hva som skal anses som normal årsinntekt må vurderes konkret i hvert tilfelle. Utgangspunktet er at
inntekt før uførhet (IFU) skal fassettes til det vedkommende hadde i inntekt umiddelbart før
uføretidspunktet. Dette kan være inntekten på uføretidspunktet eller året før. Dersom det tas
utgangspunkt i månedsinntekten på uføretidspunktet, må denne regnes om til en årlig sørrelse. Se
likevel forskrift om uføretrygd fra folketrygden § 2-1 andre ledd og kommentaren til den besemmelsen
nedenfor.

Endring av arbeidsforhold eller perioder med mye overtidsjobbing gir seg utslag i inntektsforholdene.
Bakgrunnen for endringen i inntekt må klargjøres når inntektene i tiden før uføretidspunktet har endret
seg mer enn ordinær lønnsutvikling. Inntekten må være dokumentert av arbeidsgiver. Inntekt fra
overtidsjobbing som har vært jevn over fere år, skal tas med ved fassettelsen av IFU fordi dette anses
som en del av den normale årsinntekten. Se forskrift om uføretrygd fra folketrygden § 2-1 angående når
inntekter fra overtidsarbeid skal tas med.

Fordi IFU skal fassettes til den normale årsinntekten, skal det ses bort fra inntekt som har vært
forholdsmessig lav eller høy. Dette betyr for eksempel at hvis en person hadde en inntekt på
uføretidspunktet på 350 000 kroner, og inntekten året før var 500 000 kroner, skal IFU ikke uten videre
fassettes til 500 000 kroner.

Omregning til årsinntekt i full silling

Det er ikke alle som arbeider i 100 prosent silling. De som arbeider i gradert silling vil ha en inntekt som
er forholdsmessig lavere enn for de som arbeider full tid. Det fremkommer derfor av førse ledd førse
punktum at inntekt før uførhet (IFU) skal fassettes ut fra en inntekt i full silling. Hvis sillingsgraden har
vært forskjellig i løpet av kalenderåret, må gjennomsnittlig sillingsgrad regnes ut før oppjuseringen til
100 prosent silling gjennomføres. Er gjennomsnittlig sillingsgrad mer enn 100 prosent, brukes faktisk
inntekt for året uten at det juseres for sillingsgrad.

Omregning til full silling må gjøres før det vurderes hvilken inntekt som skal legges til grunn for
fassettelsen av IFU.

Oppjusering til full silling er nødvendig for å sikre at uføregrad og kompensasjonsgrad blir riktig. Denne
oppjuseringen er nødvendig for at deltidsarbeidende skal få en kompensasjonsgrad som er
forholdsmessig lik de som arbeider i full silling. Kompensasjonsgraden er avgjørende for hvor mye
uføretrygden skal reduseres når vedkommende har inntekt over inntektsgrensen, se § 12-14 andre ledd.

Oppjusering til 100 prosent silling gjelder ikke for selvsendig næringsdrivende. Dette skyldes at de ikke
på samme måten arbeider i avgrensede sillingsandeler. For selvsendig næringsdrivende fassettes
derfor IFU ut fra faktisk inntekt uavhengig av om vedkommende har arbeidet full tid som næringsdrivende
eller ikke, se førse ledd andre punktum.

For personer som har både arbeids- og næringsinntekt skal arbeidsinntekten oppjuseres til full silling når
vurderingen gjøres etter førse ledd førse punktum. Arbeidsinntekten skal ikke oppjuseres når
vurderingen gjøres etter førse ledd andre punktum. Se kommentaren under førse ledd andre punktum
angående dette. 

Eksempel:

En persons uføretidspunkt er fassatt til mai 2013. Vedkommende har arbeidet i 50 prosent silling forut
for uføretidspunktet. Den pensjonsgivende inntekten året før uføretidspunktet var på 220 345 kroner.
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Oppjusering til 100 prosent silling blir slik:

220 345 x 100 / 50 = 440 690 kr

Deretter må denne inntekten oppjuseres ut fra endringer i grunnbeløpet frem til uføretidspunktet.
Grunnbeløpet på uføretidspunktet var 85 245 kroner og gjennomsnittlig grunnbeløp i 2012 var 81 153
kroner. Inntekt oppjusert til uføretidspunktet blir:

440 690 x 85 245 / 81 153 = 462 911 kr

Vedkommende hadde på uføretidspunktet en årsinntekt på 255 998 kroner i 50 prosent silling. Dette gir
en årsinntekt i 100 prosent silling på:

255 998 x 100/ 50 = 511 996 kr

Årsaken til økningen i inntekten var endring av arbeidsoppgaver. Den normale årsinntekten i full silling
utgjorde 511 996 kroner og IFU fassettes til det.

Varierende sillingsgrader i løpet av et kalenderår

Når en person har hatt varierende sillingsgrader i løpet av et kalenderår, må det beregnes en
gjennomsnittlig sillingsgrad for dette året før inntekt før uførhet (IFU) kan fassettes. En person som har
fere arbeidsforhold samtidig vil få medregnet alle arbeidsforholdene.

Periodene avrundes til nærmese hele måned. Dette betyr at en periode fra 1. januar til 23. februar skal
avrundes til to måneder. En periode på 1 måned og 14 dager avrundes nedover til en måned. 

Eksempel 1:

[Endret 10/15]

En person blir sykmeldt i augus 2012 og uføretidspunktet fassettes til dette tidspunktet. Personen har
hatt ulike sillingsgrader i løpet av 2011. Inntekten det året var 260 000 kroner.

Beregning av sillingsgrad for 2011 gjøres slik:

Periode Periode avrundet til
måneder

Stillingsgrad Utregning andel stillingsprosent i året

03.01.2011-31.05.2011 5 mndr. 50 5x50/12=20,83%

01.06.2011-31.08.2011 3 mndr 100 3x100/12=25%

10.09.2011-29.12.2011 4 mndr 40 4x40/12=13,33%

Gjennomsnittelig
stillingsgrad

= 59,16

 
Gjennomsnittlig sillingsgrad for år 2011 er 59,16. Dette avrundes til 59 prosent.

Når gjennomsnittlig sillingsgrad er fassatt, må den brukes for å omregne inntekten det året til en
årsinntekt i full silling. For år 2011 blir det slik:

260 000 x 100 / 59 = 440 678 kr

Det er denne inntekten som skal sammenlignes med inntekten på uføretidspunktet før IFU fassettes.
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Når en person i løpet av et kalenderår har måneder uten arbeidsforhold, skal disse månedene regnes
med som perioder med null i sillingsgrad når gjennomsnittlig sillingsrad for året fassettes. Har
vedkommende fere arbeidsforhold i samme periode, skal samlet sillingsandel legges til grunn. 

Eksempel 2:

En person får fassatt uføretidspunkt til mai 2010. Personen har hatt ulike sillingsgrader i løpet av 2009.
Det har vært overlappende perioder og måneder hvor vedkommende ikke har hatt arbeidsforhold.
Inntekten i det året var 120 000 kroner.

Beregning av sillingsgrad for 2009 gjøres slik:

Periode Periode avrundet til
måneder

Stillingsgrad Utregning andel stillingsprosent i året

13.01.2009-19.05.2009 5 mndr 35 5x35/12 = 14,58%

01.05.2009-19.05.2009 1 mnd 25 1x25/12 = 2,08%

01.06.2009-27.08.2009 3 mndr 50 3x50/12 = 12,5%

01.09.2009-31.10.2009 2 mndr 0 2x0/12 = 0%

01.11.2009-31.12.2009 2 mndr 40 2x40/12 = 6,67%

Gjennomsnittelig
stillingsgrad

= 35,83%

 
Gjennomsnittlig sillingsgrad for år 2009 er 35, 83 prosent. Dette avrundes til 36 prosent.

Personen hadde overlappende sillingsforhold i mai. Samlet sillingsgrad den måneden er 60 prosent
fordi vedkommende arbeidet i to sillinger på henholdsvis 35 og 25 prosent.

Når gjennomsnittlig sillingsgrad er fassatt, må den brukes for å omregne inntekten det året til en
årsinntekt i full silling. For år 2009 blir det slik:

120 000 x 100 / 36 = 333 333 kr.

Det er denne inntekten som skal sammenlignes med inntekten på uføretidspunktet før IFU fassettes.

Når en person har timelønn må denne ses i forhold til sillingsgraden vedkommende har. Før IFU
fassettes må timelønnen juseres til en månedslønn og oppjuseres til full silling.

I tilfeller hvor vedkommende har varierende timelønn må den til en hver tid gjeldende timelønnen juseres
til månedslønn og til full silling. 

Eksempel 3:

En person får fassatt uføretidspunktet til sykmeldingsmåneden. Vedkommende har på det tidspunktet en
timelønn på 240 kroner i 50 prosent silling og full silling utgjør 162 timer per måned. Dette betyr at 100
prosent silling gir en månedslønn på:

240 x 162 = 38 880 kr

Årslønnen blir:
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38 880 x 12 = 466 560 kr

Før IFU fassettes skal denne inntekten sammenlignes med inntekten året før uføretidspunktet.

Førse ledd andre punktum – Fassettelse av inntekt før uførhet for selvsendig næringsdrivende

I førse ledd andre punktum er det en særbesemmelse for fassettelse av inntekt før uførhet (IFU) for
selvsendig næringsdrivende. For denne gruppen skal IFU fassettes til den gjennomsnittlige inntekten de
sise tre kalenderårene før uføretidspunktet. Alle tre årene skal være med, uavhengig av om personen
hadde ett eller fere år med svært lav eller høy inntekt. Hadde vedkommende år med null i inntekt skal
også disse tas med. Viser utregningen at gjennomsnittlig inntekt er lavere enn minsenivået på IFU etter
andre ledd, skal IFU fassettes til minsenivået. Se kommentaren til andre ledd angående minsenivået på
IFU.

Inntekten for alle tre årene må juseres ut fra endringer i folketrygdens grunnbeløp frem til
uføretidspunktet. I juseringen brukes gjennomsnittlig grunnbeløp for de enkelte år og grunnbeløpet på
uføretidspunktet. 

Eksempel 1:

En selvsendig næringsdrivende som får innvilget uføretrygd har fått fassatt uføretidspunktet til juli 2010.
Jusering av inntekten for de ulike årene blir slik:

2009: 506 489 x 75 641/ 72 006 = 532 058 kr

2008: 570 168 x 75 641/ 69 108 = 624 068 kr

2007: 437 134 x 75 641/ 65 505 = 504 774 kr

IFU fassettes til:

(532 058 + 624 068 + 504 774) / 3 = 553 633 kr 

Eksempel 2:

En selvsendig næringsdrivende som får innvilget uføretrygd har fått fassatt uføretidspunktet til november
2012. Jusering av inntekten for de ulike årene blir slik:

2011: 334 009 x 82 122 / 78 024 = 351 552 kr

2010: 0 x 82 122 / 74 721 = 0 kr

2009: 520 211 x 82 122 / 72 006 = 593 938 kr

IFU fassettes til:

(351 552 + 0 + 593 938) / 3 = 315 163 kr

Personer som har hatt både arbeids- og næringsinntekt

For personer som hadde både arbeids – og næringsinntekt umiddelbart før uføretidspunktet fassatt etter
§ 12-8, skal det foretas en lønnsomhetsvurdering av reglene i førse og andre punktum, når inntekt før
uførhet (IFU) fassettes.
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Etter førse punktum tas bare arbeidsinntekten med i vurderingen. Dette betyr for eksempel at en
arbeidsinntekt i 100 prosent silling legges til grunn, eller at en arbeidsinntekt i 50 prosent silling
oppjuseres til 100 prosent silling. Næringsinntekten skal ikke tas med. Vurderingene gjøres slik det
fremkommer av kommentaren under førse punktum.

Etter andre punktum tas nærings- og arbeidsinntekten med tre år tilbake i tid. Arbeidsinntekten skal da
ikke oppjuseres til full silling.

I vurderingen av om IFU skal fassettes etter førse eller andre punktum, skal det mes gunsige
alternativet benyttes. 

Eksempel 1:

En person som innvilges uføretrygd har uføretidspunkt fassatt til augus 2013. Vedkommende har de tre
sise årene før uføretidspunktet hatt både arbeids – og næringsinntekt. Vedkommende har arbeidet i en
70 prosent silling. Fassettelse av IFU må vurderes ut fra både førse og andre punktum. Inntektene de
aktuelle årene har vært slik:

År Arbeidsinntekt NæringsinntektSamlet inntekt

På Uføretidspunktet 350 000 Ikke liknet –

2012 308 999 200 000 508 999

2011 364 805 150 000 514 805

2010 299 300 180 000 479 300
 
Vurdering etter førse punktum:

Etter førse punktum skal den normale årsinntekten i full silling legges til grunn for fassettelse av IFU.
Næringsinntektene holdes utenfor. Førs skal inntekten året før uføretidspunktet oppjuseres til full silling.
Dette gjøres slik:

308 999 x 100 / 70 = 441 427 kr

Deretter må denne inntekten oppjuseres ut fra endringer i grunnbeløpet frem til uføretidspunktet.
Grunnbeløpet på uføretidspunktet var 85 245 kroner og gjennomsnittlig grunnbeløp i 2012 var 81 153
kroner. Inntekt oppjusert til uføretidspunktet blir:

441 427 x 85 245 / 81 153 = 463 685 kr

Vedkommende hadde på uføretidspunktet en årsinntekt på 350 000 kroner. Dette gir en årsinntekt i 100
prosent silling på:

350 000 x 100 / 70 = 500 000 kr

Årsaken til økningen i arbeidsinntekt fra 2012 til 2013 har vært en generell lønnsøkning. Dette medfører
at inntekten på uføretidspunktet anses som personens normale årsinntekt. IFU etter førse punktum
fassettes derfor til 500 000 kroner. 

Vurdering etter andre punktum:

Etter andre punktum skal samlet arbeids- og næringsinntekt for de tre sise årene før uføretidspunktet
brukes som utgangspunkt for fassettelse av IFU. Jusering av inntekten for de ulike årene blir slik:
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2012: 508 999 x 85 245 / 81 153 = 534 664 kr

2011: 514 805 x 85 245 / 78 024 = 562 449 kr

2010: 479 300 x 85 245 / 74 721 = 546 807 kr

IFU etter andre punktum blir fassatt til:

534 664 + 562 449 + 546 807 / 3 = 547 973 kr

Det mes gunsige for personen er å få IFU fassatt etter andre punktum. IFU blir derfor fassatt til 547 973
kroner. 

Eksempel 2:

En person som innvilges uføretrygd har uføretidspunkt fassatt til juni 2009. Vedkommende har de tre
sise årene før uføretidspunktet hatt både arbeids- og næringsinntekt. Vedkommende har arbeidet i en 50
prosent silling. Fassettelse av IFU må vurderes ut fra både førse og andre punktum. Inntektene de
aktuelle årene har vært slik:

År Arbeidsinntekt NæringsinntektSamlet inntekt

På Uføretidspunktet 180 000 Ikke liknet –

2008 165 000 100 000 265 000

2007 150 000 170 000 320 000

2006 145 000 90 000 235 000
 
Vurdering etter førse punktum:

Etter førse punktum skal den normale årsinntekten i full silling legges til grunn for fassettelse av IFU.
Næringsinntektene holdes utenfor. Førs skal inntekten året før uføretidspunktet oppjuseres til full silling.
Dette gjøres slik:

165 000 x 100 / 50 = 330 000 kr

Deretter må denne inntekten oppjuseres ut fra endringer i grunnbeløpet frem til uføretidspunktet.
Grunnbeløpet på uføretidspunktet var 72 881 kroner og gjennomsnittlig grunnbeløp i 2008 var 69 108
kroner. Inntekt oppjusert til uføretidspunktet blir:

330 000 x 72 881 / 69 108 = 348 017 kr

Vedkommende hadde på uføretidspunktet en årsinntekt på 180 000 kroner. Dette gir en årsinntekt i 100
prosent silling på:

180 000 x 100 / 50 = 360 000 kr

Etter en konkret vurdering anses ikke 360 000 kroner som representativ inntekt. Dette skyldes at
inntektsøkningen har sammenheng med kortvarig overtidsarbeid, se forskrift om uføretrygd fra
folketrygden § 2-1. IFU etter førse punktum fassettes derfor til 348 017 kroner fordi dette anses som den
normale årsinntekten før uførhet. 
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Vurdering etter andre punktum:

Etter andre punktum skal samlet arbeids- og næringsinntekt for de tre sise årene før uføretidspunktet
brukes som utgangspunkt for fassettelse av IFU. Jusering av inntekten for de ulike årene blir slik:

2008: 265 000 x 72 881 / 69 108 = 279 468 kr

2007: 320 000 x 72 881 / 65 505 = 356 033 kr

2006: 235 000 x 72 881 / 62 161 = 275 527 kr

IFU etter andre punktum blir fassatt til:

279 468 + 356 033 + 275 527 / 3 = 303 676 kr

Det mes gunsige for personen er å få IFU fassatt etter førse punktum. IFU blir derfor fassatt til 348 017
kroner.

 Andre ledd – Minsenivå på inntekt før uførhet

LOV-1997-02-28-19-§12-9
Det er i andre ledd angitt et minsenivå på inntekt før uførhet (IFU). Dette skal sikre at personer med lav
eller ingen opptjening i årene før uføretidspunktet får fassatt en IFU som ikke er for lav. Hvis
vedkommende har arbeidet i 100 prosent silling, er det sannsynlig at inntekten på årsbasis minimum er
på minsenivået. Det er dette som er bakgrunnen for sørrelsen på minsenivået.

Minsenivå på IFU skal anvendes hvis fassettelse av IFU etter førse ledd gir en lavere IFU enn
minsenivået.

Minsenivået er forskjellig for personer som lever sammen med en ektefelle og for enslige, se boksav a)
og b). Størrelsen på minseytelsen er også avhengig av personens sivilsand, se § 12-13.

Det er i andre ledd også angitt et minsenivå på IFU for personer som er innvilget rettighet som ung ufør.

Andre ledd boksav a) – Minsenivå på inntekt før uførhet for personer som lever sammen med ektefellen

LOV-1997-02-28-19-§12-9
Boksav a) angir et minsenivå på inntekt før uførhet (IFU) på 3, 3 ganger folketrygdens grunnbeløp (G)
for personer som lever sammen med ektefellen. Se nærmere om defnisjonen av ektefelle i § 1-5. I tillegg
er minsenivået 3, 3 G for personer som lever sammen med en samboer i et samboerforhold som har vart
mins 12 av de sise 18 månedene.

IFU fassettes til 3,3 G på uføretidspunktet.

Andre ledd boksav b) – Minsenivå på inntekt før uførhet for enslige

LOV-1997-02-28-19-§12-9
Boksav b) angir et minsenivå på inntekt før uførhet (IFU) på 3,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) for
enslige. Personer som ikke omfattes av boksav a) anses som enslige.

IFU fassettes til 3,5 G på uføretidspunktet.

Endring av minsenivået på inntekt før uførhet ved ny sivilsand

§ 12-9
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Fordi minsenivået på inntekt før uførhet ( IFU) er ulikt ut fra personens sivilsand, endres dette når
vedkommende får ny sivilsand. For eksempel vil en enslig person som har hatt 3,5 ganger folketrygdens
grunnbeløp (G) i IFU, få fassatt en IFU på 3,3 G når vedkommende gifter seg og lever sammen med
ektefellen. Samtidig vil en person som mottar minseytelse etter § 12-13 få en endret uføretrygd.
Konsekvensen av at minsenivået på IFU endres ved ny sivilsand er at en person med minseytelse og
minsenivå på IFU vil beholde tilnærmet samme kompensasjonsgrad uavhengig av sivilsand. Se § 12-14
og rundskrivet til den besemmelsen for en nærmere redegjørelse av hva kompensasjonsgrad er.

En enslig person som har en fassatt IFU etter førse ledd mellom 3,3 G og 3,5 G vil etter andre ledd få
en IFU på 3,5 G. Personen beholder IFU fassatt etter førse ledd hvis vedkommende gifter seg. 

Eksempel 1:

En gift person har fått fassatt uføretidspunktet til juni 2014 og er innvilget uføretrygd fra januar 2015. På
uføretidspunktet er inntekt før uførhet (IFU) 300 458 kroner. Dette utgjør 3,4 G. Vedkommende blir skilt i
februar 2015 og IFU skal da økes til 3,5 G som per 1.mai 2014 utgjør:

3,5 x 88 370 = 309 295 kr

Hvis vedkommende senere gifter seg på nytt, vil IFU ikke reduseres til 3,3 G, men til tidligere fassatt IFU
tilsvarende 3,4 G.

Endring av inntekt før uførhet (IFU) kan få betydning for uføretrygden til personer som har inntekt ved
siden av uføretrygden. Dette er fordi endring av IFU også endrer IEU og inntektsgrensen etter § 12-14
førse ledd. 

Eksempel 2:

En enslig person mottar 50 prosent uføretrygd. Vedkommende har fått fassatt minsenivå på inntekt før
uførhet (IFU). Uføretidspunktet er januar 2007 og det er folketrygdens grunnbeløp (G) per 1. mai 2006
som er brukt ved fassettelsen av IFU:

3,5 x 62 892 = 220 122 kr

Vedkommende har en inntekt etter uførhet (IEU) på halparten av IFU. IEU fassettes ut fra gjeldende G
per 1. mai 2014 og er i februar 2015:

(3,5 x 88 370) x 0, 50 = 154 648 kr

Personen har en beløpsgrense etter § 12-14 førse ledd på 40 prosent av G. Dette utgjør:

88 370 x 0,40 = 35 348 kr

Inntektsgrensen er etter § 12-14 førse ledd fassatt til:

154 648 + 35 348 = 189 996 kr

Vedkommende gifter seg i februar 2015. Ny IFU på uføretidspunktet blir fra mars 2015:

3, 3 x 62 892 = 207 544 kr

Etter giftemålet blir IEU endret til:

(3,3 x 88 370) x 0, 50 = 145 811 kr
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Dette gir en ny inntektsgrense på:

145 811 + 35 348 = 181 159 kr

Personen har en inntekt på 189 000 kroner per kalenderår. Endring av IFU og IEU medfører at
inntektsgrensen overskrides. Vedkommende vil derfor få en reduksjon i uføretrygden etter § 12-14. 

Eksempel 3:

En gift person mottar 55 prosent uføretrygd. Vedkommende har fått fassatt minsenivå på inntekt før
uførhet (IFU). Uføretidspunktet er november 2010 og det er folketrygdens grunnbeløp per. 1. mai 2010
som er brukt ved fassettelsen av IFU:

3,3 x 75 641 = 249 615 kr

Vedkommende har en inntekt etter uførhet (IEU) på 45 prosent IFU. IEU er fassatt ut fra gjeldende G per
1. mai 2014:

(3,3 x 88 370) x 0,45 = 131 229 kr

Personen har en beløpsgrense etter § 12-14 førse ledd på 60 000 kroner.

Inntektsgrensen er etter § 12-14 førse ledd fassatt til:

131 229 + 60 000 = 191 229 kr

Personen blir separert og fytter fra ektefellen i mars 2015. Ny IFU på uføretidspunktet blir fra april 2015:

3,5 x 75 641 = 264 744 kr

IEU etter separasjonen blir:

(3,5 x 88 370) x 0,45 = 139 183 kr

Inntektsgrensen blir:

139 183 + 60 000 = 199 183 kr

Personen har meldt fra til NAV om en forventet inntekt på 195 000 kroner for 2015. Vedkommende har
derfor fått en reduksjon i uføretrygden etter § 12-14. Etter endring av IFU og IEU oversiger ikke den
forventede inntekten inntektsgrensen. Personen vil derfor ikke lenger ha en reduksjon i uføretrygden.

Andre ledd boksav c – Minsenivå på inntekt før uførhet for personer som er innvilget rettighet som ung
ufør

LOV-1997-02-28-19-§12-9
Besemmelsen angir minsenivå på inntekt før uførhet (IFU) på 4,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G)
for personer som er innvilget rettighet som ung ufør. Se § 12-13 tredje ledd for reglene om innvilgelse av
rettighet som ung ufør. For unge uføre er minsenivået på IFU det samme uavhengig av sivilsand.

En person som er innvilget rettighet som ung ufør kan få fassatt en høyere IFU enn 4,5 G hvis
vedkommendes normale årsinntekt etter førse ledd førse punktum har vært høyere. Dette gjelder også
hvis personen var selvsendig næringsdrivende etter førse ledd andre punktum.
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IFU fassettes til 4,5 G på uføretidspunktet.

Fassettelse av inntekt før uførhet ved økning av uføregrad

Når en person med gradert uføretrygd får innvilget økning av uføregrad, skal det etter § 12-8 andre ledd
fassettes et nytt uføretidspunkt. Det nye uføretidspunktet benyttes hvis det er til guns for personen.
Endring av uføretidspunktet medfører at inntekt før uførhet (IFU) også skal endres. IFU skal da fassettes
ut fra det nye uføretidspunktet og skal ikke juseres ut fra endringer i grunnbeløpet tilbake til det
opprinnelige uføretidspunktet.

 tredje ledd – Inntekt etter uførhet (IEU)

LOV-1997-02-28-19-§12-9
Det skal fassettes en inntekt etter uførhet (IEU) i alle saker. Har personen ingen resinntektsevne vil
inntekt etter uførhet være null kroner.

IEU skal etter tredje ledd fassettes til den inntekten personen forutsettes å kunne skafe seg ved å
utnytte resinntektsevnen. Inntekten skal dermed angi det inntektsnivået personen forutsettes å kunne ha
etter uførhet. Dette vil ikke nødvendigvis tilsvare den faktiske inntekten på virkningsidspunktet. Hvis
vedkommende har inntektsmuligheter som ikke utnyttes, skal disse medregnes ved fassettelsen av IEU.
Dette betyr at IEU kan settes til et høyere nivå enn den faktiske inntekten.

I vurderingen av IEU skal det legges vekt på personens alder, evner, utdannelse, og erfaring fra
arbeidsmarkedet. Det er videre viktig å vurdere arbeidsmulighetene på hjemsedet og andre seder det er
rimelig at vedkommende tar arbeid.

IEU fassettes ut fra virkningsidspunktet for uføretrygden.

Det er i forskrift om uføretrygd fra folketrygden § 2-2 gitt utfyllende besemmelse om fassettelse av IEU.
Se kommentaren til besemmelsen nedenfor.

Fassetting av inntekt etter uførhet

Utgangspunktet for fassettelsen av inntekt etter uførhet (IEU) er personens fremtidige pensjonsgivende
inntekt. Det er uten betydning om dette er arbeidsinntekt eller næringsinntekt. Eventuelle tillegg som
vedkommende har, skal også tas med. Det avgjørende er at tillegget er pensjonsgivende, se likevel
femte ledd. Det er uten betydning om tillegget betales ut jevnlig, eller om det betales ut med ujevne
mellomrom.

Alle pensjonsgivende tillegg som er avtalt på forhånd skal tas med i beregningen av inntekt etter uførhet.
Ved fassetting av IEU når tilleggene ikke er besemt på forhånd, og det er usikkert i hvor sor grad
personen vil jobbe overtid eller ha vakter på helligdager, må vedkommende selv sannsynliggjøre
forventet inntekt.

Inntektsmuligheter som ikke utnyttes

Det er ikke bare den faktiske videre inntekten som er av betydning. Har personen inntektsmuligheter som
ikke utnyttes, skal disse tas med i beregningen av inntekt etter uførhet (IEU). I noen tilfeller er denne
vurderingen helt klar. Etter avklaring av arbeidsevnen er det for eksempel godtgjort at personen kan
arbeide i 40 prosent silling, men det er bare en 30 prosent silling som er tilgjengelig hos arbeidsgiver.
Her skal inntekt etter uførhet fassettes ut fra en 40 prosent silling. Når det er usikkert hvilke
inntektsmuligheter som ikke utnyttes vil opplysninger fra personen selv, og dokumentasjon fra

§ 12-9
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oppfølgingen fra NAV være av betydning.

Arbeidsevnevurderingen skal inneholde informasjon om personens arbeidsevne som kan brukes i
vurderingen. Det er imidlertid vedkommendes muligheter til å skafe seg pensjonsgivende inntekt som er
det avgjørende. Denne vurderingen er ikke alltid overførbar til personens arbeidsevne slik den er vurdert
av NAV.

For selvsendig næringsdrivende er det i noen grad mulig å overføre inntekter mellom ektefeller. Har en
slik overføring ikke sammenheng med faktisk arbeidsutførelse, vil den overførte inntekten anses som
inntektsmuligheter som personen ikke utnytter. Inntekten skal dermed tas med ved fassettelsen av IEU.

Godtgjørelse som foserforelder

[Endret 1/16]

Har personen arbeidsgodtgjørelse som foserforelder skal denne tas med i fassettelsen av inntekt etter
uførhet (IEU). I tilfeller hvor det er gitt arbeidsgodtgjørelse som foserforelder til personens ektefelle, kan
det være aktuelt å vurdere om dette er i samsvar med hvem som fungerer som foserforelder. Hvis
personen faktisk fungerer som foserforelder, skal arbeidsgodtgjørelse som foserforelder legges til grunn
for IEU selv om den utbetales til ektefellen. Godtgjørelsen er i slike tilfeller et uttrykk for at vedkommende
har inntektsmuligheter som ikke utnyttes. Samme vurdering skal gjøres når ektefellene fordeler
godtgjørelsen mellom seg. Arbeidsgodtgjørelse som er innrapportert på bruker skal likevel legges til
grunn, selv om ektefellene deler på arbeidsoppgavene som foserforeldre. Dette følger av femte ledd
førse punktum, der det fremkommer at all pensjonsgivende inntekt skal medregnes. Dersom
foserforeldrene mener at arbeidsgodtgjørelsen som foserforeldre ikke er innrapportert med riktig andel
på riktig person, er dette et forhold de må ta opp med den kommunen som utbetaler godtgjørelsen.

 fjerde ledd – Jusering av inntekt før og etter uførhet ut fra endringer i folketrygdens grunnbeløp

LOV-1997-02-28-19-§12-9
Fjerde ledd hjemler en jusering av inntekt før og etter uførhet som følge av endringer i folketrygdens
grunnbeløp. Dette betyr at personens inntekt før og etter uførhet vil økes i takt med de årlige endringene i
folketrygdens grunnbeløp. Endringer av grunnbeløpet er hjemlet i § 1-4.

 femte ledd – Betydningen av pensjonsgivende inntekt

LOV-1997-02-28-19-§12-9
I femte ledd fremkommer hovedregelen om at all pensjonsgivende inntekt har betydning for fassettelse
av inntekt før og etter uførhet. Besemmelsen angir imidlertid også unntak fra dette.

Femte ledd førse punktum – Pensjonsgivende inntekt

I femte ledd førse punktum fremkommer at inntekt i paragrafen betyr pensjonsgivende inntekt etter § 3-
15. I utgangspunktet er dette personinntekt etter lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 12-2.
Hovedregelen er at hele personens pensjonsgivende inntekt har betydning for fassettelse av inntekt før
og etter uførhet og dermed også for fassettelsen av uføregrad etter § 12-10.

Femte ledd andre punktum – Inntekt fra avsluttet aktivitet

[Endret 5/17]

Etter femte ledd andre punktum kan det gjøres unntak fra førse punktum hvis den pensjonsgivende

§ 12-9

§ 12-9
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inntekten er fra avsluttet aktivitet. Inntekt fra avsluttet aktivitet betyr inntekt som er opptjent mens
personen var i inntektsgivende aktivitet, men som kommer til utbetaling eller beskatning på et senere
tidspunkt. Dette gjelder også når inntekten skattemessig fordeles over fere år.

Hensikten med unntaket i andre punktum er å unngå urimelige og utilsiktede resultater som en
anvendelse av hovedregelen om vektlegging av all pensjonsgivende inntekt ville medført.

Nedenfor følger eksempler på inntekter som kan omfattes av unntaket:

Feriepenger opptjenes samtidig med lønn eller sykepenger, og er en del av lønnen for en viss
periode. Når arbeidsforholdet opphører skal også feriepengene utbetales. Ofte viser det seg at
arbeidstakere som slutter i et arbeidsforhold og gis uføretrygd, først får utbetalt feriepengene året
etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Denne utbetalingen av feriepenger anses som etterslepsinntekt.
Ved gradert ytelse er det bare feriepenger som kan føres tilbake til den delen av yrkesaktiviteten som
er avsluttet som kan unntas

Bonus som fastsettes ut fra virksomhetens overskudd og utbetales det påfølgende kalenderåret

Produksjonstillegg og andre overføringer til gårdbrukere

Inntekter fra salg av produksjonsmidler i forbindelse med opphør av en virksomhet

For at inntekten skal omfattes av unntaket må virksomheten være helt avsluttet. Selv om virksomheten er
helt avsluttet, skal det ikke gjøres unntak for inntekter fra salg som er en naturlig del av næringsinntekten
ved den virksomheten som drives. 

Eksempel 1:

En selvsendig næringsdrivende selger/avvikler deler av virksomheten. Ettersom virksomheten ikke er
helt avsluttet, kan ikke inntektene fra salget unntas. 

Eksempel 2:

En gårdbruker selger gris i forbindelse med avvikling av næringen. Inntektene av salget betraktes som
ordinær næringsinntekt på linje med salg i foregående år, og omfattes ikke av unntaket.

Etterlønn er ikke omfattet av unntaket og skal alltid medregnes. Det samme gjelder utbetaling av royalties
eller vederlag til kunsnere. Dette er inntekter som kan påløpe mange år framover i tid.

Se også forskrift om uføretrygd fra folketrygden § 2-2 andre ledd og kommentarer til den besemmelsen
angående inntekt fra avsluttet aktivitet.

Femte ledd tredje punktum – Inntekt som ikke er uttryk for reell inntektsevne

[Endret 1/16]

Det fremkommer av tredje punktum at inntekt som ikke er uttrykk for reell inntektsevne ikke skal
medregnes. Unntaket gjelder bare for arbeidsakere. Med arbeidsakere menes alle som ikke anses som
selvsendig næringsdrivende. Unntaket har bare betydning ved fassettelse av inntekt etter uførhet (IEU).

Det skal svært mye til for at en pensjonsgivende inntekt ikke anses for å ha sammenheng med en reell
inntektsevne. En person som klarer å ha en pensjonsgivende inntekt også etter at vedkommende ble
ufør, vil derfor i de aller fese tilfeller få medregnet denne inntekten ved fassettelse av IEU.
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Arbeidsgodtgjørelse som foserforeldre er uttrykk for reell arbeidsevne, jf. også det som fremkommer av
rundskrivet til tredje ledd.

Ersatninger for inntektsap vil i all hovedsak bli betalt ut etter uføretidspunktet men før
virkningsidspunktet for uføretrygden og vil derfor ikke innvirke på fassettelsen av IFU.

Etterlønn vil alltid anses for å være uttrykk for en reell resinntektsevne.

Selv om en inntekt ikke anses for å gi uttrykk for en reell inntektsevne, skal den regnes med ved
reduksjon av uføretrygd når inntekten oversiger innteksgrensen, jf. § 12-14.

Krav til dokumentasjon

For at unntaket i tredje punktum skal komme til anvendelse, må vedkommende dokumentere at fremtidig
inntekt ikke har sammenheng med en reell inntektsevne. Slik dokumentasjon kan for eksempel være
uttalelse fra arbeidsgiver. 

Eksempel 1:

En person skal fortsette å arbeide i en 50 prosent silling. Imidlertid utfører vedkommende kun arbeid
tilsvarende 40 prosent silling. Arbeidsgiver utbetaler lønn tilsvarende 50 prosent silling. Hvis det blir
dokumentert at faktisk arbeidsutførelse ikke tilsvarer mer enn 40 prosent silling, vil kun 40 prosent lønn
ha betydning for fassettelsen av IEU. Oversiger inntekten inntektsgrensen, skal uføretrygden reduseres
etter reglene i § 12-14. 

Eksempel 2:

En person har sluttet å arbeide, men fortsetter å ha en inntekt på 100 000 kroner i kalenderåret.
Inntekten blir utbetalt fra tidligere arbeidsgiver som en del av en sluttpakke. Dette anses som etterlønn og
omfattes ikke av unntaket.

 sjette ledd – Forskriftshjemmel

LOV-1997-02-28-19-§12-9
Departementet er i sjette ledd gitt en forskriftshjemmel for fassettelse av inntekt før og etter uførhet. Slik
forskrift er gitt 5. desember 2014 og kapittel 2 omhandler inntekt før og etter uførhet.

Kommentarer til forskriftsbesemmelser til § 12-9 – Forskrift om uføretrygd fra folketrygden. Kapittel 2
Inntekt før og etter uførhet

FOR-2014-12-05-1602-KAPITTEL_2
Generell kommentar

Besemmelsene i kapittel 2 i forskriften er hjemlet i folketrygdloven § 12-9 sjette ledd. Kapittelet gir
presiseringer om inntekt før og etter uførhet.

§ 2-1 Fastsetting av inntekt før uførhet

§ 2-2 Fastsetting av inntekt etter uførhet

§ 2-3 Endring av inntekt før og etter uførhet

§ 2-1 Fassetting av inntekt før uførhet

§ 12-9
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FOR-2014-12-05-1602-KAPITTEL_2/§2-1
Besemmelsen inneholder i førse ledd en unntaksbesemmelse for fassettelse av inntekt før uførhet
(IFU) ved bruk av sillingsandel. Andre ledd omhandler fassetting av IFU når inntektsevnen er blitt
redusert gradvis over fere år. Det er i tredje ledd ledd gitt presiseringer av hvilke pensjonsgivende
inntekter som ikke skal tas med ved fassetting av IFU etter folketrygdloven § 12-9.

Førse ledd – Bruk av sillingsandel ved fassettelse av inntekt før uførhet

FOR-2014-12-05-1602-KAPITTEL_2/§2-1/ledd/1
Den fremtidige inntekten til en person som har blitt delvis ufør, kan være forholdsmessig høyere enn det
vedkommende har hatt tidligere. Hovedregelen for fassettelse av inntekt før uførhet (IFU) i
folketrygdloven § 12-9 førse ledd førse punktum kan gi uheldige utslag i slike tilfeller. Dette kan skyldes
at personen har fått ny jobb som er bedre betalt enn den jobben vedkommende hadde tidligere. Det er
derfor gitt en unntaksregel for fassettelse av IFU for arbeidsakere. Etter unntaksregelen kan IFU
fassettes ut fra den fremtidige sillingsandelen.

Besemmelsen vil være aktuell i tilfeller hvor en person arbeider deltid, og tjener forholdsmessig mer enn
hva vedkommende gjorde tidligere enten i full silling eller i deltidssilling. Bruk av hovedregelen for
fassettelse av IFU vil kunne medføre avslag på kravet om uføretrygd fordi en sammenligning av inntekt
før og etter uførhet ikke tilsier en nedsatt inntektsevne med mins 50 prosent, eventuelt 40 prosent ved
overgang fra arbeidsavklaringspenger, jf. folketrygdloven § 12-7 førse og andre ledd. Uføregraden kan
også bli satt for lavt selv om det er vurdert at inngangsvilkårene for uføretrygd er oppfylt.
Unntaksbesemmelsen skal sikre at personenfår korrekt uføregrad ut fra hvilken sillingsandel
vedkommende klarer å arbeide i.

Ved fassetting av IFU etter andre ledd skal inntekten på virkningsidspunktet juseres opp til 100 prosent
silling og deretter nedjuseres ut fra endringer i folketrygdens grunnbeløp tilbake til uføretidspunktet.

Unntaksregelen gjelder bare for arbeidsakere som innvilges gradert uføretrygd og har en fremtidig
arbeidsinntekt. Selvsendig næringsdrivende omfattes ikke av unntaksregelen fordi de ikke har en angitt
sillingsandel. En person som har både arbeids- og næringsinntekt kan omfattes av unntaksregelen for
den delen som utgjør arbeidsinntekt, se nedenfor angående dette.

Det er ikke krav til at medlem tidligere har vært i arbeid. Unntaksregelen kan derfor anvendes i tilfeller
hvor personenfør uførheten oppsod for eksempel var under utdanning eller var hjemmeværende med
små barn. Regelen kan også anvendes når personen var i deltidsarbeid før uførhet.

Førse ledd førse punktum – Unntaket gjelder for arbeidsakere med ett eller fere arbeidsforhold

Unntaket gjelder for medlemmer som er arbeidsakere og som har ett eller fere arbeidsforhold. Det
forutsettes at personen skal fortsette i arbeid og ha pensjonsgivende inntekt fra dette arbeidet. Hvis det
er mer gunsig for personen, skal det tas utgangspunkt i inntekten fra denne sillingen ved fassettelsen
av inntekt før uførhet (IFU). En sykepleier endrer for eksempel jobb fra dagarbeid til nattarbeid.
Vedkommende vil da få en økt inntekt i samme sillingsandel. Det skal i disse tilfellene alltid vurderes om
det er en fordel for personen å bruke unntaksregelen, eller om IFU skal fassettes ut fra hovedregelen.
Det er derfor nødvendig å sammenligne resultatet etter en fassettelse IFU ved bruk av hovedregelen i
folketrygdloven § 12-9 og unntaksregelen.

Arbeidsforholdet må være sabilt, selv om det ikke silles krav om at jobben er fas. Medlemmer som
kommer inn på arbeidsmarkedet gjennom midlertidige sillinger vil også kunne omfattes av
unntaksregelen. For tilkallingsvikarer forutsettes det at arbeidsforholdet er sabilt. Dette betyr at en
person som er ansatt i en fas gradert silling og en person som regelmessig jobber som tilkallingsvikar,
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vurderes likt.

Det er ikke krav til at personen faktisk har begynt i det aktuelle arbeidsforholdet. Det kan hende at
personen begynner i sillingen samtidig som det innvilges en gradert uføretrygd. Dette vil for eksempel
være medlemmer som etter oppfølging fra NAV skal begynne i nytt arbeid.

Den fremtidige inntekten må oppjuseres tilsvarende inntekt i 100 prosent silling. Tillegg som er
uavhengig av sillingsandel, må også oppjuseres til 100 prosent silling. 

Eksempel 1:

En person har vært i full jobb og inntekt før uførhet (IFU) fassatt etter hovedregelen på uføretidspunktet i
juni 2010 er 375 000 kroner. Virkningsidspunktet for uføretrygd er januar 2015. Personen skal fortsette i
50 prosent silling, men dette er en ledersilling og videre inntekt er forholdsmessig høyere enn tidligere
inntekter. Personens fremtidige inntekt i halv silling er 290 000 kroner. Inntekt jusert opp til 100 prosent
silling vil være:

290 000 x 100/ 50 = 580 000 kr

Videre inntekt i full silling må nedjuseres tilbake til uføretidspunktet når vi sammenligner IFU fassatt
etter hovedregelen og IFU fassatt etter unntaksregelen.

580 000 x 75 641 / 88 370 = 496 456 kr

Bruk av unntaksregelen gir en høyere IFU.

Det må deretter regnes ut hvor mye videre inntekt utgjør sammenlignet med IFU fassatt etter
hovedregelen. Dette gjøres for å kunne fassette uføregraden etter folketrygdloven § 12-10. IFU fassatt
etter hovedregelen oppjuseres førs til virkningsidspunktet:

375 000 x 88 370 / 75 641= 438 106 kr

Personens inntektsap er:

((438 106 – 290 000) / 438 106) x 100 = 34 prosent

Etter folketrygdloven § 12-7 er det et vilkår for innvilgelse av uføretrygd at inntektsevnen er varig nedsatt
med mins halvparten, eventuelt 40 prosent ved overgang fra arbeidsavklaringspenger. Personen skal
fortsette å arbeide i en 50 prosent silling, men det reelle inntektsapet er bare på 34 prosent. Her er det
en klar fordel for personen at IFU fassettes etter unntaksregelen. Inntekten må deretter oppjuseres til
100 prosent silling.

Hadde IFU blitt fassatt ut fra hovedregelen, ville personenfått avslag på kravet om uføretrygd. Ved bruk
av unntaksbesemmelsen kan personen innvilges 50 prosent uføretrygd.

IFU blir fassatt til 496 456 kroner. Oppjusert til virkningsidspunktet utgjør dette 580 000 kroner. Inntekt
etter uførhet (IEU) er lik fremtidig inntekt og blir 290 000 kroner. 

Eksempel 2:

En person har ikke vært i arbeid de sise årene før uføretidspunktet. Når personenønsker å gå tilbake til
arbeidslivet, blir vedkommende utsatt for en ulykke. Personen klarer likevel å arbeide i en 40 prosent
silling. Uføretidspunktet er mai 2011, og virkningsidspunktet er mars 2015. Videre inntekt i 40 prosent
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silling utgjør 180 000 kroner. Jusert opp til 100 prosent silling blir dette:

180 000 x 100 /40 = 450 000 kr

I dette tilfellet vil en fassettelse av inntekt før uførhet (IFU) etter unntaksregelen lønne seg for personen,
hvis ikke videre inntekt i full silling er lavere enn minsenivå på IFU, se folketrygdloven § 12-9 andre ledd.

Personen er enslig og minsenivå på IFU på uføretidspunktet er:

3,5 x 79 216 = 277 256 kr

Videre inntekt i full silling må så nedjuseres til uføretidspunktet:

450 000 x 79 216 / 88 370 = 403 386 kr

Bruk av unntaksregelen gir en høyere IFU.

IFU blir etter unntaksregelen fassatt til 403 386 kroner. På virkningsidspunktet utgjør dette 450 000
kroner. Inntekt etter uførhet (IEU) fassettes til den videre inntekten på 180 000 kroner.  

Eksempel 3:

En person er ansatt i en 45 prosent silling med en inntekt på 270 000 kroner. Uføretidspunktet er fassatt
til november 2007, og virkningsidspunktet er februar 2015. Videre inntekt jusert opp til 100 prosent
silling blir:

270 000 x 100 / 45 = 600 000 kr

Inntekt før uførhet (IFU) fassatt etter hovedregelen på uføretidspunktet er 407 500 kroner. Oppjusert til
virkningsidspunktet blir dette:

407 500 x 88 370 / 66 812 = 538 987 kr

Personens inntektsap er:

((538 987 – 270 000) / 538 987) x 100 = 50 prosent

Uføregraden blir da 50 prosent og personen kan innvilges 50 prosent uføretrygd. Resinntektsevnen er
likevel kun 45 prosent.

Personen vil derfor ha en fordel av å få fassatt IFU etter unntaksregelen fordi det ved anvendelsen av
denne vil kunne innvilges 55 prosent uføretrygd ut fra faktisk resinntektsevne.

Videre inntekt i 100 prosent silling nedjuseres til uføretidspunktet og IFU etter unntaksbesemmelsen blir
fassatt til:

600 000 x 66 812 / 88 370 = 453 629 kr

Inntekt etter uførhet (IEU) fassettes til den videre inntekten på 270 000 kroner. 

Pensjonsgivende tillegg som er uavhengig av sillingsandel

I noen arbeidsforhold er sørrelsen på de pensjonsgivende tilleggene uavhengig av hvilken sillingsandel
vedkommende har. Når inntekt før uførhet (IFU) skal fassettes etter unntaksbesemmelsen, må tillegget
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oppjuseres til en 100 prosent silling. Dette er for at uføregraden etter folketrygdloven § 12-10 skal bli
korrekt. 

Eksempel:

En personskal arbeide videre i en 50 prosent silling og har en inntekt på 250 000 kroner. Vedkommende
har også et pensjonsgivende tillegg på 1 000 kroner måneden som er det samme uavhengig av
sillingsandel. Videre inntekt per år i 50 prosent silling blir:

250 000 + (1 000 x 12) = 262 000 kr

Jusert opp til 100 prosent silling blir dette:

262 000 x 100 / 50 = 524 000 kr

Inntekt før uførhet (IFU) etter unntaksbesemmelsen blir på virkningsidspunktet 524 000 kroner. Det er
dette beløpet som skal sammenlignes med IFU fassatt etter hovedregelen i folketrygdloven § 12-9 førse
ledd førse punktum. 

Flere fremtidige arbeidsforhold

Når en person har fere arbeidsforhold, legges inntektene fra de ulike sillingene sammen og så
omregnes dette beløpet til 100 prosent silling. 

Eksempel:

En person skal fremover arbeide i 50 prosent silling fordelt på to ulike arbeidsforhold. Den ene sillingen
er redusert fra 80 prosent til 30 prosent. I den andre sillingen skal personen fortsette å arbeide 20
prosent. Videre inntekt i 30 prosent silling er 140 000 kroner, og i 20 prosent silling er inntekten 85 000
kroner. Samlet videre inntekt er:

140 000 + 85 000 = 225 000 kr

Jusert opp til 100 prosent silling blir dette:

225 000 x 100 / 50 = 450 000 kr

Uføretidspunktet er mars 2009 og virkningsidspunktet er april 2015.Personens inntekt før uførhet (IFU)
fassatt etter hovedregelen er på uføretidspunktet 325 000 kroner. Oppjusert til virkningsidspunktet blir
dette:

325 000 x 88 370 / 70 256 = 408 794 kr

Personens inntektsap er:

((408 794 – 225 000) / 408 794) x 100 = 45 prosent

Inntekten er bare redusert med 45 prosent og personen oppfyller ikke inngangsvilkårene for rett til
uføretrygd etter hovedregelen om varig nedsatt inntektsevne med mins halvparten, jf. folketrygdloven §
12-7 førse ledd. Det er klart at personen bare klarer å arbeide 50 prosent. For at personen skal få
fassatt korrekt uføregrad må unntaksregelen brukes ved fassettelsen av IFU.

Videre inntekt i 100 prosent silling nedjuseres til uføretidspunktet og IFU etter unntaksbesemmelsen blir
fassatt til:
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450 000 x 70 256 / 88 370= 357 759 kr

Inntekt etter uførhet (IEU) fassettes til den videre inntekten på 225 000 kr. 

Personen har både arbeids- og næringsinntekt

For personer som har både arbeids- og næringsinntekt holdes næringsinntekten utenfor ved fassetting
av inntekt før uførhet (IFU) etter unntaksbesemmelsen. For nærmere redegjørelse av fassettelse av IFU
etter hovedregelen i slike tilfeller, se folketrygdloven § 12-9 førse ledd og kommentarer til dette. 

Eksempel:

En person har en videre arbeidsinntekt på 150 000 kroner i en 30 prosent silling og en næringsinntekt på
40 000 kroner. Uføretidspunktet er desember 2009 og virkningsidspunktet er april 2015. Videre inntekt i
100 prosent silling er:

150 000 x 100 / 30 = 500 000 kr

Denne inntekten nedjuseres så til uføretidspunktet:

500 000 x 72 881 / 88 370 = 412 363 kr

Inntekt før uførhet (IFU) fassatt etter unntaksbesemmelsen blir dermed 412 363 kroner.

Førse ledd andre punktum – Krav til dokumentasjon av arbeidsforholdet

I andre punktum fremkommer krav til dokumentasjon av arbeidsforholdet for at unntaksregelen skal
anvendes. Arbeidsforholdet må være dokumentert ved en arbeidsavtale. Arbeidsavtalen må angi hvilken
sillingsandel personen skal arbeide i fremover og sartdato for arbeidsforholdet. Stillingsandelen må
oppgis i prosent. Dokumentasjonskravet skal sikre at bare konkrete og avtalte arbeidsforhold omfattes.
Det er likevel ikke krav til at sillingen er fas. Kravet til fremvisning av arbeidsavtale har sammenheng
med at personen i noen tilfeller ikke har begynt i jobben. Lønnsslipper vil derfor ikke være tilgjengelige.
Hvis det ikke kan dokumenteres at det foreligger en arbeidsavtale med sillingsandel og sartdato for
arbeidsforholdet, skal inntekt før uførhet (IFU) fassettes etter hovedregelen i folketrygdloven § 12-9
førse ledd førse punktum.

Hvis personen har fere arbeidsforhold, må arbeidsavtale med sillingsandel og sartdato fremvises for
alle arbeidsforholdene.

Andre ledd – Gradvis reduksjon av inntektsevnen

FOR-2014-12-05-1602-KAPITTEL_2/§2-1/ledd/2
I andre ledd fremkommer presiseringer i forhold til fassetting av inntekt før uførhet (IFU) for tilfeller hvor
inntektsevnen til personen som følge av sykdom, skade eller lyte har blitt gradvis redusert over fere år. I
slike tilfeller kan vurderingene av IFU gjøres ut fra inntektsevnen før sykdommen oppsod. I denne
sammenhengen skal lidelsen anses for å ha oppsått det kalenderåret den forårsaket en
inntektsreduksjon. Dette vil ikke nødvendigvis være samme tidspunkt som lidelsen medisinsk sett
oppsod eller ble diagnosisert.

Den gradvise reduksjonen i inntektsevnen som omhandles i besemmelsen gjelder frem til fassettelsen
av uføretidspunktet etter folketrygdloven § 12-8.

I sise punktum fremkommer at IFU fassatt etter andre ledd skal gjøres ut fra hovedregelen i
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folketrygdloven § 12-9 førse ledd. Det er dermed ikke anledning til å benytte unntaksbesemmelsen om
sillingsandel i førse ledd i disse tilfellene.

Tredje ledd – Inntekter som ikke skal tas med ved fassettelse av inntekt før uførhet

FOR-2014-12-05-1602-KAPITTEL_2/§2-1/ledd/3
I tredje ledd fremkommer en oversikt over hvilke pensjonsgivende inntekter som ikke skal tas med ved
fassetting av inntekt før uførhet (IFU).

Tredje ledd boksav a) – Eksrainntekter og inntekter fra overtidsarbeid

FOR-2014-12-05-1602-KAPITTEL_2/§2-1/ledd/2/bokstav/a
Det følger av boksav a) at eksrainntekter og inntekter fra overtidsarbeid skal unntas hvis inntektene ikke
har vært sabile. Eksrainntekter vil være inntekter som kommer i tillegg til den ordinære lønnen, for
eksempel utbetaling av godtgjørelse for reisetid til arbeidssedet eller timer til avspasering som utbetales.

Øker inntektene bare en kortvarig periode, skal de ikke tas med ved fassettelsen av inntekt før uførhet
(IFU). Inntekter som det er avtalt at skal være varige eller som allerede har vedvart over en lengre
periode, anses for å være sabile. En person som for eksempel har arbeidet mye overtid i noen få
måneder rett før uføretidspunktet fassatt etter folketrygdloven § 12-8 uten at det er sannsynlig at dette
ville vedvare, vil ikke få medregnet inntekten fra overtiden ved fassettelse av IFU. 

Eksempel 1:

En person har fått fassatt uføretidspunkt til april 2013. Inntekten året før var 401 700 kroner. Fordi det
ikke har vært endringer i grunnbeløpet frem til uføretidspunktet, skal denne inntekten ikke juseres.
Inntekten på uføretidspunktet er 420 000 kroner. Økningen i inntekt skyldes at vedkommende i noen
måneder fkk utbetalt godtgjørelse for reisetid til og fra arbeid. Fordi dette ikke har vært sabile inntekter
over tid, skal økningen i inntekt ikke tas med ved fassettelsen av inntekt før uførhet (IFU). Dette betyr at
IFU fassettes til 401 700 kroner. 

Eksempel 2:

En person har fått fassatt uføretidspunkt til mai 2011. Inntekten året før var på 425 000 kroner. Denne
inntekten juseres opp ut fra endringer i grunnbeløpet frem til uføretidspunktet. Grunnbeløpet på
uføretidspunktet var 79 216 kroner og gjennomsnittlig grunnbeløp i 2010 var 74 721 kroner. Inntekt
oppjusert til uføretidspunktet blir:

425 000 x 79 216 / 74 721= 450 567 kr

Vedkommende hadde på uføretidspunktet en årsinntekt på 399 500 kroner. Inntekten i 2010 var høyere
grunnet overtidsarbeid. Fordi overtidsjobbingen hadde pågått hver høs over fere år og det var
sannsynlig at vedkommende også i 2011 ville arbeidet eksra, fassettes IFU til 450 567 kroner.

Tredje ledd boksav b) – Ersatning for inntektsap

FOR-2014-12-05-1602-KAPITTEL_2/§2-1/ledd/2/bokstav/b
Det fremkommer av boksav b) at ersatninger for inntektsap ved ersatningsoppgjør ikke skal tas med
ved fassettelsen av inntekt før uførhet (IFU). Dette er ersatninger etter:

Lov om skadeserstatning (skadeserstatningsloven) § 3-1 som omhandler skade på person

Lov om yrkesskadeforsikring (yrkesskadeforsikringsloven) § 13 som omhandler erstatningsutmåling
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Lov om erstatninger ved pasientskader mv (pasientskadeloven) § 4 første ledd som omhandler
tapsutmåling, skadelidtes medvirkning og erstatning (oppreisning) for skade av ikke-økonomisk art

Ersatningene som nevnes utmåles kun i den grad tapet ikke dekkes av folketrygdens ytelser. Dette er
bakgrunnen for presiseringen i boksav b). I tillegg vil slike inntekter i sor grad ikke anses som en del av
personens normale arbeidsinntekt og derfor ikke regnes med ved fassettelsen av IFU, se folketrygdloven
§ 12-9 førse ledd førse punktum

Ersatninger for inntektsap vil i all hovedsak bli betalt ut etter uføretidspunktet men før
virkningsidspunktet for uføretrygden. Inntektene vil da uavhengig av denne besemmelsen ikke ha
betydning for fassettelsen av IFU.

Ersatningene nevnt i besemmelsen skal heller ikke tas med ved fassettelsen av inntekt etter uførhet
(IEU), jf. § 2-2 andre ledd boksav a).

§ 2-2 Fassetting av inntekt etter uførhet

FOR-2014-12-05-1602-KAPITTEL_2/§2-2
Besemmelsen inneholder presiseringer av hvilke inntekter som skal tas med ved fassettelse av inntekt
etter uførhet (IEU) etter folketrygdloven § 12-9 tredje ledd og hvilke inntekter som skal unntas.

Førse ledd – Inntekter som skal tas med ved fassetting av inntekt etter uførhet

FOR-2014-12-05-1602-KAPITTEL_2/§2-2/ledd/1
I førse ledd fremkommer hvilke inntekter som skal tas med når inntekt etter uførhet (IEU) skal fassettes.

Førse ledd førse punktum – Pensjonsgivende inntekter som skal tas med ved fassetting av inntekt etter
uførhet (IEU)

Etter førse punktum skal inntekt etter uførhet (IEU) fassettes til den pensjonsgivende inntekten
personen vil ha fremover. En person som forventer å ha en fremtidig pensjonsgivende inntekt på 200 000
kroner, skal i utgangspunktet få fassatt IEU til 200 000 kroner. Se likevel presiseringen i andre punktum.

Feriepenger er pensjonsgivende og skal tas med i IEU, se likevel andre ledd boksav b).

Det samme gjelder andre pensjonsgivende tillegg vedkommende vil motta. Slike tillegg kan for eksempel
være nattillegg eller godtgjørelse for reisetid til og fra arbeidssedet.

Det er ikke alltid klart på forhånd hvor høye tilleggene vil være. Dette kan for eksempel skyldes
usikkerhet rundt overtidsarbeid eller arbeid på helligdager. Personen må selv sannsynliggjøre sørrelsen
på disse tilleggene. Ofte vil usikkerhet rundt dette også medføre usikkerhet rundt hvilke
inntektsmuligheter personen har, se andre punktum. Hvis det anføres at tilleggene vil utgjøre for
eksempel mellom 8 000 og 15 000 kroner, skal 15 000 kroner legges til grunn fordi det avgjørende er
inntektsmulighetene vedkommende har. 

Eksempel 1:

En person skal ha en fremtidig inntekt på 150 000 kroner i en 40 prosent silling. I tillegg vil
vedkommende ha et fas pensjonsgivende tillegg på 3 000 kroner per måned. Vedkommende vil motta
feriepenger på grunnlag av året før på 9 000 kroner.

IEU fassettes til:
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150 000 + (3 000 x 12) + 9 000 = 195 000 kr 

Eksempel 2:

En person skal ha en inntekt på 220 000 kroner i en 50 prosent silling. Det gis fase tillegg på til sammen
50 000 kroner per år, og 30 000 kroner av dette er pensjonsgivende. På personens arbeidsplass er det
vanlig å ha andre pensjonsgivende tillegg på mellom 5 000 og 10 000 kroner per år.

IEU fassettes til:

220 000 + 30 000 + 10 000 = 260 000 kr

Førse ledd andre punktum – Inntektsmuligheter som ikke benyttes

I andre punktum presiseres det at inntektsmuligheter som personenikke benytter seg av, skal tas med
ved fassettelse av inntekt etter uførhet (IEU). Det er derfor nødvendig å foreta en konkret vurdering av
om personens fremtidige inntekt er i samsvar med de inntektsmuligheter vedkommende har. Personen vil
ha inntektsmuligheter som ikke benyttes hvis vedkommende for eksempel velger å arbeide i en lavere
sillingsprosent enn det vedkommende helsemessig kan klare.

For selvsendig næringsdrivende må det vurderes hvilken arbeidsinnsats vedkommende kan utøve og
hvilke sannsynlige inntekter dette kan innbringe. Valg av oppdrag og tidspunktet for disse kan være
avgjørende her. 

Eksempel 1:

En person skal ha en fremtidig inntekt på 130 000 kroner. Dette er fra en 30 prosent silling.
Vedkommende er avklart i forhold til arbeid og kan arbeide i en 40 prosent silling. Personen har
imidlertid ikke tilgang til en så høy sillingsprosent når uføretrygd blir innvilget. Her skal IEU fassettes ut
fra 40 prosent silling. 

Eksempel 2:

En person har en 50 prosent resinntektsevne. Vedkommende er dataingeniør og har tidligere arbeidet
som dette. Personenarbeider nå med undervisning, men kunne helsemessig ha fortsatt som
dataingeniør. Videre inntekt er 240 000 kroner i en 50 prosent silling. Ved å ta en 50 prosent jobb som
dataingeniør kunne vedkommende få en inntekt på 300 000 kroner. Her skal det tas utgangspunkt i den
inntekten vedkommende kunne hatt ved å endre arbeidsforhold. 

Eksempel 3:

En person skal arbeide videre i en 20 prosent silling og ha en inntekt på 80 000 kroner. Vedkommende
har blitt fulgt opp av NAV og er avklart i forhold til den nåværende jobben i 20 prosent. Det anses klart at
personen nå utnytter sin maksimale resinnteksevne.

IEU fassettes til den faktiske fremtidige inntekten på 80 000 kroner. 

Eksempel 4:

En person er selvsendig næringsdrivende og arbeider som snekker. Inntekt før uførhet (IFU) er fassatt
til 550 000 kroner ut fra besemmelsen i folketrygdloven § 12-9 førse ledd andre punktum.
Vedkommende oppgir at videre inntekt er 100 000 kroner, og forklarer dette med at arbeidsinnsatsen
skal reduseres til en dag per uke. Vedkommende skal fortsette som snekker men ta færre og mindre
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omfattende oppdrag. Hvis inntektsreduksjonen og reduksjonen i arbeidsinnsats samsvarer med de
helsemessige begrensningene, vil personen anses for å utnytte alle inntektsmulighetene. Er det derimot
sannsynlig at vedkommende på tross av reduksjonen i arbeidsinnsatsen kan ha en inntekt på 150 000
kroner ved å ta andre oppdrag, skal disse inntektsmulighetene tas med ved fassettelsen av IEU.

Andre ledd – Pensjonsgivende inntekter som ikke skal tas med ved fassettng av inntekt etter uførhet
(IEU)

FOR-2014-12-05-1602-KAPITTEL_2/§2-2/ledd/2
Besemmelsen fassetter hvilke pensjonsgivende inntekter som skal unntas ved fassetting av inntekt
etter uførhet ( IEU).

Andre ledd boksav a) – Ersatning for inntektsap

FOR-2014-12-05-1602-KAPITTEL_2/§2-2/ledd/2/bokstav/a
Det fremkommer av boksav a) at ersatninger for inntektsap ved ersatningsoppgjør ikke skal tas med
ved fassettelsen av inntekt etter uførhet (IEU). Dette er ersatninger etter:

Lov om skadeserstatning (skadeserstatningsloven) § 3-1 som omhandler skade på person

Lov om yrkesskadeforsikring (yrkesskadeforsikringsloven) § 13 som omhandler erstatningsutmåling

Lov om erstatninger ved pasientskader mv (pasientskadeloven) § 4 første ledd som omhandler
tapsutmåling, skadelidtes medvirkning og erstatning (oppreisning) for skade av ikke-økonomisk art

Ersatningene som nevnes utmåles kun i den grad tapet ikke dekkes av folketrygdens ytelser.

Ersatninger for inntektsap vil i all hovedsak bli betalt ut etter uføretidspunktet men før
virkningsidspunktet for uføretrygden. Inntektene vil da uavhengig av denne besemmelsen ikke ha
betydning for fassettelsen av IEU.

Ersatningene nevnt i besemmelsen skal heller ikke tas med ved fassettelsen av inntekt før uførhet
(IFU), jf. § 2-1 tredje ledd boksav b).

Andre ledd boksav b) – Etterslepsinntekter

FOR-2014-12-05-1602-KAPITTEL_2/§2-2/ledd/2/bokstav/b
Det fremkommer av boksav b) at inntekter som kommer fra aktivitet som er helt avsluttet, ikke skal tas
med ved fassettelsen av inntekt etter uførhet (IEU). I besemmelsen er feriepenger særskilt nevnt. Dette
vil gjelde feriepenger opptjent fra arbeid som er helt avsluttet. I tilfeller hvor vedkommende fortsatt er i
arbeid og feriepengene sammer fra dette arbeidet, skal feriepengene tas med ved fassettelsen av IEU,
jf. førse ledd førse punktum.

I de tilfellene hvor personen mottar feriepenger som både sammer fra avsluttet og fra fortsatt arbeid, skal
inntektene fordeles når IEU fassettes. 

Eksempel:

En person har fått innvilget 50 prosent uføretrygd. Vedkommende har jobbet 100 prosent, men skal nå
fortsette i en 50 prosent silling. Vedkommende mottar feriepenger på 30 000 kroner og halvparten av
disse sammer fra avsluttet arbeid. Unntatt fra fassettelsen av inntekt etter uførhet (IEU) blir følgende:

30 000 x 0,50 = 15 000 kr
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Tredje ledd – Personens opplysnings- og dokumentasjonsplikt

FOR-2014-12-05-1602-KAPITTEL_2/§2-2/ledd/3
Det fremkommer av tredje ledd at personen selv har plikt til å opplyse om inntektene som er nevnt i
andre ledd. Personen må også dokumentere at vedkommende har inntekter som kan omfattes av denne
besemmelsen. Det må foreligge dokumentasjon fra ersatningsoppgjøret hvor grunnlaget for
ersatningen fremkommer. Inntekt som sammer fra avsluttet arbeid må dokumenteres fra arbeidsgiver.
Når personen påberoper seg at inntekten er fra avsluttet virksomhet, må det dokumenteres at
virksomheten er helt avsluttet og at inntekten sammer direkte fra den tidligere virksomheten.

Klarer ikke vedkommende å frembringe denne dokumentasjonen, vil inntektene ha betydning for
fassetting av inntekt etter uførhet (IEU).

§ 2-3 Endring av inntekt før og etter uførhet

FOR-2014-12-05-1602-KAPITTEL_2/§2-3
Besemmelsen omhandler endring av tidligere fassatt inntekt før uførhet (IFU). Dette er bare aktuelt hvis
personen får en inntektsøkning som oversiger juseringen av folketrygdens grunnbeløp (G). Etter
anmodning fra personen vurderes det i slike tilfeller om vedkommende har fått en ny normal årsinntekt og
at IFU derfor kan endres. Se kommentar til folketrygdloven § 12-9 angående hva som menes med
«normal årsinntekt».

Endring av IFU etter besemmelsen medfører ingen endring av uføregrad.

Førse punktum – Ny fassettelse av inntekt før uførhet

[Endret 3/15]

Det fremkommer av førse punktum at en ny fassettelse av inntekt før uførhet (IFU) forutsetter at
personen har gradert uføretrygd. En person som har 100 prosent uføretrygd vil ikke få fassatt ny IFU.

Ny fassettelse av IFU forutsetter at personen er arbeidsaker. Selvsendig næringsdrivende kan lettere
tilpasse uttak av lønn og inntekten kan i tillegg være sesong. og markedsavhengig. Arbeidsakere har
sillingsandeler som inntektsøkningen kan knyttes til. En person som var selvsendig næringsdrivende
ved innvilgelsen av uføretrygd men som har blitt arbeidsaker, kan ha rett til ny fassettelse av IFU. Dette
forutsetter at vedkommende allerede har en inntekt i en sillingsandel og nå får en inntektsøkning. En
person som både er arbeidsaker og selvsendig næringsdrivende, kan bare få fassatt ny IFU hvis
tidligere IFU er fassatt ut fra arbeidsakerdelen etter folketrygdloven § 12-9 førse ledd førse punktum
eller unntaket om sillingsandel i § 2-1 førse ledd.

Det kan fassettes ny IFU uavhengig av om arbeidsakeren har en fas silling eller en midlertidig
ansettelse. Det er likevel nødvendig med en avklaring av sillingsforholdet fordi det må dokumenteres at
inntektsøkningen ikke skyldes økt arbeidsinnsats, se tredje punktum.

Det skal bare fassettes ny IFU hvis dette er til guns for personen. En fassettelse av ny IFU etter denne
besemmelsen innebærer derfor en økning av IFU.

Virkningsidspunktet for endring av IFU fassettes til den måneden personen har fått inntektsøkningen.

Andre punktum – Inntektsøkningen kan ikke skyldes økt sillingsandel

I andre punktum fremkommer at endring av inntekt før uførhet (IFU) forutsetter at personen har hatt en
viss inntektsøkning. Det er dermed ikke aktuelt med endring av IFU i alle tilfeller hvor inntekten er økt.
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Det forutsettes at økningen i inntekten har vært høyere enn økningen i folketrygdens grunnbeløp (G).
Inntektsøkningen kan ha vært gradvis over tid eller ved overgang fra en silling til en annen. Det
avgjørende er om inntekten har økt.

Det er en forutsetning for endring av IFU at årsaken til økt inntekt ikke er at sillingsandelen har økt.
Økning av inntekt som følge av annen form for økt arbeidsinnsats, for eksempel overtidsjobbing, kan
heller ikke medføre endring av IFU. Dette betyr at IFU ikke skal endres for å unngå reduksjon i utbetaling
av uføretrygd etter folketrygdloven § 12-14 når det er økt arbeidsinnsats som har medført inntektsøkning.

IFU kan endres hvis personen samtidig får en økning i inntekt og går opp i sillingsandel. Dette forutsetter
at inntektsøkningen også i samme sillingsandel som tidligere ville ha medført en økning i inntekt. Det er
bare inntekten i den opprinnelige sillingsandelen som medregnes ved fassettelsen av ny inntekt etter
uførhet (IEU). 

Eksempel:

En person arbeider som sykepleier i 40 prosent silling. Vedkommende blir avdelingssykepleier i 50
prosent silling. Endring av jobb til avdelingssykepleier ville også i en fortsatt 40 prosent silling ha
medført en økning i inntekt. Ny IFU fassettes ut fra inntekten som avdelingssykepleier i en 100 prosent
silling. Ny IEU fassettes til inntekten i 40 prosent silling som avdelingssykepleier. Inntekten i de
reserende 10 prosent vil vedkommende ikke få medregnet som en del av ny IEU.

Økning av inntekt ved reduksjon av sillingsandel, kan gi rett til endring av IFU. Dette kan være aktuelt
hvis personen for eksempel endrer silling fra arbeid på dagtid til kvelds – og nattjobbing.

Inntektsøkningens varighet

Selv om sillingen ikke må være fas, må inntektsøkningen være av en viss varighet for at inntekt før
uførhet (IFU) skal kunne endres. En kortere periode med økt lønn fordi vedkommende for eksempel skal
fungere i en annen silling, gir ikke en varig inntektsøkning. Inntektsøkningen er varig hvis medlem går
over fra en silling til en annen selv om ansettelsen er midlertidig. 

Eksempel 1:

En person har en midlertidig 50 prosent silling som sykepleier på et sykehjem. Vedkommende får en
annen midlertidig silling som sykepleier på et sykehus. Dette er også en 50 prosent jobb, men sillingen
har høyere lønn. Selv om også den nye sillingen er midlertidig, anses lønnsøkningen for å være varig
fordi vedkommende går over fra en silling til en annen. IFU kan derfor endres. 

Eksempel 2:

En person har i fere år arbeidet i samme 40 prosent silling. Vedkommende har gradvis fått en bedre
lønnsutvikling enn folketrygdens grunnbeløp. Lønnsutviklingen har dermed over tid vært slik at inntekten
nå anses som ny normal årsinntekt. Her kan IFU endres.

Tredje punktum – Medlem må be om endring av inntekt før uførhet

Endring av inntekt før uførhet (IFU) forutsetter at medlem selv ber om dette. Dette må ses i sammenheng
med reglene om reduksjon av uføretrygd ved inntekt over inntektsgrensen, jf. folketrygdloven § 12-14.

Personen må skriftlig be om ny fassettelse av IFU og inntektsøkningen må dokumenteres.
Dokumentasjonen skal inneholde opplysninger fra arbeidsgiver som viser at inntektsøkningen ikke
skyldes økt sillingsandel eller økt arbeidsinnsats. Det må for eksempel dokumenteres at
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inntektsøkningen ikke skyldes overtidsjobbing eller eksravakter.

 Fassetting og endring av uføregrad

LOV-1997-02-28-19-§12-10
Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret.

Sis endret 26.02.2015, jf. overskriften:
§ 12-10 fjerde ledd. Økning av uføregrad

Generell kommentar

Når en person har tapt hele inntektsevnen gis det 100 prosent uføretrygd. Ved delvis tap av
inntektsevnen gis det gradert uføretrygd tilsvarende inntektsapet til vedkommende.

Uføretrygden graderes etter hvor mye inntektsevnen er varig nedsatt. Inntektsevnen må som hovedregel
være varig nedsatt med mins halvparten, jf. § 12-7 førse ledd. Uføregraden fassettes ved å
sammenligne oppjusert inntekt før uførhet (IFU) og inntekt etter uførhet (IEU). Det er viktig at inntekt før
uførhet blir oppjusert til virkningsidspunktet for at sammenligningen skal bli gjort med grunnlag i det
samme grunnbeløpet. Se § 12-9 og rundskrivet til denne besemmelsen for en nærmere angivelse av
hvordan inntekt før og etter uførhet fassettes.

Ved graderingen av uførheten benyttes fem prosent intervaller, for eksempel 55, 60, og 65 prosent.

Innvilget uføregrad endres ikke selv om utbetalingen av uføretrygden reduseres fordi personen etter
innvilgelse av uføretrygd har inntekt som oversiger inntektsgrensen. Utbetalingen av uføretrygden blir
redusert ut fra inntekten som overskrider inntektsgrensen, jf. § 12-14 og rundskrivet til denne
besemmelsen.

 Førse ledd. Gradering av uføretrygd

LOV-1997-02-28-19-§12-10
Når uføregraden fassettes, sammenlignes personens inntektsevne før og etter uførhet.

Hvis vedkommende ikke har en resinntektsevne, fassettes inntekt etter uførhet til null kroner.
Uføregraden blir da 100 prosent. Det innvilges gradert uføretrygd til en person som har en
resinntektsevne i behold. Uføregraden tilsvarer inntektsevnen som er bortfalt på grunn av sykdom. Dette
er inntektsapet til personen.

Ved fassetting av uføregrad brukes ordinære avrundingsregler. Hvis bortfalt inntektsevne er 52 prosent,
innvilges det 50 prosent uføretrygd. Tilsvarende vil en bortfalt inntektsevne på 68 prosent, medføre en
uføregrad på 70 prosent. Vilkår om varig nedsatt inntektsevne med mins halvparten må imidlertid være
oppfylt, jf. 12-7 førse ledd. Det rundes derfor eksempelvis ikke oppover fra 48 prosent til 50 prosent.
Tilsvarende gjelder ved innvilgelse av uføretrygd med henholdsvis 40 og 30 prosent uføregrad, jf. § 12-7
andre ledd og § 12-17 førse ledd boksav c.

For å fassette uføregrad må den fremtidige inntekten sammenlignes med oppjusert inntekt før uførhet.
Dette gjøres på denne måten:

((Inntekt før uførhet – inntekt etter uførhet) / inntekt før uførhet) x 100 

Eksempel 1:

§ 12-10

§ 12-10
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En person har en fassatt inntekt før uførhet oppjusert til virkningsidspunktet på 610 000 kroner. Inntekt i
50 prosent silling er 275 000 kroner.

((610 000 – 275 000) / 610 000) x 100 = 55 prosent

Personen innvilges 55 prosent uføretrygd selv om vedkommende arbeider videre i en 50 prosent silling.

Avrundingsreglene kan medføre at en person får innvilget en høyere uføregrad enn det inntektsapet
tilsvarer. 

Eksempel 2:

En person har en fassatt inntekt før uførhet oppjusert til virkningsidspunktet på 550 000 kroner.
Inntekten er 10 000 kroner.

((550 000 – 10 000) / 550 000) x 100 = 98 prosent

Inntektsapet er på 98 prosent. Dette skal avrundes oppover slik at uføregraden blir 100 prosent. Inntekt
etter uførhet fassettes her til 10 000 kroner.

Hvis hele eller deler av inntektsevnen er redusert grunnet andre forhold enn sykdom, vil ikke dette ha
betydning for fassettelsen av uføregrad. For eksempel vil en selvsendig næringsdrivende som miser
markedsandeler og derfor har en redusert inntekt, ikke få kompensert for dette ved fassettelsen av
uføregrad.

Ved vurderingen av hva som er årsaken til den nedsatte inntektsevnen, og om personen har
inntektsmuligheter som ikke utnyttes, er det vurderingene gjort etter § 12-6, § 12-7 og § 12-9 som er
avgjørende. Se rundskrivene til disse besemmelsene for en nærmere angivelse av hvilke momenter som
vektlegges. 

Eksempel 3:

En person er hjemmeværende med omsorg for små barn og har ikke vært i arbeid på fere år. Personen
har over tid utviklet ulike difuse sykdomsplager uten konkrete funn. Hvis det er sykdomsplagene som er
hovedårsaken til at personen nå ikke kan være i arbeid, kan det innvilges uføretrygd. Hvis det derimot er
andre utenforliggende årsaker, vil det ikke kunne innvilges uføretrygd selv om personen ikke kan være i
inntektsgivende arbeid.

Uføregrad fassettes etter intervaller på fem prosent

Ved fassetting av uføregrad brukes ordinære avrundingsregler. Inngangsvilkårene i § 12-7 om at
inntektsevnen må være varig nedsatt med mins 50 prosent eller 40 prosent ved overgang fra
arbeidsavklaringspenger til uføretrygd er likevel ufravikelige. Hvis inntektsapet er på 38 prosent kan
personen derfor ikke innvilges uføretrygd. Samme vurdering gjelder for innvilgelse av 30 prosent
uføretrygd med yrkesskadefordeler etter § 12-17. 

Eksempel 1:

En person har en fassatt inntekt før uførhet oppjusert til virkningsidspunktet på 500 000 kroner. Inntekt
etter uførhet er 300 000 kroner. Personen mottar arbeidsavklaringspenger når søknaden om uføretrygd
framsettes. Den reduserte inntektsevnen er:

((500 000 – 300 000) / 500 000) x 100 = 40 prosent
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Personen innvilges 40 prosent uføretrygd, jf. § 12-7 andre ledd. 

Eksempel 2:

En person har en fassatt inntekt før uførhet oppjusert til virkningsidspunktet på 430000 kroner. Inntekt
etter uførhet er 219-.500 kroner. Personen mottar sykepenger når kravet om uføretrygd framsettes. Den
reduserte inntektsevnen er:

((430 000 – 219 500) / 430 000) x 100 = 49 prosent

Personen kan ikke innvilges uføretrygd fordi inntektsevnen ikke er varig nedsatt med mins halvparten, jf.
§ 12-7 førse ledd.

Førse ledd sise punktum – Uføregrad under 100 prosent skal vurderes

I førse ledd sise punktum er det presisert at det alltid skal vurderes om uføregraden kan settes lavere
enn 100 prosent. Uavhengig av personens sykdomsforhold og kontakt med arbeidslivet skal derfor NAV
alltid foreta en konkret vurdering av om uføregraden skal være lavere enn 100 prosent. Selv om det er
100 prosent uføregrad som er særskilt nevnt, skal det foretas samme vurdering for tilfeller med lavere
uføregrader. Er det for eksempel innvilget 60 prosent uføretrygd, skal det ha vært vurdert om lavere
uføregrader var aktuelt.

Presiseringen endrer ikke på hvordan inntekt før og etter uførhet fassettes etter § 12-9 og fassettingen
av uføregrad.

 Andre ledd. Ingen endring av uføregrad ved inntekt over inntektsgrensen

LOV-1997-02-28-19-§12-10
Det fremkommer i andre ledd at personens uføregrad ikke endres selv om inntekten øker og oversiger
inntektsgrensen. Utbetalingen av uføretrygden blir likevel redusert, se § 12-14 og rundskrivet til denne
besemmelsen.

En person som er innvilget 100 prosent uføretrygd, kan på grunn av økning i inntekten ha en utbetaling
av uføretrygd tilsvarende for eksempel 30 prosent. Personen beholder likevel 100 prosent uføregrad.

 tredje ledd. Bortfall av uføretrygd (hvilende rett)

LOV-1997-02-28-19-§12-10
Det er i tredje ledd gitt en besemmelse om hvilende rett til uføretrygd for tilfeller hvor det etter § 12-14
tredje ledd ikke lenger er rett til utbetaling av uføretrygd.

Tredje ledd førse punktum – Rett til å beholde uføregrad når uføretrygden faller bort

I tredje ledd fremkommer det at en person som ikke får utbetalt uføretrygd på grunn av høy inntekt, § 12-
14 tredje ledd, får beholde retten til uføretrygd i fem år. Med inntekt menes pensjonsgivende inntekt og
tilsvarende inntekt fra utlandet, se rundskrivet til § 12-14.

Hvilende rett forutsetter at personen i løpet av et helt kalenderår ikke hadde rett til utbetaling av
uføretrygd på grunn av inntektsforholdene. Det er retten til utbetaling av uføretrygd som er det
avgjørende, ikke om personen faktisk har hatt en utbetaling eller ikke. Det er heller ikke avgjørende om
personen har meldt fra om inntekten.

De fem årene med hvilende rett regnes fra januar i førse kalenderår hvor personen ikke har hatt noen

§ 12-10

§ 12-10
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rett til utbetaling av uføretrygd. Vurderingen av personens rett til utbetaling blir gjort i etteroppgjøret.
Hvilke år som skal regnes med, er derfor ikke klart før høsen etter det aktuelle kalenderåret. Se
nærmere om etteroppgjøret i § 12-14 og forskrift om uføretrygd § 4-1 og § 4-2.

Det er bare hele kalenderår hvor personen ikke har hatt rett til utbetaling av uføretrygd som regnes med i
femårsperioden. År hvor vedkommende har hatt rett til utbetaling av uføretrygd vil avbryte perioden.
Nese periode sarter ikke før nese gang personen har et helt kalenderår uten rett til utbetaling. Se
forskrift om uføretrygd § 3-4 og rundskrivet til den besemmelsen for en nærmere redegjørelse av
hvordan periodene med hvilende rett fassettes. 

Eksempel:

En person har i perioden 2016 – 2018 inntekt i tillegg til uføretrygd. Retten til utbetaling av uføretrygd blir
vurdert i etteroppgjøret for de ulike årene. Etteroppgjøret for 2016 viser at personen ikke hadde rett til
utbetaling av uføretrygd det året. Etteroppgjøret for 2017 viser at vedkommende hadde rett til noe
utbetaling av uføretrygd. Etteroppgjøret for 2018 viser at vedkommende ikke hadde rett til utbetaling av
uføretrygd det året. Personen har etter dette hvilende rett i 2016, men denne perioden opphører fra 2017.
Vedkommende begynner på en ny femårsperiode med hvilende rett fra januar 2018.

Tredje ledd andre punktum – Ny periode med hvilende rett

En person som i løpet av en periode på fem år ikke har hatt utbetaling av uføretrygd, vil bli kontaktet av
NAV med spørsmål om vedkommende ønsker å beholde retten til uføretrygd i ytterligere fem år. Dette
gjøres i forbindelse med etteroppgjøret for år nummer fre uten rett til utbetaling av uføretrygd. Personen
må gi beskjed dersom det er ønskelig at retten til uføretrygd skal falle bort. Hvis ikke forutsettes det at
vedkommende ønsker å beholde retten til uføretrygd i ytterligere fem år. Retten til uføretrygd opphører
hvis personen ikke har hatt rett til utbetaling av uføretrygd i 10 etterfølgende år.

Se også forskrift om uføretrygd § 3-4 og rundskrivet til denne besemmelsen.

Overgang fra uførepensjon til uføretrygd

For personer som ved overgangen fra uførepensjon til uføretrygd er innvilget hvilende pensjonsrett, men
ikke har noen utbetaling av uførepensjon, vil tellingen av de fem årene med hvilende rett sarte fra
1.januar 2015. Dette forutsetter at vedkommende i 2015 ikke har noen utbetaling av uføretrygd. Dette blir
ikke klart før i etteroppgjøret for 2015. Retten til en ny femårsperiode gjelder uavhengig av hvor lenge
personen har hatt hvilende pensjonsrett før 31. desember 2014. 

Eksempel:

En person har 100 prosent uførepensjon, men har som følge av inntekt ingen utbetaling av uførepensjon
31. desember 2014. Det er innvilget hvilende pensjonsrett i fem år fra 1. juni 2012. I etteroppgjøret for
2015 blir det klart at vedkommende ikke hadde rett til utbetaling av uføretrygd for 2015. Personen
begynte da på en ny femårsperiode fra 1. januar 2015.

 fjerde ledd. Økning av uføregrad

LOV-1997-02-28-19-§12-10
[Endret 2/15]

Det er en forutsetning for innvilgelse av økt uføregrad at inntektsevnen har blitt ytterligere varig nedsatt.
Inngangsvilkårene for en økning i uføregrad er i utgangspunktet like som for en førsegangsinnvilgelse og
det er derfor ikke tilsrekkelig at personens inntektsevne er ytterligere redusert en kortere periode. Alle

§ 12-10
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inngangsvilkårene må vurderes på nytt, med unntak av vilkår om forutgående medlemskap etter § 12-2.
Når uføregraden økes, fassettes det et nytt uføretidspunkt som anvendes hvis dette er til fordel for
vedkommende, jf. § 12-8 andre ledd.

Hvis personen ikke lenger har noen inntektsevne, økes uføregraden til 100 prosent. I andre tilfeller vil
vedkommende etter økning av uføregrad, fortsatt ha en gradert uføretrygd.

For at personen skal kunne innvilges økt uføregrad må det framsettes en søknad om dette, jf. § 22-13
førse ledd førse punktum.

 Grunnlaget for beregning av uføretrygd

LOV-1997-02-28-19-§12-11
Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret.

Sis endret 09.05.2018 jf. overskriften:
Kommentarer til forskriftsbesemmelse til § 12-11, underoverskrift: § 7-4 Grunnlaget for beregning av
uføretrygd for år da en person har mottatt uførepensjon

Generell kommentar

[Endret 2/17]

§ 12-11 omhandler grunnlaget for beregning av uføretrygd. Hovedregelen er at den gjennomsnittlige
inntekten de tre bese av de fem sise årene før uføretidspunktet etter § 12-8, legges til grunn og utgjør
beregningsgrunnlaget. Med inntekt menes pensjonsgivende inntekt, som medregnes uavhengig av om
dette er arbeidsinntekt eller næringsinntekt, jf. § 3-15. Fra og med inntektsåret 2016 er også tarifeset
sluttvederlag pensjonsgivende inntekt som vil kunne inngå i beregningsgrunnlaget. Uføretrygdens
sørrelse er som hovedregel 66 prosent av beregningsgrunnlaget, jusert for trygdetid og uføregrad, se §
12-13.

Det er gitt egne beregningsregler for år hvor personen har mottatt uføretrygd. I slike tilfeller skal
pensjonsgivende inntekt og inntekt lik tidligere fassatt beregningsgrunnlag jusert for uføregrad, inngå i
det nye beregningsgrunnlaget. Den samlede inntekten kan likevel ikke oversige det høyese av tidligere
fassatt beregningsgrunnlag og pensjonsgivende inntekt.

For år hvor personen har avtjent militær eller sivil førsegangsjenese eller frivillig slik tjenese skal det
mins legges til grunn en inntekt tilsvarende tre ganger folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp.

År hvor personen har hatt pensjonsopptjening på grunnlag av omsorgsarbeid tas bare med i beregningen
dersom dette er en fordel for vedkommende.

Pensjonsgivende inntekt over seks ganger folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp regnes ikke med
ved fassettelsen av beregningsgrunnlaget for uføretrygd. Begrensningen gjelder for hvert inntektsår i
grunnlaget.

Ved fassettelsen av beregningsgrunnlaget skal den pensjonsgivende inntekten for hvert kalenderår
reguleres ut fra endringer i folketrygdens grunnbeløp frem til virkningsidspunktet.

Beregningsgrunnlaget reguleres ut fra senere endringer i folketrygdens grunnbeløp.

 førse ledd – Beregningsgrunnlag for uføretrygd

§ 12-11

§ 12-11

90

https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-2
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-8
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-11
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-11
https://lovdata.no/nav/forskrift/2014-12-05-1602/%C2%A77-4
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-11
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-8
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-13
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-13
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-11
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-11


LOV-1997-02-28-19-§12-11
Førse ledd inneholder hovedregelen for fassettelse av beregningsgrunnlaget for uføretrygd. Det er en
persons pensjonsgivende inntekt før uføretidspunktet fassatt etter § 12-8 som er avgjørende for
beregningen.

Førse ledd førse punktum – Utgangspunktet for beregningen

[Endret 4/16]

I førse ledd førse punktum fremkommer at utgangspunktet for beregningen av uføretrygd er den
pensjonsgivende inntekten de fem sise kalenderårene før uføretidspunktet. Det kan tas hensyn til
pensjonsgivende inntekt fra og med det året medlemmet fyller 13 år, se rundskriv til § 3-15, tredje ledd.
Uføretidspunktet fassettes som hovedregel til da inntektsevnen ble varig nedsatt med mins halvparten,
se § 12-8 og rundskrivet til den besemmelsen. Hva som omfattes av pensjonsgivende inntekt
fremkommer av § 3-15. I utgangspunktet er dette personinntekt etter skatteloven § 12-2. Det har ingen
betydning for beregningen om den pensjonsgivende inntekten besår av arbeidsinntekt eller
næringsinntekt.

Førse ledd andre punktum – Fassettelse av beregningsgrunnlaget

Det fremkommer av førse ledd andre punktum at det er de tre bese av de fem årene nevnt i førse ledd
førse punktum som skal legges til grunn. I beregningen brukes gjennomsnittlig inntekt i disse tre årene.

Ved å bruke et gjennomsnitt vil det ikke gi for sore utslag dersom personen har hatt inntekter av mer
tilfeldig art i noen kortere perioder. Dette medfører at de to årene med laves inntekt ikke vil komme med i
gjennomsnittet av de tre bese årene, mens enkeltsående år med høy inntekt bare vil ha begrenset
betydning for det samme gjennomsnittet. Dessuten skal hvert år begrenses til seks ganger det
gjennomsnittlige grunnbeløpet for det enkelte år, se femte ledd. En person som har hatt en gradvis
reduksjon av inntekten over fere år grunnet sykdomsutvikling, vil også ivaretas av besemmelsen fordi
gjennomsnittet av de tre eldse årene i femårsperioden da vil brukes.

Inntekten for alle fem årene må juseres ut fra endringer i folketrygdens grunnbeløp frem til
virkningsidspunktet, jf. sjette ledd. I juseringen brukes gjennomsnittlig grunnbeløp for de enkelte år og
grunnbeløpet på virkningsidspunktet. 

Eksempel:

En persons uføretidspunkt er fassatt til juli 2010 og virkningsidspunktet for uføretrygden er februar 2015.
Grunnbeløpet per 1. mai 2014 er 88 370 kroner, og det blir brukt sammen med gjennomsnittlig
grunnbeløp for de ulike årene som er brukt i beregningen på følgende måte:

Pensjonsgivende inntekt x grunnbeløp på virkningsidspunktet / gjennomsnittlig grunnbeløp = inntekt for
det enkelte kalenderår

2009: 350 200 x 88 370 / 72 006 = 429 786 kr

2008: 358 709 x 88 370 / 69 108 = 458 690 kr

2007: 301 558 x 88 370 / 65 505 = 406 819 kr

2006: 221 209 x 88 370 / 62 161 = 314 478 kr

2005: 317 182 x 88 370 / 60 059 = 466 697 kr
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Inntektene i årene 2009, 2008 og 2005 blir brukt i beregningen av uføretrygd fordi disse er de tre bese
av de fem sise årene.

Beregningsgrunnlaget blir fassatt til:

(429 786 + 458 690 + 466 697) / 3 = 451 724 kroner

§ 12-11 andre ledd – Beregning av uføretrygd for år hvor personen har mottatt uføretrygd

LOV-1997-02-28-19-§12-11
I år hvor en person har mottatt uføretrygd vil den pensjonsgivende inntekten som regel være lavere enn
det den var før uførheten oppso. I andre ledd er det gitt egne regler for beregning av uføretrygd for år
hvor personen har mottatt uføretrygd. Kalenderår fra og med året for uføretidspunktet og fram til
uføretrygden blir utbetalt regnes også som slike år. Besemmelsen får anvendelse når det innvilges økt
uføregrad og når personen tidligere har mottatt uføretrygd for senere å innvilges dette på nytt.

Besemmelsen i andre ledd brukes for de enkelte årene hvor personen mottok uføretrygd. Har
vedkommende for eksempel vært ufør i fre av de fem årene som etter førse ledd skal være med i
utgangspunktet for beregningen, skal bare disse fre årene beregnes etter andre ledd.

Det er i forskrift om uføretrygd fra folketrygden § 6- 3 gitt egne regler for beregning av uføretrygd for år
hvor en person har mottatt uføretrygd som helt eller delvis skyldes yrkesskade. Regler for beregning av
uføretrygd for år hvor personen har mottatt uførepensjon er gitt i forskrift om uføretrygd fra folketrygden §
7- 4. Se kommentar til disse besemmelsene nedenfor.

Andre ledd førse punktum – Inntekt som inngår i beregningsgrunnlaget

I andre ledd førse punktum fremkommer at for år hvor en person har mottatt uføretrygd, skal
pensjonsgivende inntekt og inntekt lik tidligere fassatt beregningsgrunnlag jusert for uføregrad inngå i
det nye beregningsgrunnlaget. Hele den pensjonsgivende inntekten for hvert kalenderår skal medregnes.
Det tidligere fassatte beregningsgrunnlaget juseres for uføregrad for ikke å overkompensere.

Pensjonsgivende inntekt i kalenderåret + (forrige beregningsgrunnlag x uføregrad) = inntekt som inngår i
beregningsgrunnlaget.

Det er i andre punktum gitt en begrensning i inntekt som kan medregnes. 

Eksempel:

En person har tidligere mottatt 50 prosent uføretrygd. Beregningsgrunnlaget for denne uføretrygden var
400 000 kroner. Pensjonsgivende inntekt for det aktuelle kalenderåret i det nye beregningsgrunnlaget er
180 000 kroner. Beregningen blir slik:

180 000 + (400 000 x 0,5) = 380 000 kr

Deretter anvendes begrensningsregelen i andre punktum.

Andre ledd andre punktum – Begrensningsregel

Det er i andre ledd andre punktum gitt en begrensning i inntekt som kan medregnes. Samlet inntekt kan
ikke oversige det beløpet som er høyes av beregningsgrunnlaget knyttet til det forrige uføretidspunktet
(oppregulert) og den pensjonsgivende inntekten for kalenderåret. I slike tilfeller skal det høyese av
beregningsgrunnlaget og den pensjonsgivende inntekten legges til grunn for beregningen. Besemmelsen
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forhindrer at inntekten for det aktuelle kalenderåret blir satt for høyt. 

Eksempel:

En person mottar 60 prosent uføretrygd. Det oppregulerte beregningsgrunnlaget for denne uføretrygden
er 350 000 kroner. Pensjonsgivende inntekt er 250 000 kroner. Beregningen blir slik:

250 000 + (350 000 x 0,6) = 460 000 kr

Den samlede inntekten er høyere enn både beregningsgrunnlaget og pensjonsgivende inntekt. Inntekten
for kalenderåret begrenses og settes her lik det tidligere fassatte beregningsgrunnlaget på 350 000
kroner fordi dette var høyere enn den pensjonsgivende inntekten.

Andre ledd tredje punktum – forskriftshjemmel

Det er i andre ledd tredje punktum gitt en forskriftshjemmel for fassettelse av hvilken inntekt som skal
legges til grunn for år da en person har mottatt uførepensjon. Denne hjemler også fassettelse av inntekt
som skal legges til grunn for år der en person har mottatt uføretrygd med yrkesskade. Slik forskrift er gitt
5. desember 2014, hvor § 6-3 omhandler grunnlaget for beregning av uføretrygd for år da en person har
mottatt uføretrygd som helt eller delvis skyldes yrkesskade, og § 7-4 omhandler grunnlaget for beregning
av uføretrygd for år hvor personen har mottatt uførepensjon.

 tredje ledd – År med pensjonsopptjening på grunnlag av førsegangsjenese

LOV-1997-02-28-19-§12-11
Tredje ledd hjemler unntak fra hovedregelen i førse ledd om hvilken inntekt som legges til grunn for
beregningen. Unntaket gjelder for år hvor en person har avtjent militær eller sivil førsegangsjenese eller
frivillig slik tjenese.

Tredje ledd førse punktum – Inntekt på tre ganger folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp legges til
grunn

I tredje ledd førse punktum fremkommer at det for år hvor en person har avtjent militær eller sivil
førsegangsjenese eller frivillig slik tjenese skal legges til grunn en inntekt tilsvarende tre ganger
folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp. Det er tilsrekkelig med n dags tjenese i et kalenderår for at
dette skal regnes som et tjeneseår. En person som for eksempel avtjente førsegangsjenese i perioden
fra 1. desember 2009 til 30. april 2010, får medregnet en inntekt på mins tre ganger folketrygdens
gjennomsnittlige grunnbeløp for både 2009 og 2010. Dersom personen hadde pensjonsgivende inntekt
sørre enn tre ganger folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp i disse årene, legges den inntekten til
grunn i sedet. For inntekt året før tjenesen tok til, se andre punktum. 

Eksempel:

En persons uføretidspunkt er fassatt til mai 2014 og virkningsidspunktet for uføretrygden er januar 2015.
Vedkommende avtjente førsegangsjenese i perioden fra 20. augus 2011 til 12. februar 2012.

År Pensjonsgivende
inntekt

Inntekt justert med
folketrygdens
grunnbeløp på
virkningstidspunkt

År med
pensjonsopptjening
på grl av
førstegangstjeneste

3 ganger
gjennomsnittelig
grunnbeløp på
virkningstidspunkt

Valgte år

2013 402 332 422 237 X

2012 359 400 391 362 Ja 261 984 X

§ 12-11
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2011 0 0 Ja 261 984 X

2010 0 0

2009 92 146 113 087
 
Årene 2013, 2012 og 2011 blir brukt i beregningsgrunnlaget. Året 2013 er det bese inntektsåret i
femårsperioden. I 2012 har personen både hatt pensjonsgivende inntekt og avtjent førsegangsjenese.
Inntekten er høyere enn tre ganger gjennomsnittlig grunnbeløp, og legges derfor til grunn for det året. I
2011 skal tre ganger gjennomsnittlig grunnbeløp brukes fordi personen ikke hadde pensjonsgivende
inntekt det året.

Beregningsgrunnlaget blir fassatt til:

(422 237 + 391 362 + 261 984) / 3 = 358 528 kr

Tredje ledd andre punktum – Høyere inntekt året før tjenesen tok til

Det fremkommer av tredje ledd andre punktum at inntekten personen hadde året før tjenesen tok til skal
brukes dersom denne er høyere og samtidig oversiger tre ganger gjennomsnittlig grunnbeløp. Inntekten i
året før må juseres for endringer i grunnbeløpet. En person som for eksempel hadde en oppjusert
inntekt på 320 000 kroner året før tjenesen tok til, vil få medregnet denne i beregningen dersom
inntekten i år med tjenese, og tre ganger gjennomsnittlig grunnbeløp, er lavere enn dette.

Inntekten i året før tjenesen tok til kan benyttes for fere kalenderår dersom tjenesen har vart over fere
år. 

Eksempel:

En persons uføretidspunkt er fassatt til desember 2013 og virkningsidspunktet for uføretrygden er april
2015. Vedkommende avtjente førsegangsjenese i perioden fra 1. september 2009 til 30. november
2009.

År Pensjonsgivende
inntekt

Inntekt justert
medfolketrygdens
grunnbeløp på
virkningstidspunkt

År med
pensjonsopptjening
på grl. av
førstegangstjeneste

3 ganger
gjennomsnittelig
grunnbeløp på
virkningstidspunkt

Benyttet
inntekt

Valgte
år

2012 250 333 272 595

2011 370 119 419 197 x

2010 252 000 298 032

2009 199 552 244 902 Ja 261 984 397 551 x

2008 310 897 397 551 x
 
Årene 2011, 2009 og 2008 blir brukt i beregningsgrunnlaget. Inntekten i året før tjenesen tok til er høyere
enn inntekten i tjeneseåret og den skal derfor legges til grunn for 2009. Etter at inntekten for 2008 er
jusert ut fra endringer i folketrygdens grunnbeløp, blir året 2009 blant de tre bese.

Beregningsgrunnlaget blir fassatt til:

(419 197 + 397 551 + 397 551) / 3 = 404 766 kr
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 fjerde ledd – År med pensjonsopptjening på grunnlag av omsorgsarbeid

LOV-1997-02-28-19-§12-11
Fjerde ledd hjemler unntak fra hovedregelen i førse ledd om hvilken inntekt som legges til grunn for
beregning av uføretrygd. I år hvor en person har utført omsorgsarbeid vil inntekten ofte være lavere enn i
andre år. For at vedkommende ikke skal komme uheldig ut på grunn av omsorgsarbeid, er det gitt unntak
fra hovedregelen om beregning i førse ledd.

Fjerde ledd førse punktum – I beregningen ses det bort fra år med pensjonsopptjening på grunnlag av
omsorgsarbeid

Det fremkommer av fjerde ledd førse punktum at det skal ses bort fra år med pensjonsopptjening på
grunnlag av omsorgsarbeid etter § 3-16 eller § 20-8 dersom dette er til fordel for vedkommende. Dersom
personen har pensjonsopptjening på grunnlag av omsorgsarbeid i et eller fere av de fem sise årene før
uføretidspunktet, må fere år bakover i tid tas med i beregningen. Hvert år med omsorgsarbeid medfører
behov for å utvide antallet år som skal vurderes. Antallet år utvides bakover i tid inntil år uten
omsorgsarbeid er fem til sammen. Hadde personen for eksempel pensjonsopptjening på grunnlag av
omsorgsarbeid kun i året før uføretidspunktet, skal de seks sise årene før dette legges til grunn for
fassettingen av beregningsgrunnlaget. Dersom personen har pensjonsopptjening på grunnlag av
omsorgsarbeid i de tre sise årene før uføretidspunktet, skal de åtte sise årene før dette legges til grunn.

Fjerde ledd andre punktum – År som brukes i beregningen

Når en person har hatt pensjonsopptjening som nevnt i førse punktum, kan år før og etter slike år anses
å følge umiddelbart etter hverandre når det skal avgjøres hvilke fem år som skal legges til grunn for
beregningen av uføretrygd.

I vurderingen må det førs avgjøres hvor mange gyldige kombinasjoner av fem år det er mulig å oppnå
innenfor antall år som er fassatt etter førse punktum. I kombinasjonene kan det ikke ses bort fra år uten
omsorgsarbeid. Dersom personen for eksempel har pensjonsopptjening på grunnlag av omsorgsarbeid
kun i året før uføretidspunktet, vil det foreligge to alternativer for en kombinasjon av fem år – n hvor de
fem sise årene før uføretidspunktet er medregnet, og n hvor året med omsorgsarbeid er sett bort fra og
de fem sise årene før dette året er medregnet.

Inntekten må juseres ut fra endringer i folketrygdens grunnbeløp frem til virkningsidspunktet, jf. sjette
ledd. I juseringen brukes gjennomsnittlig grunnbeløp for de enkelte år og grunnbeløpet på
virkningsidspunktet. 

Eksempel 1:

En persons uføretidspunkt er fassatt til augus 2012 og virkningsidspunktet for uføretrygden er mars
2015. Vedkommende hadde pensjonsopptjening på grunnlag av omsorgsarbeid i årene 2008, 2009 og
2010.

År Pensjonsgivende inntekt Inntekt justert med folketrygdens
grunnbeløp på
virkningstidspunktet

Pensjonsopptjening på grunnlag
av omsorgsarbeid

2011 401 200 454 399

2010 345 452 408 554 Ja

2009 334 604 410 646 Ja

§ 12-11

95

https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-11
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-11


2008 330 531 422 658 Ja

2007 262 143 353 646

2006 220 342 313 245

2005 80 877 119 001

2004 132 457 201 332
 
Fordi personen hadde tre år med pensjonsopptjening på grunnlag av omsorgsarbeid, er det nødvendig å
gå tilbake til 2004 for å oppnå en kombinasjon av fem år uten omsorgsopptjening. I dette tilfellet fnnes
det åtte gyldige kombinasjoner av fem år som enten medregner eller ikke medregner år med
omsorgsopptjening. Tabellen under viser alle de åtte kombinasjonene, med utheving av de tre bese
inntektsårene i hver kombinasjon.

År 1 2 3 4 5 6 7 8

2011 454 399 454 399 454 399 454 399 454 399 454 399 454 399 454 399

2010 408 554 408 554 408 554 408 554

2009 410 646 410 646 410 646 410 646

2008 422 658 422 658 422 658 422 658

2007 353 646 353 646 353 646 353 646 353 646 353 646 353 646 353 646

2006 313 245 313 245 313 245 313 245 313 245 313 245 313 245

2005 119 001 119 001 119 001 119 001

2004 201 332
 
I dette eksemplet er 2011, året før uføretidspunktet, med i alle gyldige kombinasjoner. Årsaken til dette er
at det ikke er et år med omsorgsopptjening, og kan derfor heller ikke ses bort fra. Årene 2011, 2009 og
2008 er de tre bese inntektsårene, og inngår i to av de gyldige kombinasjonene. Disse blir derfor brukt i
beregningsgrunnlaget. Personen hadde pensjonsopptjening på grunnlag av omsorgsarbeid i 2010, 2009
og 2008. Årene 2009 og 2008 er blant de tre bese og skal derfor tas med i beregningen.

Beregningsgrunnlaget blir fassatt til:

(454 399 + 410 646 + 422 658) / 3 = 429 234 kr 

Eksempel 2:

En persons uføretidspunkt er fassatt til juni 2011 og virkningsidspunktet for uføretrygden er januar 2015.
Vedkommende hadde pensjonsopptjening på grunnlag av omsorgsarbeid i årene 2006 og 2007.

År Pensjonsgivende inntekt Inntekt justert med folketrygdens
grunnbeløp på
virkningstidspunktet

Pensjonsopptjening på grunnlag
av omsorgsarbeid

2010 409 100 483 829

2009 371 234 455 600

2008 372 965 476 919

2007 318 003 429 004 Ja
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2006 310 218 441 016 Ja

2005 250 999 369 317

2004 340 875 518 122
 
Fordi personen hadde to år med pensjonsopptjening på grunnlag av omsorgsarbeid, er det nødvendig å
gå tilbake til 2004 for å oppnå en kombinasjon av fem år uten omsorgsopptjening. I dette tilfellet fnnes
det fre gyldige kombinasjoner av fem år som enten medregner eller ikke medregner år med
omsorgsopptjening. Tabellen under viser alle de fre kombinasjonene, med utheving av de tre bese
inntektsårene i hver kombinasjon.

År 1 2 3 4

2010 483 829 483 829 483 829 483 829

2009 455 600 455 600 455 600 455 600

2008 476 919 476 919 476 919 476 919

2007 429 004 429 004

2006 441 016 441 016

2005 369 317 369 317 369 317

2004 518 122
 
Årene 2010, 2008 og 2004 er de tre bese inntektsårene, og inngår i bare n av de gyldige
kombinasjonene. Disse blir derfor brukt i beregningsgrunnlaget. Personen hadde pensjonsopptjening på
grunnlag av omsorgsarbeid i 2006 og 2007, men disse årene ses det bort fra i den vinnende
kombinasjonen.

Beregningsgrunnlaget blir fassatt til:

(483 829 + 476 919 + 518 122) / 3 = 492 957 kr

 femte ledd – Begrensning i pensjonsgivende inntekt som tas med i beregningen

LOV-1997-02-28-19-§12-11
I femte ledd fremkommer en begrensning på hvor høy pensjonsgivende inntekt som kan tas med i
beregning av uføretrygd. Pensjonsgivende inntekt som oversiger seks ganger folketrygdens
gjennomsnittlige grunnbeløp i et kalenderår regnes ikke med i grunnlaget for uføretrygd. Etter
oppjusering av inntekten ut fra gjennomsnittlig grunnbeløp for kalenderåret, må inntekten sammenlignes
med seks ganger grunnbeløpet på virkningsidspunktet.

Begrensningen i inntekt gjelder for hvert enkelt kalenderår. Begrensningen gjelder også for samlet inntekt
for år hvor personen har mottatt uføretrygd. 

Eksempel:

En persons uføretidspunkt er fassatt til oktober 2012 og virkningsidspunktet for uføretrygden er april
2015.

År Pensjonsgivende 6 ganger Pensjonsgivende Valgte år

§ 12-11
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inntekt gjennomsnittlig
grunnbeløp i
kalenderåret

inntekt oppjustert
til
virkningstidspunkt

2011 573 522 468 144 530 220 x

2010 474 321 448 326 530 220 x

2009 350 894 432 036 430 638

2008 382 468 414 648 489 071

2007 380 006 393 030 512 650 x
 
Årene 2011, 2010 og 2007 er de tre bese inntektsårene og disse blir brukt i beregningsgrunnlaget. Fordi
inntekten i årene 2011 og 2010 etter oppjusering oversiger seks ganger grunnbeløpet på
virkningsidspunktet, vil ikke hele inntekten være med i beregningen av uføretrygden.

Beregningsgrunnlaget blir fassatt til:

(530 220 + 530 220 + 512 650 ) / 3 = 524 363 kr

 sjette ledd – Regulering av pensjonsgivende inntekt

LOV-1997-02-28-19-§12-11
Etter sjette ledd skal den pensjonsgivende inntekten i det enkelte kalenderåret reguleres i samsvar med
endringer i folketrygdens grunnbeløp frem til det tidspunktet uføretrygden gis virkning fra.

Før de tre bese årene i femårsperioden velges ut og gjennomsnittet av årene beregnes, skal inntekten i
det enkelte året oppjuseres med endringer i grunnbeløpet. Dette gjøres ved at inntekten i det enkelte
kalenderåret multipliseres med forholdet mellom grunnbeløpet på virkningsidspunktet og gjennomsnittlig
grunnbeløp i det enkelte kalenderåret. Inntektene for de ulike årene blir da sammenlignbare, og
beregningsgrunnlaget blir uttrykt i det gjeldende grunnbeløpet på virkningsidspunktet.

 syvende ledd – Regulering av uføretrygd

LOV-1997-02-28-19-§12-11
Det fremkommer av syvende ledd at grunnlaget for uføretrygd reguleres i samsvar med senere endringer
i folketrygdens grunnbeløp. Besemmelsen omhandler jusering av beregningsgrunnlaget fra og med
virkningsidspunktet for uføretrygden.

Løpende uføretrygd blir regulert i takt med endringer i grunnbeløpet som følge av reguleringen av
beregningsgrunnlaget. Etter § 1-4 andre ledd skal folketrygdens grunnbeløp reguleres med lønnsveks
med virkning fra 1. mai hvert år.

Kommentarer til forskriftsbesemmelse til § 12-11

Forskrift om uføretrygd fra folketrygden § 6-3 og § 7-4 er gitt med hjemmel i folketrygdloven § 12-11
andre ledd tredje punktum.

§ 6-3 Grunnlaget for beregning av uføretrygd for år da en person har mottatt uføretrygd som helt eller
delvis skyldes yrkesskade

FOR-2014-12-05-1602-§6-3
Besemmelsen omhandler grunnlaget for beregning av uføretrygd for år da en person har mottatt

§ 12-11

§ 12-11
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uføretrygd som skyldes godkjent yrkesskade.

Førse ledd – År da personen har mottatt uføretrygd som helt skyldes yrkesskade

FOR-2014-12-05-1602-§6-3
For år da en person har mottatt uføretrygd hvor hele uførheten skyldes yrkesskade, skal
pensjonsgivende inntekt, og antatt årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet jusert for uføregraden, inngå
ved fassetting av beregningsgrunnlaget knyttet til det nye uføretidspunktet. Antatt årlig arbeidsinntekt på
skadetidspunktet er lagt til grunn dersom beregningsgrunnlaget etter § 12-11 knyttet til det forrige
uføretidspunktet er lavere, se § 12-17 tredje ledd. Se også § 12-11 andre ledd og rundskriv til disse
besemmelsene. 

Eksempel

En person har 50 prosent uføregrad beregnet etter særreglene for yrkesskade. Tilsanden forverrer seg
og uføregraden forhøyes til 100 prosent. Det skal fassettes et nytt uføretidspunkt i mai 2013 dersom
dette er til fordel for vedkommende. For å vurdere om det nye uføretidspunktet er til fordel, må det
fassettes tilhørende nytt beregningsgrunnlag og trygdetid. I dette eksemplet ser vi kun på inntektsåret
2012, som ett av fem år som inngår i fassettingen av det nye grunnlaget.

Den pensjonsgivende inntekten i 2012 er 180 000 kroner. Det forrige beregningsgrunnlaget etter § 12-11
tilsvarer 350 000 kroner. Antatt årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet i den løpende uføretrygden er
fassatt til 400 000 kroner. I dette tilfellet er antatt årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet høyere enn
beregningsgrunnlaget, slik at det er antatt årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet som legges til grunn.

Inntektsåret 2012 blir i det nye beregningsgrunnlaget da fassatt til:

Inntekt = Pensjonsgivende inntekt + Uføregrad x Antatt årlig inntekt på skadetidspunktet

Inntekt = 180 000 kr + 0,5 x 400 000 kr = 380 000 kr

Dette beløpet oversiger ikke begrensning gitt i tredje ledd – her 400 000 kroner – slik at inntekten for
2012 som skal inngå i det nye beregningsgrunnlaget blir 380 000 kroner.

Andre ledd – År da personen har mottatt uføretrygd som delvis skyldes yrkesskade

FOR-2014-12-05-1602-§6-3
I de tilfeller hvor en person har mottatt uføretrygd og bare deler av uførheten skyldes yrkesskade, skal
grunnlaget fassettes med bakgrunn i:

a. den pensjonsgivende inntekten,

b. en inntekt som tilsvarer beregningsgrunnlaget for uføretrygden, justert for fastsatt uføregrad som ikke
skyldes yrkesskade, og

c. antatt årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet fastsatt etter folketrygdloven § 12-17, justert for
endringer i grunnbeløpet, og for fastsatt uføregrad som skyldes yrkesskade.

Dersom inntekt som tilsvarer beregningsgrunnlaget for uføretrygden oversiger antatt årlig arbeidsinntekt
på skadetidspunktet, begge jusert for endringer i grunnbeløpet, skal grunnlaget fassettes med bakgrunn
i boksav a og b. 

Eksempel
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En person har 50 prosent uføregrad. Halvparten av uførheten skyldes godkjent yrkesskade, det vil si 25
prosent. Den pensjonsgivende inntekten for ett av de fem inntektsårene som skal fassettes i et nytt
beregningsgrunnlag er 200 000 kroner. Det forrige beregningsgrunnlaget etter § 12-11 er 370 000 kroner.
Antatt årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet i den løpende uføretrygden er fassatt til 400 000 kroner.

Inntektsåret i det nye beregningsgrunnlaget:

Inntekt = Pensjonsgivende inntekt + Yrkesskadegrad x Antatt årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet +
(Uføregrad – Yrkesskadegrad) x Inntekt som beregningsgrunnlag § 12-11

Inntekt = 200 000 kr + 0,25 x 400 000 kr + (0,5 – 0,25) x 370 000 kr = 392 500 kr

Inntekten oversiger ikke begrensningen i tredje ledd – her 400 000 kroner.

Tredje ledd – Samlet inntekt for hvert kalenderår kan ikke oversige seks ganger grunnbeløpet

FOR-2014-12-05-1602-§6-3
Etter tredje ledd skal samlet inntekt for hvert kalenderår fassatt etter førse og andre ledd ikke oversige
det som høyes av den pensjonsgivende inntekten, den ugraderte inntekten i andre ledd boksav b, og
ugradert antatt årlig arbeidsinntekt jusert med endringer i grunnbeløpet. Inntekten for hvert kalenderår
skal heller ikke oversige seks ganger grunnbeløpet. I denne vurderingen brukes gjennomsnittlig
grunnbeløp for året. 

Eksempel

En person har 60 prosent uføregrad. Halvparten av uførheten skyldes godkjent yrkesskade, slik at
yrkesskadegraden utgjør 30 prosent. Den pensjonsgivende inntekten for ett av de fem inntektsårene som
skal fassettes i et nytt beregningsgrunnlag er 260 000 kroner. Det forrige beregningsgrunnlaget etter §
12-11 er 400 000 kroner. Antatt årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet i den løpende uføretrygden er
fassatt til 350 000 kroner.

Fordi antatt årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet er lavere enn beregningsgrunnlaget etter § 12-11,
skal det nye grunnlaget fassettes etter boksav a og b i andre ledd.

Inntektsåret i det nye beregningsgrunnlaget:

Inntekt = Pensjonsgivende inntekt + Uføregrad x Inntekt som beregningsgrunnlag § 12-11

Inntekt = 260 000 kr + 0,6 x 400 000 kr = 500 000 kr

Denne inntekten oversiger den ugraderte inntekten i andre ledd boksav b på 400 000 kroner. Inntekten
oversiger ikke seks ganger grunnbeløpet.

Inntekten som skal inngå i det nye beregningsgrunnlaget blir 400 000 kroner.

§ 7-4 Grunnlaget for beregning av uføretrygd for år da en person har mottatt uførepensjon

FOR-2014-12-05-1602-§7-4
Besemmelsen omhandler grunnlaget for beregning av uføretrygd for år hvor en person har mottatt
uførepensjon.

Førse ledd – År hvor personen har mottatt uførepensjon

FOR-2014-12-05-1602-§7-4
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I førse ledd fremkommer hva grunnlaget for uføretrygden skal være. For år hvor det er mottatt
uførepensjon skal beregningsgrunnlaget være summen av:

pensjonsgivende inntekt, og

inntekt som etter folketrygdloven § 3-13 ville gitt opptjent pensjonspoeng lik det framtidige
pensjonspoenget fastsatt i tilleggspensjonen, justert for uføregrad. 

Eksempel:

En person har hatt 50 prosent omregnet uførepensjon. Det innvilges økning til 100 prosent uføregrad fra
januar 2015. Nytt uføretidspunkt fassettes til februar 2013.

Det er de tre bese av de fem sise årene før uføretidspunktet som skal brukes i beregningen av
uføretrygd, jf. folketrygdloven § 12-11 førse ledd. Dette er 2008–2012. Vedkommende har mottatt
uførepensjon i 2011 og 2012. Inntekt i disse årene var henholdsvis 150 000 kroner og 170 000 kroner.
Inntekt i årene uten uførepensjon 2008, 2009 og 2010 var på henholdsvis 280 000 kroner, 310 000
kroner og 318 000 kroner.

Det framtidige pensjonspoenget fassatt i tilleggspensjonen er 4,28. Gjennomsnittlig grunnbeløp for årene
brukes i utregningen av inntektene.

Grunnlaget for de enkelte årene med uførepensjon blir fassatt slik:

(Framtidig pensjonspoeng fassatt i tilleggspensjonen x gjennomsnittlig grunnbeløp) + gjennomsnittlig
grunnbeløp = grunnlag for beregning av uføretrygd 

2011:

Inntekt basert på det framtidige pensjonspoenget: (4,28 x 78 024) + 78 024 = 411 967 kr

Jusering for uføregrad: 411 967 x 0,50 = 205 984 kr

Samlet inntekt: 150 000 + 205 984 = 355 984 kr

Grunnlaget for beregning av uføretrygd for 2011 blir: 355 984 kr 

2012:

Inntekt basert på det framtidige pensjonspoenget: (4,28 x 81 153) + 81 153 = 428 488 kr

Jusering for uføregrad: 428 488 x 0,50 = 214 244 kr

Samlet inntekt: 170 000 + 214 244 = 384 244 kr

Grunnlaget for beregning av uføretrygd for 2012 blir: 384 244 kr

Inntektene for de enkelte årene med uførepensjon brukes deretter sammen med inntektene for årene
uten uførepensjon for å komme frem til beregningsgrunnlaget for uføretrygden. Dette gjøres slik:

Pensjonsgivende inntekt x grunnbeløp på virkningsidspunktet / gjennomsnittlig grunnbeløp = inntekt for
året

2012: 384 244 x 88 370/ 81 153 = 418 415 kr
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2011: 355 984 x 88 370 / 78 024 = 403 188 kr

2010: 318 000 x 88 370 / 74 721 = 376 088 kr

2009: 310 000 x 88 370 / 72 006 = 380 450 kr

2008: 280 000 x 88 370 / 69 108 = 358 042 kr

Inntektene i årene 2012, 2011 og 2009 blir brukt i beregningen av uføretrygd fordi disse er de tre bese
av de fem sise årene.

Beregningsgrunnlaget blir fassatt til:

(418 415 + 403 188 + 380 450) / 3 = 400 684 kr

Etter folketrygdloven § 12-13 førse ledd skal uføretrygden utgjøre 66 prosent av beregningsgrunnlaget.
Uføretrygden blir:

400 684 x 0,66 = 264 451 kr

Andre ledd – Hele uførepensjonen er gitt på grunnlag av yrkesskade

FOR-2014-12-05-1602-§7-4
Andre ledd hjemler hvordan grunnlaget for beregningen skal fassettes når hele uførheten skyldes
yrkesskade og den antatte årlige arbeidsinntekten på skadetidspunktet er lagt til grunn for beregningen. I
disse tilfellene skal grunnlaget etter førse ledd utgjøre summen av pensjonsgivende inntekt og antatt
årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet. Inntekt på skadetidspunktet skal juseres for endringer i
folketrygdens grunnbeløp og den fassatte uføregraden. 

Eksempel:

En person har hatt 60 prosent omregnet uførepensjon. Uføregraden forhøyes til 80 prosent fra mai 2015.
Skadetidspunktet er 25. oktober 2009 og nytt uføretidspunkt er mai 2014.

Vedkommende har mottatt uførepensjon i 2011, 2012 og 2013. Hele uførheten skyldes yrkesskade og
beregningen er gjort ut fra antatt årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet. Inntekt på skadetidspunktet er
385 000 kroner. Inntekt i 2011, 2012 og 2013 var på henholdsvis 100 000 kroner, 120 000 kroner og
150 000 kroner. Juseringen for endringer i grunnbeløpet gjøres ut fra grunnbeløpet på skadetidspunktet
og gjennomsnittlig grunnbeløp for de enkelte årene.

Grunnlaget for de enkelte årene med uførepensjon blir fassatt slik:

Inntekt på skadetidspunkt x gjennomsnittlig grunnbeløp / grunnbeløp på skadetidspunktet = grunnlag for
beregning av uføretrygd. 

2011:

Jusering av inntekt på skadetidspunktet: 385 000 x 78 024 / 72 881 = 412 168 kr

Jusering for uføregrad: 412 168 x 0,60 = 247 301 kr

Samlet inntekt: 100 000 + 247 301 = 347 301 kr

Grunnlaget for beregning av uføretrygd for 2011 blir: 347 301 kr 
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2012:

Jusering av inntekt på skadetidspunktet: 385 000 x 81 153 / 72 881 = 428 698 kr

Jusering for uføregrad: 428 698 x 0,60 = 257 219 kr

Samlet inntekt: 120 000 + 257 219 = 377 219 kr

Grunnlaget for beregning av uføretrygd for 2012 blir: 377 219 kr 

2013:

Jusering av inntekt på skadetidspunktet: 385 000 x 84 204 / 72 881 = 444 815 kr

Jusering for uføregrad: 444 815 x 0,60 = 266 889 kr

Samlet inntekt: 150 000 + 266 889 = 416 889 kr

Grunnlaget for beregning av uføretrygd for 2013 blir: 416 889 kr

Tredje ledd – Deler av uførepensjonen er gitt på grunnlag yrkesskade

FOR-2014-12-05-1602-§7-4
[Endret 12/16]

Tredje ledd hjemler fassettelse av grunnlaget for beregningen når deler av uførepensjonen er gitt på
grunnlag av yrkesskade. Grunnlaget etter førse ledd skal da utgjøre summen av:

pensjonsgivende inntekt, og

inntekt som etter folketrygdloven § 3-13 ville gitt opptjent pensjonspoeng lik det framtidige
pensjonspoenget fastsatt i tilleggspensjonen, justert for endringer i folketrygdens grunnbeløp og
uføregrad som ikke skyldes yrkesskade, og

antatt årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet etter justeringer for fastsatt uføregrad som skyldes
yrkesskade (yrkesskadegrad).

Juseringen for endringer i grunnbeløpet gjøres ut fra grunnbeløpet på henholdsvis uføretidspunktet og
skadetidspunktet og gjennomsnittlig grunnbeløp for de enkelte årene. 

Eksempel:

En person har en 80 prosent omregnet uførepensjon hvor halvparten er innvilget med
yrkesskadefordeler. Det innvilges økt uføregrad til 100 prosent fra mars 2015. Skadetidspunktet er 2. mai
2007 og nytt uføretidspunkt er november 2012.

Vedkommende har mottatt uførepensjon i 2010 og 2011. Inntekt på skadetidspunktet er 298 000 kroner.
Inntekt i 2010 og 2011 var på henholdsvis 20 000 kroner og 0 kroner. Det framtidige pensjonspoenget
fassatt i tilleggspensjonen er 3,23. Grunnlaget for de enkelte årene med uførepensjon blir fassatt slik:

(Framtidig pensjonspoeng fassatt i tilleggspensjonen x gjennomsnittlig grunnbeløp) + gjennomsnittlig
grunnbeløp = grunnlag for beregning av uføretrygd 
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2010:

Inntekt basert på det framtidige pensjonspoenget: (3,23 x 74 721) + 74 721 = 316 070 kr

Jusering for uføregrad: 316 070 x 0,80 x 0,50 = 126 428 kr

Jusering av inntekt på skadetidspunktet: 298 000 x 74 721 / 66 812 = 333 276 kr

Jusering for yrkesskadegrad: 333 276 x 0,80 x 0,50 = 133 310 kr

Samlet inntekt: 20 000 + 126 428 + 133 310 = 279 738

Grunnlaget for beregning av uføretrygd for 2010 blir: 279 738 kr 

2011:

Inntekt basert på det framtidige pensjonspoenget: (3,23 x 78 024) + 78 024 = 330 042

Jusering for uføregrad: 330 042 x 0,80 x 0,50 = 132 017 kr

Jusering av inntekt på skadetidspunktet: 298 000 x 78 024 / 66 812 = 348 009 kr

Jusering for yrkesskadegrad: 348 009 x 0,80 x 0,50 = 139 204 kr

Samlet inntekt: 0 + 132 017 + 139 204 = 271 221 kr

Grunnlaget for beregning av uføretrygd for 2011 blir: 278 155 kr

Fjerde ledd – Antatt årlig arbeidsinntekt er ikke lagt til grunn for beregningen

FOR-2014-12-05-1602-§7-4
I noen tilfeller skyldes uførheten yrkesskade, men uførepensjonen er likevel beregnet etter de ordinære
reglene. Antatt årlig arbeidsinntekt er i slike tilfeller ikke lagt til grunn for beregningen. Fjerde ledd hjemler
hvordan grunnlaget for beregningen skal fassettes i disse tilfellene. Grunnlaget skal fassettes etter
regelen i førse ledd. Det vises til kommentaren til førse ledd.

Femte ledd – Begrensninger i inntekt som kan legges til grunn

FOR-2014-12-05-1602-§7-4
[Endret 5/18]

I femte ledd er det hjemlet begrensninger i hvor høy inntekt som kan legges til grunn for beregningen.
Inntekten kan ikke oversige det høyese av den pensjonsgivende inntekten, den ugraderte inntekten i
førse ledd boksav b) eller ugradert antatt årlig arbeidsinntekt etter juseringer for endringer i
folketrygdens grunnbeløp. Inntekten kan heller ikke oversige seks ganger folketrygdens grunnbeløp. I
denne vurderingen brukes gjennomsnittlig grunnbeløp for året.

Begrensningen på seks ganger gjennomsnittlig grunnbeløp vil kun være aktuell i saker hvor både samlet
inntekt og mins n av de andre inntektssørrelsene er høyere, se eksempel 2 nedenfor. 

Eksempel:

En person har en 50 prosent omregnet uførepensjon. Det innvilges økt uføregrad til 100 prosent fra mai
2015. Uførepensjonen er ikke beregnet etter særreglene for yrkesskade. Nytt uføretidspunkt er augus
2010. Vedkommende har mottatt uførepensjon i 2007, 2008 og 2009. Det framtidige pensjonspoenget
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fassatt i tilleggspensjonen er 3,25. Grunnlaget for de enkelte årene med uførepensjon blir fassatt slik: 

2007:

Seks ganger gjennomsnittlig grunnbeløp: 6 x 65 505 = 393 030 kr

Inntekt basert på det framtidige pensjonspoenget: 3,25 x 65 505 = 278 396 kr

Jusering for uføregrad: 278 396 x 0,50 = 139 198 kr

Pensjonsgivende inntekt: 100 000 kr

Samlet inntekt: 150 000 + 139 198 = 239 198 kr

Grunnlaget for beregning av uføretrygd for 2007 blir: 239 198 kr 

2008:

Seks ganger gjennomsnittlig grunnbeløp: 6 x 69 108 = 414 648 kr

Inntekt basert på det framtidige pensjonspoenget: (3,25 x 69 108) + 69 108 = 293 709 kr

Jusering for uføregrad: 293 709 x 0,50 = 146 855 kr

Pensjonsgivende inntekt: 295 000 kr

Samlet inntekt: 295 000 + 146 855 = 441 855 kr

Samlet inntekt oversiger pensjonsgivende inntekt. Det ses bort fra den overskytende delen. Grunnlaget
for beregningen blir dermed fassatt til 295 000 kr. 

2009:

Seks ganger gjennomsnittlig grunnbeløp: 6 x 72 006 = 432 036 kr

Inntekt basert på det framtidige pensjonspoenget: (3,25 x 72 006) + 72 006 = 306 026 kr

Jusering for uføregrad: 306 026 x 0,50 = 153 016 kr

Pensjonsgivende inntekt: 160 000 kr

Samlet inntekt: 160 000 + 153 013 = 313 013 kr

Samlet inntekt oversiger ugradert inntekt basert på det fremtidige pensjonspoenget. Det ses bort fra den
overskytende delen. Grunnlaget for beregningen blir dermed fassatt til 306 026 kr 

Eksempel 2:

En person har en 50 prosent omregnet uførepensjon. Det innvilges økt uføregrad til 100 prosent fra juni
2017. Uførepensjonen er ikke beregnet etter særreglene for yrkesskade. Nytt uføretidspunkt er mai 2016.
Vedkommende har mottatt uførepensjon i 2014. Det fremtidige pensjonspoenget fassatt i
tilleggspensjonen er 5,25. Grunnlaget for året med uførepensjon blir fassatt slik: 

2014
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Seks ganger gjennomsnittlig grunnbeløp: 6 x 87 328 = 523 968 kr

Inntekt basert på det framtidige pensjonspoenget: (5,25 x 87 328) + 87 328 = 545 800 kr

Jusering for uføregrad: 545 800 * 0,50 = 272 900 kr

Pensjonsgivende inntekt: 300 000 kr

Samlet inntekt: 300 000 + 272 900 = 572 900 kr

Samlet inntekt oversiger ugradert inntekt basert på det fremtidige pensjonspoenget og seks ganger
gjennomsnittlig grunnbeløp. Grunnlaget for beregningen begrenses derfor til 523 968 kr 

Eksempel 3:

En person har en 60 prosent omregnet uførepensjon. Det innvilges økt uføregrad til 100 prosent fra 1.
mai 2016. Uførepensjonen er beregnet etter særreglene for yrkesskade. Skadetidspunkt er 25. oktober
2009 og nytt uføretidspunkt er mai 2014.

Vedkommende har mottatt uførepensjon i 2012 og 2013. Hele uførheten skyldes yrkesskade og
uførepensjonen er beregnet ut fra antatt årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet. Inntekt på
skadetidspunktet er 385 000 kroner. Grunnlaget for de enkelte årene med uførepensjon blir fassatt slik: 

2012:

Seks ganger gjennomsnittlig grunnbeløp: 6 x 81 153 = 486 918 kr

Jusering av inntekt på skadetidspunktet: 385 000 x 81 153 / 72 881 = 428 698 kr

Jusering for uføregrad: 428 698 x 0,60 = 257 219 kr

Pensjonsgivende inntekt: 200 000 kr

Samlet inntekt: 200 000 + 257 219 = 457 219 kr

Samlet inntekt oversiger ugradert antatt årlig arbeidsinntekt etter juseringer for endringer i folketrygdens
grunnbeløp. Det ses bort fra den overskytende delen. Grunnlaget for beregningen av uføretrygd for 2012
blir: 428 698 kr 

2013:

Seks ganger gjennomsnittlig grunnbeløp: 6 x 84 204 = 505 224 kr

Jusering av inntekt på skadetidspunktet: 385 000 x 84 204 / 72 881 = 444 815 kr

Jusering for uføregrad: 444 815 x 0,60 = 266 889 kr

Pensjonsgivende inntekt: 150 000 kr

Samlet inntekt: 150 000 + 266 889 = 416 889 kr

Grunnlaget av beregning av uføretrygd for 2013 blir: 416 889 kr

 Trygdetid§ 12-12
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LOV-1997-02-28-19-§12-12
Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret.

Endret 04.01.2021, se overskrifter med endringsmerking 1/21

Generell kommentar

Besemmelsen gir regler om fassetting av trygdetid for uføretrygd. Trygdetid har betydning for sørrelsen
på uføretrygden, se § 12-13 fjerde ledd, samt sørrelsen på barnetillegg og fribeløp ved inntektsprøving
av barnetillegg, se § 12-15 andre ledd og § 12-16 femte ledd. Trygdetid har også betydning for om
vilkårene for uføretrygd er oppfylt, se § 12-2 og § 12-3.

Som trygdetid regnes perioder med medlemskap i folketrygden som omfatter kapitlene 12, 16, 17, 19 og
20 (uføretrygd og pensjon). Det kan gis trygdetid for perioden fra fylte 16 år til og med det året han eller
hun fyller 66 år.

Enkelte grupper har begrenset medlemskap i folketrygden og er ikke omfattet av delen som gjelder
uføretrygd og pensjon, se kapittel 2.

Det skilles mellom faktisk og framtidig trygdetid. Faktisk trygdetid er perioden før uførheten inntrådte. I
tillegg beregnes det en framtidig trygdetid for perioden fra uføretidspunktet fassatt etter § 12-8 og fram til
og med det året medlemmet fyller 66 år. Dersom mindre enn 4/5 av tiden mellom fylte 16 år og
uføretidspunktet (opptjeningsiden) kan regnes som trygdetid, skal den framtidige trygdetiden reduseres,
jf. besemmelsens tredje ledd. Framtidig trygdetid kan også bli redusert etter nordisk konvensjon om
trygd. Dette sår nå i art. 9 i konvensjonen som trådte i kraft 1. mai 2014, se nærmere i rundskriv til
hovednummer 41.

For full uføretrygd kreves det samlet 40 års trygdetid. Dersom trygdetid er mindre enn 40 år reduseres
ytelsen tilsvarende.

 Førse ledd – Uføretrygd er avhengig av trygdetid

LOV-1997-02-28-19-§12-12
Førse ledd slår fas at trygdetid er en faktor som brukes ved beregning av uføretrygd etter § 12-13.

 Andre ledd – Tidsrom som regnes som trygdetid

LOV-1997-02-28-19-§12-12
Trygdetid er perioder der en person har vært medlem i folketrygden, og samsvarer i hovedsak med antall
år en har bodd i Norge etter fylte 16 år.

Som trygdetid regnes tidsrom som medlem i trygden fra fylte 16 år og fram til og med det året han eller
hun fyller 66 år.

Opparbeiding av trygdetid er avhengig av medlemskap i folketrygden som omfatter kapitlene 12, 16, 17,
19 og 20 (uføretrygd og pensjon). Regler om medlemskap i folketrygden sår i kapittel 2. For å være
medlem av trygden er hovedregelen at man skal være bosatt eller være arbeidsaker i Norge, jf. § 2-1 og
§ 2-2. Enkelte grupper kan også være medlemmer under opphold i utlandet, og enkelte grupper er
unntatt fra å være medlem selv om de bor i Norge. I noen tilfeller omfatter medlemskapet ikke uføretrygd
og pensjon, jf. besemmelser om frivillig medlemskap i § 2-7 til § 2-10. Personer som mottar utenlandsk
pensjon, kan også ha begrenset medlemskap, jf. § 2-13. Asylsøkere har begrenset medlemskap i
asylsøkerperioden, jf. § 2-16. EØS-forordningen om trygd og andre trygdeavtaler har også regler om

§ 12-12
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medlemskap, se hovednummer 40, 41, 42 og 45.

Som trygdetid medregnes også tidsrom før 1. januar 1967. Det forutsettes da at vedkommende fylte
vilkårene som går fram av kapittel 2 for å være medlem av folketrygden med rett til ytelser etter kapitlene
12, 16, 17, 19 og 20.

Ved beregningen av uføretrygd medregnes trygdetid etter andre ledd fram til uføretidspunktet. Dette
kalles faktisk trygdetid. Som faktisk trygdetid regnes medlemsperioder fra og med dagen for fylte 16
år/den dagen vedkommende ble medlem i trygden, til og med måneden før uføretidspunktet fassatt etter
§ 12-8.

Trygdetid etter andre ledd anvendes også for å avgjøre om vilkåret om 20 års trygdetid (botid) i § 12-3
andre ledd er oppfylt.

 tredje ledd – Framtidig trygdetid

LOV-1997-02-28-19-§12-12
Framtidig trygdetid er den trygdetid som blir godskrevet for tiden fra uføretidspunktet og fram til og med
det året vedkommende fyller 66 år. Når vedkommende har bodd i Norge hele sitt liv, godskrives all
framtidig trygdetid fram til og med det 66. året.

Den som har vært medlem i folketrygden i mindre enn 4/5 av tiden mellom fylte 16 år og uføretidspunktet
(opptjeningsiden), får redusert framtidig trygdetid.

Ved beregning av framtidig trygdetid tar man utgangspunkt i opptjeningsiden. Opptjeningsiden er tiden
mellom fylte 16 år og uføretidspunktet. Dersom mins 4/5 av opptjeningsiden kan regnes som trygdetid,
blir det beregnet full framtidig trygdetid fram til og med det året vedkommende fyller 66 år. I andre tilfeller
skal framtidig trygdetid være 40 år minus 4/5 av opptjeningsiden.

Opptjeningsiden beregnes som tidsrommet fra og med måneden etter fylte 16 år til og med måneden før
uføretidspunktet. Faktisk og framtidig trygdetid beregnes i måneder. Faktisk trygdetid beregnes i antall
hele år, måneder og dager. Dager avrundes opp til en hel måned. Hvis det er fere perioder legges antall
år, måneder og dager sammen, og reserende dager avrundes opp til en hel måned. 

Eksempel 1 – full framtidig trygdetid

Elin er født 15. januar 1966. Hun er født i utlandet og bosatte seg i Norge 25. juli 1987. Elin blir ufør i juni
2015, og uføretidspunktet settes til juni 2015.

Faktisk trygdetid, dvs. tidsrom med medlemskap i folketrygden som omfatter kapitlene 12,16, 17,19 og
20 og fram til uføretidspunktet:

Fra og med 25. juli 1987 til og med 31. mai 2015 = 27 år 10 md 7 dg

Avrundes til 27 år og 11 md = 335 måneder
 
Opptjeningsiden, dvs. tidsrommet fra og med måneden etter fylte 16 år til og med måneden før
uføretidspunktet.

Fra og med februar 1982 til og med mai 2015 = 33 år 4 md = 400 måneder

Framtidig trygdetid:

§ 12-12
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4/5 av opptjeningstiden: 4/5 x 400 = 320 måneder

Faktisk trygdetid: (27 x 12) + 11 = 335 måneder
 
Faktisk trygdetid er sørre enn 4/5 av opptjeningsiden. All framtidig trygdetid skal da medregnes:

Fra og med juni 2015 til og med desember 2032 = 17 år 7 md = 211 måneder

Samlet trygdetid:

Faktisk trygdetid 335 måneder

+ framtidig trygdetid 211 måneder

= Samlet trygdetid 546 måneder = 45 år 6 md. Dette
avrundes til 46 år (40 år = full
trygdetid)

 
Eksempel 2 – begrenset framtidig trygdetid

[Endret 1/21]

Pernilla er født 4. mai 1980. Hun kom fra utlandet til Norge 9. juli 2002, og ble ufør i februar 2008.
Uføretidspunkt: 1. februar 2008. 

Faktisk trygdetid:

Fra og med 9. juli 2002 til og med 31. januar 2008 = 5 år 6 md og 23 dg

Avrundes til 5 år og 7 måneder
 
Opptjeningsiden, dvs. tidsrommet fra og med måneden etter fylte 16 år til og med måneden før
uføretidspunktet:

Fra og med 1. juni 1996 til og med 31. januar 2008 11 år 8 md = 140 måneder

Framtidig trygdetid:

4/5 av opptjeningstiden: 4/5 x 140 = 112 måneder

Faktisk trygdetid: (5 x 12) + 7 = 60 måneder
 
Faktisk trygdetid er mindre enn 4/5 av opptjeningsiden.

Framtidig trygdetid blir da:

40 år x 12 = 480 måneder

– 112 måneder

= 368 måneder

   

Faktisk trygdetid 60 måneder

+ framtidig trygdetid 368 måneder
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= Samlet trygdetid 428 måneder = 36 år
 fjerde ledd – Framtidig trygdetid når det gis uføretrygd etter unntaksbesemmelsene i § 12-2

andre ledd

LOV-1997-02-28-19-§12-12
[Endret 1/21]

Besemmelsen i § 12-12 fjerde ledd gjelder beregning av uføretrygd til en person som er blitt ufør på et
tidspunkt da vedkommende ikke var medlem i folketrygden (var bosatt i utlandet).

Besemmelsen kommer til anvendelse når det gis uføretrygd etter unntaksbesemmelsen i § 12-2 andre
ledd boksav b (5-årsregelen), dvs. vedkommende etter fylte 16 år har vært medlem av trygden med
unntak av maksimum 5 år.

Framtidig trygdetid skal da beregnes tidligs fra det tidspunktet vedkommende sis ble medlem i trygden.
Opptjeningsiden regnes fram til dette tidspunktet.

Formålet med besemmelsen er at tiden fra uføretidspunktet til det tidspunktet vedkommende ble medlem
i folketrygden, ikke skal regnes med som trygdetid. Uføretidspunktet skal fassettes på vanlig måte, men
framtidig trygdetid skal beregnes fra det tidspunkt vedkommende sis ble medlem i folketrygden.
Besemmelsen gjelder ikke i tilfeller der uførheten har oppsått etter at vedkommende sis ble medlem i
trygden. Framtidig trygdetid beregnes da fra uføretidspunktet på vanlig måte.

Eksempel 1 – uføretrygd etter unntaksbesemmelsen i § 12-2 andre ledd boksav b

Ola er født 15. mai 1985. Han reise til utlandet 30. juni 2010 og kom tilbake 1. desember 2014. Han ble
ufør i januar 2013. Han får uføretrygd etter unntaksbesemmelsene i § 12-2 andre ledd boksav b, og
virkningsidspunktet settes til januar 2016 etter ett års ventetid fra han kom tilbake til Norge.
Uføretidspunktet settes til januar 2013.

Faktisk trygdetid:

Fra og med 15. mai 2001 til og med 30. juni 2010 = 9 år 1 md 16 dg (110 måneder)

Opptjeningsiden:

Fra og med måneden etter fylte 16 år, til og med måneden før han kom tilbake til Norge:

1. juni 2001 til og med 30.november 2014= 13 år og 6 måneder (162 måneder)

Beregning av framtidig trygdetid:

4/5 av opptjeningstiden = 162 md x 4/5 = 130 måneder

Faktisk trygdetid: 110 måneder
 
Faktisk trygdetid er mindre enn 4/5 av opptjeningsiden.

Framtidig trygdetid blir:

40 x 12 måneder = 480 måneder

– 130 måneder (4/5 av opptjeningstiden)

= 350 måneder = 29 år

§ 12-12

110

https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-12
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-12
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-2
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-2
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-2
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-12


   

Beregning av samlet trygdetid

Faktisk trygdetid: 110 måneder

Framtidig trygdetid: 350 måneder

Samlet trygdetid: 460 md = 38 år 4 md = 38 år
 
Eksempel 2 – uføretrygd etter § 12-2 andre ledd boksav b

John er født 8. mars 1994. Han ble skadet som barn og kom til Norge 10. januar 2015. Han får uføretrygd
etter unntaksbesemmelsene i § 12-2 andre ledd boksav b, og virkningsidspunktet settes til februar 2016
etter ett års ventetid fra han kom tilbake til Norge. Uføretidspunktet settes til 1. mars 2010 (16 år).

Hans trygdetid blir beregnet på følgende måte:

Faktisk trygdetid:

For personer som kommer uføre til landet blir det ikke beregnet faktisk trygdetid.

Opptjeningsiden:

Fra og med måneden etter fylte 16 år, til og med måneden før han kom til Norge.

1. april 2010 til og med 31.desember 2014 = 4 år og 9 måneder (57 måneder)

Beregning av framtidig trygdetid:

4/5 av opptjeningsiden = 57 måneder x 4/5 = 46 måneder

Framtidig trygdetid blir:

40 x 12 måneder = 480 måneder

– 46 måneder (4/5 av opptjeningstiden)

= 434 måneder (36 år og 2 måneder)
Avrundes til 36 år.

Trygdetid blir 36 år.
 

 Femte ledd – Framtidig trygdetid medregnes ikke når uføretrygd gis etter § 12-2 tredje ledd

LOV-1997-02-28-19-§12-12
[Endret 1/21]

Etter § 12-2 tredje ledd skal det gis unntak fra vilkåret om forutgående medlemskap for rett til uføretrygd
dersom medlemmet har en tidligere opptjening som mins svarer til halvparten av full minseytelse. Når
det gis uføretrygd etter denne besemmelsen skal framtidig trygdetid ikke medregnes ved beregningen av
uføretrygden.

Uføretrygden skal i disse tilfellene beregnes på grunnlag av faktisk trygdetid fram til og med måneden før
uføretidspunktet. Faktisk trygdetid avrundes til nærmese hele år, jf. sjuende ledd.

 sjette ledd – Trygdetid skal fassettes på nytt ved nytt uføretidspunkt

§ 12-12
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LOV-1997-02-28-19-§12-12
Dersom en som mottar uføretrygd har fått beregnet ytelsen med begrenset framtidig trygdetid etter tredje
ledd andre punktum, skal trygdetid fassettes på nytt når det fassettes et nytt uføretidspunkt. Se § 12-8
andre ledd.

Det skal fassettes nytt uføretidspunkt ved økning av uføregraden dersom det er til fordel for
vedkommende. Dette vil avhenge av om det totalt sett vil være til fordel for vedkommende med hensyn til
fassetting både av ny trygdetid og nytt beregningsgrunnlag.

Når trygdetid skal fassettes på nytt ved nytt uføretidspunkt skal opptjeningsiden og den faktiske
trygdetid bli regnet fram til og med måneden før det nye uføretidspunktet.

Faktisk trygdetid opptjenes fram til nytt uføretidspunkt hvis vedkommende er medlem i folketrygden i
perioden. 

Eksempel 1 – fassettelse av ny trygdetid ved økt uføregrad

Dersom Pernilla i eksempel 2 under tredje ledd, bare ble 50 % ufør i februar 2008, og 100 % ufør førs fra
januar 2015, skal trygdetid beregnes på nytt ved nytt uføretidspunkt. Trygdetid og opptjeningsiden
regnes da helt fram til det tidspunktet inntektsevnen ble ytterligere nedsatt.

Pernilla er født 4. mai 1980. Hun kom til Norge 9. juli 2003. Hun har bodd i Norge og vært medlem av
folketrygden i hele perioden fra det førse uføretidspunktet til hun ble 100 % ufør.

Faktisk trygdetid ved uføregradforhøyelsen:

Fra og med 9. juli 2003 til og med 31. desember 2014 = 11 år 5 md 23 dg = 11 år 6 md = 138 måneder

Opptjeningsiden:

Fra og med måneden etter fylte 16 år, til og med måneden før uføretidspunktet:

Fra og med 1. juni 1996 til og med 31. desember 2014 18 år og 7 md = 223 måneder

Beregning av framtidig trygdetid:

4/5 av opptjeningstiden = 223 md x 4/5 = 178 måneder

Faktisk trygdetid: 138 måneder
 
Den faktiske trygdetid er mindre enn 4/5 av opptjeningsiden.

Framtidig trygdetid blir:

40 x 12 md = 480 måneder

– 178 måneder

= 302 måneder

Samlet trygdetid:

Faktisk trygdetid 138 måneder

+ framtidig trygdetid 302 måneder
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= Samlet trygdetid 440 måneder = 36,67 år = 37 år
 
Pernillas trygdetid øker fra 35 år til 37 år, men den nye trygdetiden skal bare brukes i beregningen som
er tilknyttet det nye uføretidspunktet. Uføretrygden beregnet etter henholdsvis gammelt og nytt
uføretidspunkt sammenliknes. Dersom det totalt sett lønner seg å videreføre det forrige uføretidspunktet
februar 2008 i beregningen av hennes 100 prosent uføretrygd, vil trygdetiden forbli 35 år. 

Eksempel 2 – fassettelse av ny trygdetid ved økt uføregrad

Pernilla i eksemplet over, som ble 50 % ufør i februar 2008 og 100 % ufør i januar 2015, fyttet til utlandet
og fkk eksportert pensjon etter § 12-3 fra 1. januar 2009. Trygdetid og opptjeningsiden regnes helt fram
til det tidspunktet inntektsevnen ble ytterligere nedsatt.

Pernilla er født 4. mai 1980. Hun kom til Norge 9. juli 2003.

Faktisk trygdetid ved uføregradsforhøyelse:

Fra og med 9. juli 2003 til og med 31. desember 2008 = 5 år og 5 md. 23 dager = 5 år og 6 md = 66
måneder

Opptjeningsiden:

Fra og med måneden etter fylte 16 år, til og med måneden før uføretidspunktet:

Fra og med 1. juni 1996 til og med 31. desember 2014 = 18 år og 7 md = 223 måneder

Beregning av framtidig trygdetid:

4/5 av opptjeningstiden = 223 md x 4/5 = 178 måneder

Faktisk trygdetid 66 måneder
 
Faktisk trygdetid er mindre enn 4/5 av opptjeningsiden.

Framtidig trygdetid blir:

40 x 12 md = 480 måneder

– 178 måneder

= 302 måneder

Samlet trygdetid:

Faktisk trygdetid 66 måneder

+ Framtidig trygdetid 302 måneder

= Samlet trygdetid 368 måneder = 30 år 8 md avrundes
til 31 år

 
Pernillas trygdetid fassettes til 31 år i den beregningen som er tilknyttet det nye uføretidspunktet januar
2015. Uføretrygden beregnet etter henholdsvis gammelt og nytt uføretidspunkt sammenliknes. Dersom
det totalt sett lønner seg å videreføre det forrige uføretidspunktet februar 2008 i beregningen av hennes
100 prosent uføretrygd, vil trygdetiden forbli 35 år.
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 sjuende ledd – Samlet trygdetid avrundes til nærmese hele år

LOV-1997-02-28-19-§12-12
[Endret 1/21]

Når samlet trygdetid (faktisk og framtidig trygdetid) utgjør mins fem år (kan ikke avrunde opp til fem år),
fassettes trygdetid ved avrunding opp eller ned til nærmese hele år. For krav som ble framsatt før 1.
januar 2021 avrundes trygdetiden til nærmese hele år når samlet trygdetid utgjør mins tre år.

 Uføretrygdens sørrelse

LOV-1997-02-28-19-§12-13
Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret.

Endret 04.01.2021, se overskrifter med endringsmerking 1/21

Generell kommentar

[Endret 1/21]

Denne paragrafen omhandler fassetting av uføretrygdens sørrelse. Den årlige ytelsen utgjør som
hovedregel 66 prosent av beregningsgrunnlaget for uføretrygden, jf. § 12-11.

For personer som mottok uførepensjon per 31. desember 2014 skal den årlige ytelsen som hovedregel
utgjøre 66 prosent av beregningsgrunnlaget som følger av besemmelsene i forskrift om omregning av
uførepensjon til uføretrygd, jf. forskriftens § 3 til § 6. Trygdetiden og uføregraden som er fassatt for
beregning av uførepensjonen per 31. desember 2014 legges til grunn.

Det gis minseytelse til personer som før de ble uføre har hatt lav eller ingen inntekt, og særskilt
minseytelse til personer som innvilges rettighet som ung ufør.

Uføretrygden blir redusert når trygdetiden er kortere enn 40 år.

Uføretrygden juseres med hensyn til uføregraden når det innvilges gradert uføretrygd.

Det er egne regler for beregning av uføretrygd når uførheten helt eller delvis skyldes yrkesskade, se §
12-17.

For reduksjon av uføretrygd på grunn av inntekt, opphold i insitusjon eller srafegjennomføring, se § 12-
14, § 12-19 og § 12-20.

Som tillegg til uføretrygden kan det ytes barnetillegg etter besemmelsene i § 12-15 jf. § 12-16 og
gjenlevendetillegg etter § 12-18. For personer som mottok uførepensjon med ektefelletillegg per 31.
desember 2014 skal det ytes et tillegg til uføretrygden, jf. forskrift om omregning av uførepensjon til
uføretrygd § 8.

Uføretrygd og eventuelle tillegg utbetales som en månedsytelse.

Fra 1. januar 2021 ble særskilte besemmelser for personer med fyktningsatus avviklet. Paragraf 12-13
fjerde ledd, andre punktum oppheves derfor. Krav om uføretrygd etter 1. januar 2021 behandles etter
hovedreglene om reduksjon for kortere trygdetid. Uføre fyktninger som har søkt om uføretrygd etter
januar 2021, og som fyller de medisinske vilkårene i folketrygdloven §§ 12-4 til 12-7, kan fra 1. januar
2021 også ha rett til supplerende sønad etter lov om supplerende sønad til personer med kort botid i

§ 12-12

§ 12-13
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Norge. Endringene er omtalt i Prop. 10L (2019-2020) og Prop. 85L (2016-2017).

 Førse ledd – Uføretrygdens sørrelse. Hovedregel

LOV-1997-02-28-19-§12-13
Hovedregelen er at årlig uføretrygd utgjør 66 prosent av beregningsgrunnlaget. Etter § 12-11 utgjør
beregningsgrunnlaget som hovedregel gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten i de tre bese av
de fem sise årene før uføretidspunktet, jf. § 12-8. Se nærmere om beregningsgrunnlaget og
uføretidspunktet i § 12-11 og § 12-8 og rundskrivene til disse besemmelsene.

For personer som mottok uførepensjon per 31. desember 2014 skal den årlige ytelsen som hovedregel
utgjøre 66 prosent av beregningsgrunnlaget som følger av besemmelsene i forskrift om omregning av
uførepensjon til uføretrygd, jf. forskriftens § 3 til § 6. 

Eksempel:

Beregningsgrunnlaget til en person er fassatt til 450 000 kroner. Vedkommende er 100 prosent ufør og
har full trygdetid. Uføretrygdens sørrelse per år blir:

450 000 x 0,66 = 297 000 kroner

Uføretrygden oversiger det som personen ville hatt rett til i minseytelse etter andre ledd.

 Andre ledd – Minse årlige ytelse

LOV-1997-02-28-19-§12-13
Andre ledd hjemler fassettelse av minseytelse til personer som har hatt lav eller ingen inntekt før de ble
uføre. Minseytelsen gis etter to satser – ordinær og høy sats.

Minseytelse gis dersom 66 prosent av beregningsgrunnlaget, fassatt etter § 12-11 eller forskrift om
omregning av uførepensjon til uføretrygd § 3 til § 6, er lavere enn satsene for minseytelse.

Andre ledd førse punktum – Minseytelse etter ordinær sats

Andre ledd førse punktum hjemler fassettelse av minseytelse etter ordinær sats. Den utgjør 2,28
ganger folketrygdens grunnbeløp (G) per år.

Ordinær sats gis til personer som lever sammen med en ektefelle, inkludert personer som er likesilt med
ektefeller etter § 1-5, herunder regisrerte partnere, samboere med felles barn og samboere som tidligere
har vært gift med hverandre. Ordinær sats gis også til personer som lever sammen i et samboerforhold
som har vart i mins 12 av de sise 18 månedene. 

Eksempel:

Beregningsgrunnlaget for en gift person er fassatt til 250 000 kroner. Vedkommende er 100 prosent ufør
og har full trygdetid. 66 prosent av beregningsgrunnlaget utgjør:

250 000 x 0,66 = 165 000 kroner

Dette beløpet sammenlignes med 2,28 ganger folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet per 1. mai 2014
utgjør 88 370 kroner.

88 370 x 2,28 = 201 484 kroner

§ 12-13

§ 12-13
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Det innvilges uføretrygd beregnet som minseytelse etter ordinær sats fordi egenopptjent uføretrygd er
lavere enn minsesatsen for en gift person.

Andre ledd andre punktum – Minseytelse etter høy sats

Andre ledd andre punktum hjemler fassettelse av minseytelse etter høy sats. Den utgjør 2,48 ganger
folketrygdens grunnbeløp (G) per år.

Høy sats gis til enslige, til gifte personer som lever atskilt, og til samboere som ikke omfattes av ordinær
sats.

 Tredje ledd – Minseytelse for unge uføre

LOV-1997-02-28-19-§12-13
[Endret 12/20]

Tredje ledd inneholder regler om minseytelse for medlemmer som er født uføre eller har blitt uføre i så
ung alder at de har hatt liten mulighet til å ha pensjonsgivende inntekt før uførheten inntrådte.
Medlemmer som er innvilget rettighet som ung ufør sikres en høyere minseytelse enn andre
uføretrygdede.

Besemmelsen anvendes for de som har fått inntektsevnen varig redusert før fylte 26 år, på grunn av
alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som er klart dokumentert. Det er ikke krav til 100 prosent
uføregrad for å omfattes av besemmelsen.

For at det skal kunne innvilges rettighet som ung ufør, må uføretidspunktet etter § 12-8 fassettes til før
fylte 26 år. Det er i tillegg krav om at uførheten skyldes alvorlig og varig sykdom som er klart
dokumentert. Det kan også innvilges rettighet som ung ufør til et medlem som har vært mer enn 50
prosent yrkesaktiv etter fylte 26 år, dersom det er klart dokumentert at uførheten inntrådte før fylte 26 år,
og søknaden om uføretrygd ble satt fram før fylte 36 år.

Minse årlige ytelser for medlemmer som innvilges rettighet som ung ufør er avhengig av sivilsand og
utgjør henholdsvis 2,66 og 2,91 ganger folketrygdens grunnbeløp (G).

Når det er innvilget rettighet som ung ufør, skal inntekt før uførhet etter § 12-9 fassettes til mins 4,5
ganger folketrygdens grunnbeløp (G).

Den garanterte minseytelsen beholdes bare så lenge vedkommende er medlem i trygden. Minseytelsen
til unge uføre kan ikke eksporteres. Ved fytting tilbake til Norge gis minseytelse som ung ufør uten ny
vurdering av om vilkårene i dette leddet er oppfylt. Se § 12-3 andre ledd og rundskrivet til denne
besemmelsen.

Tredje ledd førse punktum – Krav til alder, sykdom og dokumentasjon. Ytelsens sørrelse.

Førse punktum setter som krav at vedkommende har blitt ufør på grunn av alvorlig og varig sykdom. Det
må være klart dokumentert at den alvorlige og varige sykdommen medførte uførhet før fylte 26 år.

Uføretidspunktet etter § 12-8 må være satt til senes den førse i den måneden vedkommende fyller 26
år. Medlemmer som fyller 26 år i uføremåneden fyller derfor dette aldersvilkåret.

Alvorlig og varig sykdom

[Endret 12/20]

§ 12-13
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Besemmelsen siller krav om at sykdommen er både alvorlig og varig. En kortere periode med en alvorlig
sykdom vil ikke omfattes av besemmelsen. Ved vurderingen av sykdommens varighet gjelder vilkåret i §
12-6 førse ledd, se rundskrivet til den besemmelsen.

Frem til 1998 gjaldt garantiordningen for alle som ble uføre før den fassatte aldersgrensen. Kravet om
alvorlig sykdom ble innført ved endring av § 3-21 som trådte i kraft 1. januar 1998 (opphevet 1. januar
2015) Begrunnelsen for innskjerpingen var at man mente praksis for fassettelse av uføretidspunktet var
blitt for liberal, og at ordningen hadde fått sørre omfang enn forutsett. Det uttales i Ot.prp. nr. 8 (1996-
1997) at ved å sille særlige krav til lidelsens alvorlighet ville ordningen gi bedre målretting mot fødte og
unge uføre som ikke har hatt mulighet til å delta i inntektsgivende arbeid på grunn av en tidlig omfattende
medisinsk lidelse. Ved overgang fra uførepensjon til uføretrygd ble garantiordningen for unge uføre
videreført i § 12-13 tredje ledd, uten noen materiell endring av vilkårene, jf. Prop. 130 L (2010-2011) og
Inns. 80 L (2011-2012).

NAVs retningslinjer til besemmelsen ble forenklet, sammenlignet med retningslinjene til § 3-21, men
dette var ikke ment å medføre noen realitetsendring av praksis.

Alvorlig sykdom innebærer at sykdommen er klart dokumentert og begrunner et funksjonsap som
forklarer varig reduksjon av inntektsevnen. Det er ikke diagnosen, men alvorlighetsgraden av
sykdommen og dens følgetilsander som er avgjørende. Påvirkning på funksjoner i dagliglivet kan også
føre til at sykdommen må vurderes som alvorlig.

Nedenfor er det gitt eksempler på sykdommer som kan omfattes av besemmelsen. Det må foretas en
konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Har medlemmet fere sykdommer kan disse til sammen medføre
en alvorlig og varig funksjonsnedsettelse før fylte 26 år. Det kan da innvilges rettighet som ung ufør.

Eksempler på sykdomsilsander som kan anses som alvorlige (lisen er ikke uttømmende):

Nedsatt funksjon som følge av alvorlige sykdommer i nervesystem eller muskelsystem, for eksempel
alvorlig epilepsi, alvorlig cerebral parese eller lammelser

Nedsatt hjertefunksjon, for eksempel på grunn av medfødt uttalt hjertefeil

Nedsatt respirasjonsfunksjon, for eksempel på grunn av cystisk fibrose

Alvorlig og utbredt hudsykdom, for eksempel sklerodermi

Alvorlig leddsykdom, for eksempel alvorlig leddgikt

Betydelig sansetap, for eksempel blindhet eller døvhet

Kronisk alvorlig sinnslidelse, for eksempel schizofreni

Massive angst-, tvangs- og depressive lidelser

Alvorlige psykosenære personlighetsforstyrrelser

Autisme

Alvorlig grad av Aspergers syndrom

De alvorligste tilfellene av ADHD

Krav til dokumentasjon

Det må være klart dokumentert at medlemmet før fylte 26 år ble ufør på grunn av alvorlig og varig
sykdom, skade eller lyte. Hvilken dokumentasjon som må foreligge, vil variere ut fra sykdommens art.
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I noen tilfeller vil sykdommens alvorlighet ikke umiddelbart være klart dokumentert, for eksempel på
grunn av manglende objektive funn. Det kan da være nødvendig med en lengre observasjonsid for å
dokumentere sykdommens alvorlighet. Dokumentasjonen av sykdommen kan underbygges ved å
forelegge saken for rådgivende lege.

Minseytelsens sørrelse

Minse årlige ytelser for medlemmer som innvilges rettighet som ung ufør er henholdsvis 2,66 og 2,91
ganger folketrygdens grunnbeløp, avhengig av sivilsand som beskrevet i andre ledd. Minseytelse gis
dersom 66 prosent av beregningsgrunnlaget, fassatt etter § 12-11 eller forskrift om omregning av
uførepensjon til uføretrygd § 3 til § 6, er lavere enn satsene for minseytelse.

Minseytelse til unge uføre reduseres når trygdetiden er kortere enn 40 år. Minseytelsen juseres også
med hensyn til uføregraden, se fjerde og femte ledd.

Retten til minse årlige ytelse som ung ufør beholdes så lenge vedkommende er medlem i folketrygden,
se § 12-3 andre ledd.

Ved en økning av uføregrad skal det fassettes nytt uføretidspunkt dersom det er en fordel for
vedkommende, se § 12-10 fjerde ledd. Økning i uføregrad kan medføre at 66 prosent av et nytt fassatt
beregningsgrunnlag etter § 12-11 utgjør mer enn satsene for minseytelse. Sammen med trygdetiden
etter § 12-12 kan dette gi en høyere ytelse enn minseytelse etter tredje ledd. Det fassettes da et nytt
uføretidspunkt.

Tredje ledd andre punktum – Vilkår for medlemmer som har vært mer enn 50 prosent yrkesaktive etter
fylte 26 år

Det kan innvilges rettighet som ung ufør til et medlem som har vært mer enn 50 prosent yrkesaktiv etter
fylte 26 år. Det må være klart dokumentert at vilkårene i førse punktum er oppfylt. Søknaden om
uføretrygd må i tillegg være framsatt før fylte 36 år. Uføretidspunktet etter § 12-8 må også i disse
tilfellene være satt til før fylte 26 år.

Formålet med besemmelsen er at unge personer med redusert funksjonsevne skal få sørre mulighet til
å forsøke seg i arbeidslivet uten risiko for å mise muligheten til å få rettighet som ung ufør. Dette gjelder
selv om de har klart å være mer enn 50 prosent yrkesaktive etter fylte 26 år. Retten til å bli innvilget
rettighet som ung ufør selv om vedkommende har arbeidet mer enn 50 prosent etter fylte 26 år, er
begrenset til tilfeller der søknad om uføretrygd settes fram før fylte 36 år.

Hovedvilkåret for innvilgelse av uføretrygd om at inntektsevnen må være varig nedsatt med mins
halvparten etter § 12-7 førse ledd, gjelder tilsvarende i disse tilfellene.

Den som har vært mindre enn 50 prosent yrkesaktiv etter fylte 26 år kan få innvilget rettighet som ung
ufør etter tredje ledd førse punktum.

Når en person er yrkesaktiv etter fylte 26 år må det vurderes om vedkommende hadde en reell
inntektsevne i denne perioden, eller om det må anses som et forsøk i arbeid.

Besemmelsen undersreker at unge uføre kan forsøke seg i arbeid, uten å mise muligheten til senere å
få innvilget rettighet som ung ufør. Den skal fortolkes slik at det gis et sort rom for å akseptere en
yrkesaktiv periode som et forsøk i arbeid.

Tredje ledd tredje punktum – Minseytelse beholdes når uføretrygd gis på nytt etter bortfall på grunn av
inntektsavkorting
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Besemmelsen innebærer at et medlem som har fått uføretrygd beregnet med rettighet som ung ufør,
beholder den garanterte minseytelsen når uføretrygd gis på nytt etter en periode med bortfall på grunn
av inntekt som oversiger 80 prosent av inntekt før uførhet, se § 12-14 tredje ledd.

Et medlem som har hatt en så høy inntekt at uføretrygden ikke har kommet til utbetaling, vil få tilbake
uføretrygden beregnet med rettighet som ung ufør dersom inntekten senere reduseres og ytelsen på nytt
kommer til utbetaling.

Tredje ledd fjerde punktum – Tidligse tidspunkt for utbetaling av minseytelse

Garantert minseytelse kan tidligs gis fra og med den måneden vedkommende fyller 20 år.

Et medlem som er innvilget rettighet som ung ufør før fylte 20 år mottar uføretrygd etter de vanlige
beregningsreglene og får ytelsen sin omregnet fra og med den måneden vedkommende fyller 20 år.

 Fjerde ledd – Uføretrygdens sørrelse avhenger av trygdetid

LOV-1997-02-28-19-§12-13
Fjerde ledd omhandler trygdetidens betydning for sørrelsen på uføretrygd. Trygdetid tilsvarer i all
hovedsak den tiden personen har bodd i Norge, medregnet framtidig trygdetid til og med fylte 66 år. Se
nærmere om dette i § 12-12 og rundskrivet til den besemmelsen.

Fjerde ledd førse punktum – Avkorting av uføretrygd på grunn av manglende trygdetid

[Endret 1/21]

I fjerde ledd førse punktum fremkommer at uføretrygd avkortes når trygdetiden er kortere enn 40 år.

For en person som for eksempel har 35 års trygdetid, vil uføretrygd med uføregrad 100 prosent utgjøre
35/40 av ytelsen som er beregnet etter førse til tredje ledd.

Er det innvilget uføretrygd etter særbesemmelsene for yrkesskade, avkortes ikke, jf. § 12-17 fjerde ledd.

Fra 1. januar 2021 ble særskilte besemmelser for personer med fyktningsatus avviklet. Dette medførte
at besemmelsene om at vilkårene om forutgående medlemskap for rett til uføretrygd ikke gjelder for en
fyktning som er medlem i trygden, ble opphevet, herunder § 12-13 fjerde ledd andre punktum. Samtidig
ble lovens krav til forutgående medlemsid i trygden for rett til uføretrygd endret fra tre til fem år i samsvar
med at kravet til tilknytning til folketrygden for rett til ytelser ble økt fra tre til fem år. Endringen er omtalt i
Prop.10L (2019-2020) og Prop. 85L (2016-2017).Endringen får virkning for krav som fremsettes 1. januar
2021 eller senere.

For krav fremsatt før 1. januar 2021 gjelder følgende: Tidligere fjerde ledd andre punktum gav unntak for
fyktninger som er medlem av folketrygden. Se defnisjonen av fyktning i tidligere § 1-7. Uføretrygd til en
fyktning som er medlem i folketrygden skal ikke settes lavere enn minseytelsen etter andre ledd uten
reduksjon for trygdetid. Flyktninger gis dermed rett til minseytelse etter andre ledd beregnet med 40 års
trygdetid, mens uføretrygd som fassettes med utgangspunkt i beregningsgrunnlaget skal avkortes med
hensyn til manglende trygdetid.

Fjerde ledd andre punktum – Minseytelse uten avkorting for trygdetid til fyktninger

Fjerde ledd andre punktum gir unntak for fyktninger som er medlem av folketrygden. Se defnisjonen av
fyktning i § 1-7. Uføretrygd til en fyktning som er medlem i folketrygden skal ikke settes lavere enn

§ 12-13
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minseytelsen etter andre ledd uten reduksjon for trygdetid. Flyktninger gis dermed rett til minseytelse
etter andre ledd beregnet med 40 års trygdetid, mens uføretrygd som fassettes med utgangspunkt i
beregningsgrunnlaget skal avkortes med hensyn til manglende trygdetid.

Unntaket for fyktning her gjelder så lenge vedkommende er medlem i folketrygden, se § 12-3.

 Femte ledd – Gradert uføretrygd

LOV-1997-02-28-19-§12-13
Det følger av femte ledd at uføretrygden skal graderes i samsvar med uføregraden, se § 12-10.

Dersom uføregraden er lavere enn 100 prosent, skal uføretrygden fassettes til en forholdsmessig andel
av beløpet etter førse til fjerde ledd.

For eksempel gis 60 prosent av den ytelsen som er beregnet etter førse til fjerde ledd, dersom
uføregraden til en person er 60 prosent.

 Reduksjon av uføretrygd på grunn av inntekt

LOV-1997-02-28-19-§12-14
Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret.

Sis endret 17.10.2017, se overskrifter med endringsmerking: [Endret 10/17]

Generell kommentar

I § 12-14 fremkommer hvilken inntekt en uføretrygdet kan ha ved siden av uføretrygden før den blir
redusert. Det er inntektsgrensen som avgjør dette. Besemmelsen omhandler også hvordan reduksjonen
i uføretrygd foretas og etteroppgjør for tilfeller hvor det er utbetalt for lite eller for mye uføretrygd i løpet
av et kalenderår.

Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden blir redusert på grunn av inntekt, se § 12-10 og
rundskrivet til den besemmelsen.

§ 12-14 omhandler ikke tilfeller der den uføretrygdede øker arbeidsinnsatsen uten at inntekten øker
tilsvarende.

 førse ledd – Inntektsgrense

LOV-1997-02-28-19-§12-14
Alle uføretrygdede får fassatt en inntekt etter uførhet (IEU). For de som har 100 prosent uføretrygd er
denne som utgangspunkt null kroner, se § 12-9 og rundskrivet til denne besemmelsen.

Inntektsgrensen besår av den enkeltes IEU og en fassatt beløpsgrense. Beløpsgrensen er 40 prosent
av folketrygdens grunnbeløp per kalenderår. For personer som har fått uførepensjon omregnet til
uføretrygd er beløpsgrensen 60 000 kroner per kalenderår frem til og med 31. desember 2018.

Det er gitt forskriftsbesemmelse om inntektsgrensen for personer som er i eller har vært i varig tilrettelagt
arbeid (VTA). Beløpsgrensen for denne gruppen er ett grunnbeløp, se Forskrift om uføretrygd § 3-1.

Førse ledd førse punktum – Beløpsgrense og inntektsgrense

I førse ledd førse punktum angis det hva inntektsgrensen er. Inntekt etter uførhet fassettes ut fra

§ 12-13

§ 12-14

§ 12-14
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hvilken inntektsevne den uføretrygdede har på vedtaksidspunktet. Dette beløpet avhenger av
inntektsforholdet til vedkommende og blir fassatt individuelt i hver sak. Beløpsgrensen på 40 prosent av
folketrygdens grunnbeløp (0,4 G) er ikke avhengig av fassatt uføregrad. Uføretrygden blir redusert når
inntekten oversiger inntektsgrensen.

Inntekt etter uførhet og beløpsgrensen på 0,4 G utgjør inntektsgrensen og juseres ut fra endringer i
folketrygdens grunnbeløp. Inntektsgrensen gjelder for hvert kalenderår.

Førse ledd andre punktum – Inntektsgrense når vedkommende har hatt uførepensjon

For tilfeller hvor uføretrygden har blitt omregnet fra uførepensjon er beløpsgrensen 60 000 kroner. Dette
gjelder også for de som per 1. januar 2015 har mottatt uførepensjon i mindre enn ett år og derfor har
ventetid for rett til friinntekt. Videre gjelder det for de som har en friinntekt under ett grunnbeløp fordi
uførepensjonen og inntekten oversiger tidligere inntekt (inntektsak). Se nærmere om dette i § 12-12 slik
den lød før 1. januar 2015. Inntektsgrensen er i disse tilfellene inntekt etter uførhet tillagt 60 000 kroner.

Beløpsgrensen er høyere for tidligere uførepensjoniser fordi denne gruppen hadde rett til å ha inntekt på
inntil ett grunnbeløp ved siden av uførepensjonen før den ble redusert.

Det er ikke fullt samsvar mellom friinntekten som uførepensjonisene hadde rett til og beløpsgrensen.
Konsekvensene av å ha inntekt som oversiger beløpsgrensen er forskjellig fra reglene om inntekt som
oversiger friinntekten i uførepensjon. Se kommentarene til andre ledd og § 12-12 slik den lød før
1.januar 2015.

Beløpsgrensen på 60 000 kroner juseres ikke med endringer i folketrygdens grunnbeløp. Fra 1. januar
2019 vil beløpsgrensen være 40 prosent av grunnbeløpet også for denne gruppen. Beløpsgrensen på
60 000 kroner beholdes fram til dette tidspunktet, selv om personen får en økning av uføregrad.

 andre ledd – Reduksjon av uføretrygd ved inntekt over inntektsgrensen

LOV-1997-02-28-19-§12-14
[Endret 2/16]

I andre ledd er det gitt regler for reduksjonen av uføretrygd når den uføretrygdede har en inntekt som
oversiger inntektsgrensen. Hvis brutto uføretrygd har endret seg i løpet av året, f. eks ved
grunnbeløpsomregningen, skal det ved reduksjon av uføretrygden tas utgangspunkt i summen av brutto
uføretrygd gjennom kalenderåret. Selv om uføretrygden reduseres, endres ikke uføregraden.

Andre ledd førse punktum – Hjemmel for reduksjon av uføretrygd

Andre ledd førse punktum er hjemmelen for å kunne redusere uføretrygd når inntekten oversiger
inntektsgrensen. Uføretrygden skal reduseres uavhengig av årsaken til at inntektsgrensen er
overskredet.

Andre ledd andre punktum – Reduksjon av uføretrygd

I andre ledd andre punktum er det forklart hvordan reduksjonen av uføretrygd fassettes. Det tas kun
utgangspunkt i den delen av inntekten som oversiger inntektsgrensen. Inntekt opp til inntektsgrensen
holdes dermed utenfor. 

Eksempel:

En person har en inntekt på 130 000 kroner i kalenderåret. Inntektsgrensen er 60 000 kroner.

§ 12-14
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Inntekt som er utgangspunkt for reduksjon:

130 000 – 60 000 = 70 000 kroner

Kompensasjonsgrad

Det er kompensasjonsgraden som avgjør hvor sor reduksjonen i utbetalingen av uføretrygd skal være
når inntekten oversiger inntektsgrensen. Kompensasjonsgraden er 100 prosent uføretrygd per
kalenderår dividert med inntekt før uførhet som er jusert for endringer i folketrygdens grunnbeløp (G).
Kompensasjonsgraden viser dermed hvor sor andel av tidligere inntekt en uføretrygdet får kompensert
gjennom uføretrygden. Det er den samme andelen uføretrygden reduseres med når vedkommende har
inntekt som oversiger inntektsgrensen. Kompensasjonsgraden fassettes i prosent med to desimaler.

Med 100 prosent uføretrygd menes uføretrygd uten eventuelle tillegg som barnetillegg, gjenlevendetillegg
og ektefelletillegg. Inntekt før uførhet må oppjuseres ut fra endringer i folketrygdens grunnbeløp. For
mottaker av gradert uføretrygd må det legges til grunn hva personen ville hatt rett til i 100 prosent
uføretrygd, før kompensasjonsgraden fassettes. 

Eksempel 1:

En person mottar 100 prosent uføretrygd. Dette utgjør 264 000 kroner per år. Oppjusert inntekt før
uførhet er 400 000 kroner. Kompensasjonsgraden er:

264 000 / 400 000 x 100 = 66,00 prosent 

Eksempel 2:

En person mottar 50 prosent uføretrygd. Dette utgjør 150 000 kroner per år. 100 prosent uføretrygd
utgjør:

150 000 x 100 / 50 = 300 000 kroner

Oppjusert inntekt før uførhet er 650 000 kroner. Kompensasjonsgraden er:

300 000 / 650 000 x 100 = 46,15 prosent

Kompensasjonsgraden kan bli endret i løpet av et kalenderår. Dette skjer dersom enten sørrelsen på
uføretrygden før inntektsavkorting eller oppjusert inntekt før uførhet, endres i løpet av kalenderåret.

For eksempel vil sørrelsen på uføretrygd før inntektsavkorting endres dersom en uføretrygdet som
mottar minseytelse endrer sivilsand. Kompensasjonsgraden blir også endret når en mottaker av gradert
uføretrygd får fassatt ny inntekt før uførhet, se Forskrift til uføretrygd § 2-3.

I månedene etter at kompensasjonsgraden er endret, vil reduksjonen i uføretrygden ta utgangspunkt i
kalenderårets gjennomsnittlige kompensasjonsgrad. Fra nese kalenderår vil reduksjonen ta
utgangspunkt i en kompensasjonsgrad basert på uføretrygdens sørrelse og gjeldende inntekt før
uførhet. 

Eksempel 3:

[Endret 10/17]

En person mottar 50 prosent uføretrygd, og har en oppjusert inntekt før uførhet (IFU) på 510 000 kroner.
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100 prosent uføretrygd utgjør 320 000 kroner. Kompensasjonsgraden er:

320 000 / 510 000 x 100 = 62,75 prosent

IFU blir fra 1. april 2015 endret til 550 000 kroner. Kompensasjonsgraden for resen av kalenderåret
endres som følge av dette. Den nye kompensasjonsgraden for resen av kalenderåret fassettes som den
gjennomsnittlige kompensasjonsgraden for kalenderåret. Gjennomsnittlig kompensasjonsgrad for
kalenderåret regnes ut slik:

320 000 / (3/12x510 000) + (9/12x550 000) x 100 = 59,26 prosent

Gjennomsnittlig kompensasjonsgrad er 59,26 prosent og en eventuell reduksjon av uføretrygden tar
utgangspunkt i denne fra 1. april 2015.

Fra nese kalenderår endres kompensasjonsgraden. Den blir da:

320 000 / 550 000 x 100 = 58,18 prosent

Endringen av kompensasjonsgrad fra nese kalenderår medfører at reduksjonen i uføretrygden vil endres
fra desember til januar selv om inntekten til den uføretrygdede er den samme.

Kompensasjonsgraden kan for tidligere uførepensjoniser ikke settes høyere enn 70 prosent, se forskrift
om uføretrygd § 7-2. Dette betyr at en uføretrygdet som mottar en omregnet uførepensjon, vil få fassatt
en kompensasjonsgrad på 70 prosent selv om kompensasjonsgraden er regnet ut til for eksempel 72
prosent. Det er ingen nedre grense for fassettelse av kompensasjonsgrad

Fassetting av reduksjon i uføretrygd ved inntekt over inntektsgrensen

Når reduksjonen av uføretrygden blir fassatt, brukes bare den delen av inntekten som oversiger
inntektsgrensen. Uføretrygden blir redusert med overskytende inntekt multiplisert med
kompensasjonsgraden.

Kompensasjonsgraden = 100 prosent uføretrygd / Oppjusert inntekt før uførhet

Reduksjonen i uføretrygd regnes ut slik:

Overskytende inntekt – ( 100 prosent uføretrygd) / (Oppjusert inntekt før uførhet) =Reduksjon i
uføretrygd for kalenderåret 

Eksempel 1 – inntektsgrense på 40 prosent av grunnbeløpet

En person mottar 100 prosent uføretrygd. Dette utgjør 298 500 kroner per år. Oppjusert inntekt før
uførhet er 487 100 kroner. Dette gir en kompensasjonsgrad på:

298 500 / 487 100 x 100 = 61,28 prosent

Inntektsgrensen er 40 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Vedkommende melder fra om en forventet
inntekt for 2015 på 75 000 kroner. Grunnbeløpet per 1. mai 2014 er 88 370 kroner.

Overskytende inntekt er:

75 000 kr – 0,4 G = 75 000 – 0,4 x 88 370 = 75 000 – 35 348 = 39 652 kroner

Reduksjonen i uføretrygden per år blir:
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39 652 x 61,28 / 100 = 24 299 kroner

Uføretrygd for kalenderåret blir etter reduksjonen:

298 500 – 24 299 = 274 201 kroner

Samlet utbetaling av uføretrygd og inntekt før skatt for kalenderåret blir:

274 201 + 75 000 = 349 201 kroner

Dersom vedkommende ikke hadde overskredet inntektsgrensen på 40 prosent av folketrygdens
grunnbeløp, det vil si at inntekten var lik 35 348 kroner, ville maksimal samlet uføretrygd og inntekt bli:

298 500 + 35 348 = 333 848 kroner 

Eksempel 2 – på 60 000 kroner

En person mottar 100 prosent uføretrygd, som er omregnet fra uførepensjon. Dette utgjør 310 500 kroner
per år. Oppjusert inntekt før uførhet er 550 000 kroner. Dette gir en kompensasjonsgrad på:

310 500 / 550 000 x 100 = 56,45 prosent

Inntektsgrensen er 60 000 kroner. Personen oppgir at inntekten i 2015 vil være 90 000 kroner.

Overskytende inntekt er:

90 000 – 60 000 = 30 000 kroner

Reduksjonen i uføretrygden per år blir:

30 000 x 56,45 / 100 = 16 935 kroner.

Uføretrygd etter reduksjon blir:

310 500 – 16 935 = 293 565 kroner

Samlet uføretrygd og inntekt før skatt for kalenderåret blir:

293 565 + 90 000 = 383 565 kroner.

Dersom personen i sedet hadde en inntekt tilsvarende inntektsgrensen på 60 000 kroner, ville maksimal
samlet uføretrygd og inntekt før skatt for kalenderåret bli:

310 500 + 60 000 = 370 500 kroner 

Eksempel 3 – gradert uføretrygd

En person mottar 50 prosent uføretrygd. Dette utgjør 140 000 kroner per år. 100 prosent uføretrygd
tilsvarer:

140 000 x 100 / 50 = 280 000 kroner

Oppjusert inntekt før uførhet er på 520 000 kroner. Dette gir en kompensasjonsgrad på:

280 000 / 520 000 x 100 = 53,85 prosent
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Personen har en inntektsgrense på 330 000 kroner, og oppgir at inntekten i 2015 vil bli 365 000 kroner.

Overskytende inntekt er:

365 000 – 330 000 = 35 000 kroner

Reduksjonen i uføretrygden per år blir:

35 000 x 53,85 / 100 = 18 848 kroner

Uføretrygd etter reduksjonen blir:

140 000 – 18 848 = 121 152 kroner.

Samlet uføretrygd og inntekt før skatt for kalenderåret blir:

121 152 + 365 000 = 486 152 kroner

Dersom personen ikke hadde overskredet inntektsgrensen, ville maksimal samlet uføretrygd og inntekt
før skatt for kalenderåret bli:

140 000 + 330 000 = 470 000 kroner

Eksempel 1, 2 og 3 viser at uavhengig av sørrelsen på inntektsgrensen, så vil det være lønnsomt for
mottakere av uføretrygd å øke inntekten, selv om utbetalingen av uføretrygd reduseres når inntekten
overskrider inntektsgrensen.

I de tilfeller hvor det underveis i kalenderåret blir meldt inn en inntekt som oversiger inntektsgrensen,
skal reduksjonen ta hensyn til hvor mye uføretrygd personen har mottatt så langt i kalenderåret:

Gjensående uføretrygd for resen av kalenderåret =

uføretrygd før reduksjon for inntekt. årlig reduksjon – mottatt uføretrygd hittil i år

Deretter må gjensående uføretrygd for resen av kalenderåret divideres på gjensående antall måneder. 

Eksempel 4 – inntektsendring underveis i kalenderåret

En person mottar 100 prosent uføretrygd. Dette utgjør 290 000 kroner per år. Oppjusert inntekt før
uførhet er 500 000 kroner. Dette gir en kompensasjonsgrad på:

290 000 / 500 00 x 100 = 58,00 prosent

Inntektsgrensen er 40 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Vedkommende melder i februar 2015 fra om
en forventet inntekt for kalenderåret på 80 000 kroner. Grunnbeløpet per 1. mai 2014 er 88 370 kroner.
Inntektsgrensen er:

88 370 x 0,4 = 35 348 kroner.

Overskytende inntekt er:

80 000 – 35 348 = 44 652 kroner

Reduksjonen i uføretrygden per år blir:
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44 652 x 58,00 / 100 = 25 898 kroner

Så langt i kalenderåret har personen mottatt en månedlig uføretrygd på:

290 000 / 12 = 24 167 kroner

Gjensående uføretrygd for resen av kalenderåret, hvor det er tatt hensyn til mottatt uføretrygd i to
måneder:

290 000 – 25 898 – (2 x 24 167) = 215 768 kroner

Personen har mottatt uføretrygd for to måneder. Månedlig uføretrygd etter inntektsavkorting i de
reserende 10 månedene blir:

215 768 / 10 = 21 577 kroner

Eksempel 5 – inntektsendring etter den årlige grunnbeløpsendringen

[Tilføyd 2/16]

En person mottar 100 prosent uføretrygd. Dette utgjør 290 000 kroner per år fra 1. januar 2015. Fra 1.
mai 2015 utgjør uføretrygden 295 572 kroner årlig basert på det nye grunnbeløpet. Vedkommende
melder i juli 2015 fra om en forventet inntekt for kalenderåret på 100 000 kroner. Virkningsidspunktet for
endringen i uføretrygd blir 1. augus. Oppjusert inntekt før uførhet er 500 000 kroner per 1. mai 2015.
Dette gir en kompensasjonsgrad på:

295 572 kr / 500 000 kr x 100 ps = 59,11 prosent

Inntektsgrensen er 40 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet per 1. mai 2015 er 90 068.
Inntektsgrensen er:

90 068 kr x 0,4 G = 36 027 kroner.

Overskytende inntekt er:

100 000 kr . 36 027 kr = 63 973 kroner

Reduksjonen i uføretrygden i 2015 blir:

63 973 kr x 59,11 / 100 = 37 814 kroner

Så langt i kalenderåret har personen mottatt samlet brutto uføretrygd på:

(290 000 / 12 x 4) + (295 572 / 12 x 3) = 170 559 kroner

Gjensående uføretrygd for resen av kalenderåret, hvor det er tatt hensyn til mottatt uføretrygd i syv
måneder:

(290 000 / 12 x4) + (295 572 / 12 x 8) . 37 814 . 170 559 = 85 341 kroner

Personen har mottatt uføretrygd for sju måneder. Månedlig uføretrygd etter inntektsavkorting i de
reserende 5 månedene blir:

85 341 / 5 = 17 068 kroner
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Endring i inntekt i perioden mellom vedtaksidspunkt og virkningsidspunkt

Inntekt etter uførhet (IEU) fassettes ut fra inntektsmulighetene på virkningsidspunktet for uføretrygden,
se § 12-9 og rundskrivet til den besemmelsen. Inntekten kan imidlertid endres i tiden mellom
vedtaksidspunktet og virkningsidspunktet. Personen kan melde fra om endret inntekt i denne perioden.
Meldes det inn inntekt som oversiger inntektsgrensen, skal uføretrygden reduseres fra
virkningsidspunktet.

Retten til uføretrygd blir ikke revurdert i slike tilfeller og derfor skal heller ikke IEU og uføregrad endres.
Dette er for å gi vedkommende insentiv til å melde fra om inntektene. 

Eksempel:

En person får i vedtak av 15. januar 2015 innvilget 50 prosent uføretrygd med virkning fra 1. mars 2015.
Inntektsgrensen er 235 000 kroner. Personen melder 5. februar fra om at inntekten fra 20. februar vil
være 250 000 kroner per år. Inntekten oversiger inntektsgrensen og uføretrygden reduseres fra
virkningsidspunktet 1. mars 2015.

Andre ledd tredje punktum – Pensjonsgivende inntekt

 tredje ledd – Inntekt over 80 prosent av inntekt før uførhet

LOV-1997-02-28-19-§12-14
[Endret 10/17]

I tredje ledd er det fassatt en grense for hvor høy inntekten til den uføretrygdede kan være samtidig som
det er rett til utbetaling av uføretrygd. Når den pensjonsgivende inntekten per kalenderår oversiger 80
prosent av oppjusert inntekt før uførhet, har ikke personen rett til utbetaling det aktuelle kalenderåret.
Det samme gjelder for utlandsinntekt. Det er unntak fra dette for enkeltsående arbeidsforsøk, se forskrift
om uføretrygd § 4-1 fjerde ledd. 

Eksempel 1:

En uføretrygdet har en inntekt i kalenderåret på 430 000 kroner. Oppjusert inntekt før uførhet (IFU) er
500 000 kroner.

(430 000 / 500 000) x 100 = 86 prosent

Inntekten oversiger 80 prosent av oppjusert IFU, og personen har derfor ikke rett til uføretrygd i
kalenderåret. 

Eksempel 2:

En uføretrygdet oppgir at inntekten vil bli på 360 000 kroner i kalenderåret. Oppjusert inntekt før uførhet
(IFU) er 470 000 kroner.

( 360 000 / 470 000) x 100 = 77 prosent

Inntekten oversiger ikke 80 prosent av oppjusert IFU, og det blir fortsatt utbetalt uføretrygd.

En uføretrygdet som har en inntekt i et kalenderår som oversiger 80 prosent av oppjusert inntekt før
uførhet (IFU), får en hvilende rett til uføretrygd. Se § 12-10 tredje ledd og forskrift om uføretrygd § 3-4.

 fjerde ledd – Forventet pensjonsgivende inntekt og etteroppgjør

§ 12-14

§ 12-14
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LOV-1997-02-28-19-§12-14
[Endret 10/17]

I fjerde ledd fremkommer regler for når det skal foretas etteroppgjør og hvordan dette skal gjennomføres.
Det skal foretas et etteroppgjør når den uføretrygdede i løpet av et kalenderår har fått utbetalt for lite eller
for mye uføretrygd. Årsaken til at det er utbetalt for lite eller for mye må ha sammenheng med inntekten
til den uføretrygdede.

Besemmelsen gjelder tilsvarende for de tilfeller hvor den uføretrygdede også mottar barnetillegg, jf.
folketrygdloven § 12-16 femte ledd. Mottar den uføretrygdede barnetillegg for fellesbarn, er også
inntekten til den andre forelderen av betydning for etteroppgjøret.

Fjerde ledd førse punktum – Opplysninger om forventet pensjonsgivende inntekt

Mottaker av uføretrygd skal opplyse om forventet pensjonsgivende inntekt. Det samme gjelder endringer
i inntekten. Det er viktig at den uføretrygdede melder fra om økning i inntekten til rett tid. Dette må
vedkommende gjøre for å få en riktig reduksjon i utbetalingen av uføretrygd underveis i kalenderåret.

NAV mottar inntektsopplysninger for arbeidsakere ved a-melding gjennom a-ordningen (Elektronisk
dialog med arbeidsgivere). Disse opplysningene brukes som supplement til opplysningene fra
mottakeren av uføretrygd. A-ordningen gjelder kun for arbeidsgivere og NAV mottar derfor ikke
opplysninger om inntekten til selvsendig næringsdrivende gjennom denne ordningen.

Dersom den uføretrygdede melder fra om at inntekten er redusert i forhold til tidligere innmeldt inntekt, vil
utbetalingen av uføretrygd i de fese tilfeller øke. Det er også viktig å melde fra om redusert inntekt tidlig
slik at NAV kan korrigere utbetalingen. I tilfeller hvor den uføretrygdede allerede har fått utbetalt den
uføretrygden vedkommende har rett til for det kalenderåret, vil imidlertid ikke utbetalingen av uføretrygd
øke før nese kalenderår. 

Eksempel:

En uføretrygdet får utbetalt uredusert uføretrygd i begynnelsen av kalenderåret fordi vedkommende har
meldt inn en forventet inntekt på null kroner. I juli melder vedkommende inn en forventet inntekt som
oversiger 80 prosent av oppjusert inntekt for uførhet (IFU) slik at utbetaling av uføretrygd bortfaller fra
augus, jf. tredje ledd. I oktober melder vedkommende inn en lavere forventet inntekt slik at den ikke
lenger oversiger 80 prosent av oppjusert IFU. Inntekten er likevel så høy at uføretrygden fortsatt skal
reduseres. Samlet årlig reduksjon i uføretrygden og uføretrygd som har blitt utbetalt i kalenderåret er
imidlertid så høy at uføretrygden likevel ikke kommer til utbetaling. Fra nese kalenderår vil uføretrygden
utbetales ut fra den forventede inntekten meldt inn i oktober.

I forskrift om uføretrygd § 3-3 fremkommer nærmere regler for reduksjon av uføretrygd når den
uføretrygdede ikke har gitt melding om at inntekten oversiger inntektsgrensen. Se kommentaren til den
besemmelsen nedenfor.

Fjerde ledd andre punktum – Etteroppgjør

[Endret 10/17]

Dersom det er utbetalt for lite eller for mye uføretrygd, skal det foretas et etteroppgjør. Dette gjøres når
inntekten er skattwefassatt. Uføretrygd i kalenderåret sammenlignes med ny fassatt årlig uføretrygd
basert på den ferdigliknede inntekten.
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Fordi NAV er avhengig av endelig skattefassetting for kalenderåret, gjennomføres etteroppgjøret høsen
året etter. Dette betyr at etteroppgjøret for inntektsåret 2015 ble gjennomført høsen 2016.

Det er i forskrift om uføretrygd § 4-1 gitt nærmere regler om etteroppgjøret, se kommentaren til den
besemmelsen.

Fjerde ledd tredje punktum – For lite utbetalt uføretrygd – etterbetaling

Når etteroppgjøret viser at det er utbetalt for lite uføretrygd, skal beløpet utbetales som et engangsbeløp.
Det er ingen øvre grense for å foreta utbetalingen som et engangsbeløp. Det er imidlertid en nedre
grense for når det skal foretas etterbetaling, se forskrift om uføretrygd § 4-1 og kommentaren til den
besemmelsen. Beløpet blir utbetalt til den uføretrygdede sraks etteroppgjøret er gjennomført uavhengig
av den månedlige utbetalingen av uføretrygd.

Fjerde ledd fjerde punktum – For mye utbetalt uføretrygd – avregning

[Endret 10/17]

Når etteroppgjøret viser at det er utbetalt for mye uføretrygd, kan det feilutbetalte beløpet avregnes i
framtidige ytelser. Det skal ikke foretas en vurdering av skyld hos den uføretrygdede eller NAV.  Det kan
avregnes i alle ytelser som er omfattet av § 22-16 tredje ledd i tillegg til avtalefeset pensjon i ofentlig
sektor.

Det er i forskrift om uføretrygd § 4-2 gitt nærmere regler om gjennomføringen av avregningen, se
kommentaren til den besemmelsen.

Fjerde ledd femte punktum – Tvangsgrunnlag for utlegg

Femte punktum er hjemmel for at tilbakebetalingskravet er tvangsgrunnlag for utlegg.

Dette er en presisering for tilfeller hvor den uføretrygdede ikke betaler tilbake for mye utbetalt uføretrygd.

Fjerde ledd sjette punktum – Inndriving av krav

I sjette punktum fremkommer det at inndrivingen av kravet kan gjøres etter reglene i lov om innkreving av
underholdsbidrag mv (bidragsinnkrevingsloven). Dette er aktuelt i tilfeller hvor det blir utbetalt lav eller
ingen ytelse fra NAV. Det er NAV som gjennomfører inndrivingen av kravet. Se kommentaren til forskrift
om uføretrygd § 4-2 angående dette.

 femte ledd – Økonomiske ytelser som ikke er pensjonsgivende

LOV-1997-02-28-19-§12-14
I femte ledd er det gitt unntak fra hovedregelen i andre ledd tredje punktum om at det er pensjonsgivende
inntekt som er avgjørende ved reduksjon i utbetalingen av uføretrygd. I noen tilfeller gis det økonomiske
ytelser når arbeidsaker fratrer sillingen eller reduserer arbeidsiden. Slike ytelser har betydning for
utbetalingen av uføretrygd selv om de ikke er pensjonsgivende.

Femte ledd førse punktum – Reduksjon av uføretrygd grunnet økonomiske ytelser som ikke er
pensjonsgivende

[Endret 10/17]

Økonomiske ytelser som ikke er pensjonsgivende, har i noen tilfeller betydning for sørrelsen på

§ 12-14
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uføretrygden. Ytelsene må etter femte ledd førse punktum være avtalt da arbeidsforholdet opphørte eller
da sillingsprosenten ble redusert. Det avgjørende er når avtalen ble inngått, ikke når ytelsene blir utbetalt
til arbeidsaker. I lovteksen fremkommer det ikke at de økonomiske ytelsene må være utbetalt av
arbeidsgiver. Det forutsettes likevel at arbeidsaker mottar ytelsene på grunn av arbeidsforholdet selv om
de ikke direkte blir utbetalt av arbeidsgiver.

Reduksjonen i uføretrygden gjøres krone for krone i den perioden hvor de økonomiske ytelsene blir
utbetalt. Dette betyr for eksempel at en utbetaling av slike ytelser i mai og juni et år, kun vil medføre
reduksjon i utbetalingen av uføretrygd i de to månedene. 

Eksempel:

En uføretrygdet har en 100 prosent uføretrygd på 17 000 kroner per måned. Det blir i en periode på tre år
utbetalt 2 000 kroner fra arbeidsgiver hver måned. Dette er ikke pensjonsgivende inntekt. Utbetalingen
ble avtalt da arbeidsforholdet opphørte. Uføretrygden reduseres slik:

17 000 – 2 000 = 15 000 kr

Når utbetalingen fra arbeidsgiver opphører etter tre år, vil også reduksjonen i utbetalingen av uføretrygd
opphøre.

Femte ledd andre punktum – Meldeplikt om økonomiske ytelser

I andre punktum undersrekes at den uføretrygdede har en plikt til å melde fra om de økonomiske
ytelsene. Dette er en presisering av den generelle opplysningsplikten mottakere av ytelser har etter § 21-
3. Meldeplikten gjelder både avtaleinngåelsen og tidspunktet for utbetalingen av de økonomiske
ytelsene.

 sjette ledd – Forskriftshjemmel

LOV-1997-02-28-19-§12-14
Departementet er i sjette ledd gitt en forskriftshjemmel for regler om reduksjon av uføretrygd på grunn av
inntekt og regler om etteroppgjør. Slik forskrift er gitt 5. desember 2014 og det er i kapittel 3 og 4
besemmelser om henholdsvis reduksjon av uføretrygd på grunn av inntekt og etteroppgjør.

Kommentarer til forskriftsbesemmelser til § 12-14 – Forskrift om uføretrygd fra folketrygden,
Kapittel 3 Reduksjon av uføretrygd på grunn av inntekt og
Kapittel 4 Etteroppgjør.

FOR-2014-12-05-1602-KAPITTEL_3
FOR-2014-12-05-1602-KAPITTEL_4
Tilføyd 13.01.2015

Sis endret 16.10.2017, se overskrifter med endringsmerking jf.:
§ 3-2 Pensjonsgivende inntekt som ikke skal føre til reduksjon av uføretrygd §§ 3-2 og 3-3 er endret i sin
helhet, underoverskrift «Førse ledd boksav b) – Etterslepsinntekter»

Kapittel 3 Reduksjon av uføretrygd på grunn av inntekt

Generell kommentar

Besemmelsene i kapittel 3 i forskriften er hjemlet i folketrygdloven § 12-14 sjette ledd. Kapittelet har
besemmelser om:

§ 12-14
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§ 3-1 Inntektsgrense for personer som mottar uføretrygd i varig tilrettelagt arbeid (VTA)

§ 3-2 Pensjonsgivende inntekt som ikke skal føre til reduksjon av uføretrygd

§ 3-3 Tidspunktet for når uføretrygden skal reduseres på grunn av inntekten og fordeling av
reduksjon gjennom kalenderåret

§ 3-4 Hvilende rett til uføretrygd når pensjonsgivende inntekt utgjør mer enn 80 prosent av inntekt før
uførhet

§ 3-1 Inntektsgrense for personer som mottar uføretrygd i varig tilrettelagt arbeid (VTA)

FOR-2014-12-05-1602-§3-1
[Endret 2/16]

Besemmelsen omhandler inntektsgrensen for personer med uføretrygd som er i eller har vært i varig
tilrettelagt arbeid (VTA) jf. forskrift av 11. desember 2015 nr. 1598 om arbeidsmarkedsiltak kapittel 14 .
Den er et unntak fra reglene fassatt i folketrygdloven § 12- 14 førse ledd, se rundskrivet til den
besemmelsen. 

Inntektsgrense ved varig tilrettelagt arbeid (VTA)

[Endret 3/15]

Det fremkommer av besemmelsen at inntektsgrensen for en person som er i varig tilrettelagt arbeid
(VTA) er inntekt etter uførhet (IEU) tillagt 100 prosent av folketrygdens grunnbeløp per kalenderår
(beløpsgrense). Dette betyr at en person som har fått innvilget uføretrygd og begynner i VTA, har en
beløpsgrense på ett grunnbeløp. Det samme gjelder for personer som før innvilgelse av uføretrygd blir
tilsått VTA-plass for å begynne der etter at uføretrygd er innvilget. Beløpsgrensen på ett grunnbeløp
gjelder også for personer som har VTA-plass i ordinær virksomhet (VTAO).

Retten til å ha ett grunnbeløp i beløpsgrense endres ikke selv om perioden med VTA eller VTAO
avsluttes.

§ 3-2 Pensjonsgivende inntekt som ikke skal føre til reduksjon av uføretrygd

FOR-2014-12-05-1602-§3-2
[Endret 6/16]

Utgangspunktet etter folketrygdloven § 12-14 er at alle pensjonsgivende inntekter medfører reduksjon av
uføretrygd, se besemmelsens andre ledd tredje punktum. Utgangspunktet etter folketrygdlovens § 12-16
er at all personinntekt medfører reduksjon av barnetillegg. § 3-2 beskriver unntak fra disse.

Førse ledd – Pensjonsgivende inntekter som ikke medfører reduksjon i uføretrygd

FOR-2014-12-05-1602-§3-2
[Endret 6/16]

I førse ledd er det beskrevet hvilke inntekter som ikke skal medføre reduksjon av uføretrygd. Dette
gjelder ersatning for inntektsap og etterslepsinntekter.

Førse ledd boksav a) – Ersatning for inntektsap

FOR-2014-12-05-1602-§3-2
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[Endret 6/16]

Det fremkommer i førse ledd hvilke pensjonsgivende inntekter som ikke skal regnes med ved reduksjon
av uføretrygd. Dette er ersatninger etter:

Lov om skadesersatning (skadesersatningsloven) § 3-1 som omhandler skade på person.

Lov om yrkesskadeforsikring (yrkesskadeforsikringsloven) § 13 som omhandler ersatningsutmåling.

Lov om ersatninger ved pasientskader mv (pasientskadeloven) § 4 førse ledd som omhandler
tapsutmåling, skadelidtes medvirkning og ersatning (oppreisning) for skade av ikke – økonomisk art.

Ersatningene som nevnes utmåles kun i den grad tapet ikke dekkes av folketrygdens ytelser. Det kan
fremså som urimelig om uføretrygden skulle reduseres eller falle bort på grunn av en ersatning som er
utmålt under forutsetning av at skadelidte mottok ytelsen uten reduksjon.

Ersatninger for inntektsap vil i all hovedsak bli betalt ut etter uføretidspunktet men før
virkningsidspunktet for uføretrygden. I slike tilfeller vil utbetalingen av ersatningen uavhengig av denne
besemmelsen ikke ha betydning for en eventuell reduksjon av uføretrygd. 

Førse ledd boksav b) – Etterslepsinntekter

FOR-2014-12-05-1602-§3-2
[Endret 11/16]

Det fremkommer av boksav b) at inntekter som kommer fra aktivitet som er helt avsluttet, ikke skal
medføre reduksjon av uføretrygd. I besemmelsen er feriepenger særskilt nevnt. Dette vil gjelde
feriepenger opptjent fra arbeid som er helt avsluttet. 

Eksempel:

En person har fått innvilget 60 prosent uføretrygd. Vedkommende har jobbet 100 prosent, men skal nå
fortsette i en 40 prosent silling. Vedkommende mottar feriepenger på 40 000 kroner og halvparten av
disse sammer fra avsluttet arbeid. Inntekt unntatt etter førse ledd boksav b) er:

40 000 x 0,60 = 24 000 kr

Andre ledd – Inntekt nevnt i førse ledd skal heller ikke føre til reduksjon av barnetillegg

FOR-2014-12-05-1602-§3-2
[Endret 10/17]

Det fremkommer av andre ledd at tilsvarende unntak som i førse ledd, gjelder for inntekten til personer
som har rett til barnetillegg.

Det er pensjonsgivende inntekt som fører til reduksjon av uføretrygd, mens det er personinntekt som
fører til reduksjon av barnetillegg. Forskjellen er at personinntekten inneholder fere inntektsyper enn
pensjonsgivende inntekt.

Inntektene det er unntak for i førse ledd inngår dermed både som en del av pensjonsinntekten og som
en del av personinntekten. Det er derfor den samme inntekten som kan holdes utenfor både ved
reduksjon av uføretrygd og ved reduksjon av barnetilleg, jf. skatteloven § 12-2.

Unntaket gjelder kun for inntekten til personen som er innvilget barnetillegget. Det er ikke tilsvarende
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unntak for å holde utenfor inntekt til ektefelle, partner eller samboer, i tilfeller hvor det er innvilget
barnetillegg for fellesbarn. 

Tredje ledd – Personens opplysnings- og dokumentasjonsplikt

FOR-2014-12-05-1602-§3-2
[Endret 10/17]

Det fremkommer av tredje ledd at personen selv har plikt til å opplyse om inntektene som er nevnt i førse
ledd. Personen må også dokumentere at vedkommende har inntekter som omfattes av denne
besemmelsen. Det må foreligge dokumentasjon fra ersatningsoppgjøret hvor grunnlaget for
ersatningen fremkommer. Inntekt som sammer fra avsluttet arbeid må dokumenteres for eksempel fra
arbeidsgiver. Når personen påberoper seg at inntekten er fra avsluttet virksomhet, må det dokumenteres
at virksomheten er helt avsluttet og at inntekten sammer direkte fra den tidligere virksomheten.

Klarer ikke vedkommende å frembringe denne dokumentasjonen, vil inntektene i forbindelse med
reduksjon av uføretrygd og barnetillegg bli vurdert på lik linje med annen inntekt. Dette gjelder også i
forbindelse med etteroppgjøret.

§ 3-3 Tidspunkt for når uføretrygd, barnetillegg og gjenlevendetillegg skal reduseres på grunn av inntekt
og fordeling av reduksjon gjennom kalenderåret

FOR-2014-12-05-1602-§3-3
[Endret 6/16]

Mottakere av uføretrygd skal selv melde fra om inntekt som har betydning for sørrelsen på uføretrygden,
gjenlevendetillegget og barnetillegget. § 3-3 førse ledd undersreker at det må opplyses om forventet
inntekt før kalenderåret sarter for at personen skal få en jevn reduksjon gjennom året. Det fremkommer
også hvordan uføretrygd og barnetillegg skal reduseres når personen opplyser om inntektsendringer i
løpet av året.

Andre ledd gir besemmelser om hvordan uføretrygden kan reduseres basert på inntektsopplysninger fra
a-ordningen (elektroniske opplysninger fra arbeidsgiver).

Tredje ledd regulerer at førse og andre ledd gjelder tilsvarende for barnetillegg.

I fjerde ledd fremkommer det at barnetillegget baserer seg på et annet inntektsbegrep enn det som er
gjeldende for hhv uføretrygden og gjenlevendetillegget.

Femte ledd regulerer at det tas hensyn til inntekt i perioder bruker har uføretrygd, dersom barnetillegget i
et år gjelder for en kortere periode enn uføretrygden tas det utgangspunkt i en forholdsmessig andel av
inntekten i perioden med uføretrygd.

I det følgende er også gjenlevendetillegget inkludert der begrepet uføretrygd benyttes i denne
besemmelsen.

Førse ledd – Reduksjon på grunn av inntekt fra ulike tidspunkt i kalenderåret

FOR-2014-12-05-1602-§3-3
[Endret 6/16]

Når det er forventet at inntekten i et kalenderår vil oversige inntektsgrensen, kan personen få en jevn
reduksjon i uføretrygden. For at reduksjonen skal være jevn gjennom hele kalenderåret må personen
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melde fra om inntekten før året sarter. Tilsvarende gjelder for barnetillegget. Dersom det er forventet at
inntekten i et kalenderår vil oversige fribeløpet jf. § 12-16, 4. ledd, kan personen få en jevn reduksjon av
barnetillegget ved å melde fra om inntekten før året sarter. NAV kan i slike tilfeller iverksette den
reduserte utbetalingen av uføretrygd og barnetillegg fra sarten av året, og dermed fordele reduksjonen
på fere måneder i kalenderåret.

Dersom bruker gir opplysning om endret inntekt i løpet av et kalenderår, blir reduksjonen fordelt jevnt på
månedene som er igjen av året. Endringen foretas som hovedregel fra måneden etter at nye
inntektsopplysninger er mottatt. Dette gjelder både for uføretrygden og barnetillegget.

Andre ledd – Reduksjon i uføretrygd basert på inntektsopplysninger fra a-ordningen

FOR-2014-12-05-1602-§3-3
[Endret 10/17]

Besemmelsen inneholder regler om at NAV kan legge til grunn inntektsopplysninger som mottas fra a-
ordningen til å redusere uføretrygden. Dette gjelder i tilfeller hvor opplysninger om inntekt hittil i år som er
mottatt fra a-ordningen er høyere enn inntektsgrensen eller en forventet inntekt personen selv har meldt
inn.

Reduksjon i uføretrygden som følge av inntektsopplysninger fra a-ordningen kan tidligs foretas fra
måneden etter at inntektsopplysningene er mottatt fra a-ordningen. 

Eksempel:

Personen har en inntektsgrense på 150 000 kroner. Gjennom a-ordningen blir det i juli 2015 mottatt
opplysninger om at inntekten så langt i kalenderåret har vært 160 000 kroner. Opplysningene mottatt fra
a.ordningen gjør at uføretrygden reduseres fra augus ut fra en inntekt i kalenderåret på 160 000 kroner. I
augus blir det mottatt opplysninger gjennom a- ordningen som viser at inntekten per juli har vært
180 000 kroner. Uføretrygden reduseres da ytterligere fra september. Personen melder deretter fra i
selvbetjeningsløsningen at forventet inntekt i kalenderåret er 220 000 kroner. Uføretrygden reduseres ut
fra en forventet inntekt på 220 000 kroner fra oktober.

Hvis NAV tidlig i kalenderåret hadde mottatt informasjon om en forventet inntekt i kalenderåret på
220 000 kroner, ville reduksjonen i uføretrygden ha blitt jevn i kalenderåret ut fra en forventet inntekt på
220 000 kroner.

Tredje ledd – Førse og andre ledd gjelder tilsvarende for barnetillegget

FOR-2014-12-05-1602-§3-3
[Endret 10/17]

Det følger av tredje ledd at besemmelsene i førse og andre ledd gjelder tilsvarende for barnetillegg.

Det er inntekten til begge foreldrene som legges til grunn for reduksjon av barnetillegg som er innvilget
for fellesbarn. I slike tilfeller kan NAV også motta opplysninger fra a-ordningen om arbeidsinntekten til
den andre forelderen. 

Eksempel:

Personen er innvilget barnetillegg for et fellesbarn. Grensen for friinntekt er på 462 880 kroner. I augus
viser opplysningene fra a-ordningen at ektefellene til sammen har hatt inntekt hittil i året på 470 000
kroner. Opplysningene mottatt fra a.ordningen gjør at barnetillegget reduseres fra september ut fra en
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inntekt i kalenderåret på 470 000 kroner. I september viser opplysningene fra a-ordningen at ektefellene
har hatt en inntekt hittil i året på 615 000. Det årlige barnetillegget for to fellesbarn reduseres til null
kroner ved årlig inntekt høyere enn 611 002 kroner. Inntekten er dermed så høy at barnetillegget for hele
året skal settes til null kroner. Barnetillegget reduseres til null kroner fra førse mulige måned som er
oktober.

Hvis NAV for kalenderårets begynnelse hadde mottatt informasjon om en samlet forventet inntekt på
615 000 kroner, ville barnetillegget blitt satt til null kroner fra januar.

Fjerde ledd – inntekt som inngår i reduksjon av uføretrygd og barnetillegg

FOR-2014-12-05-1602-§3-3
[Endret 10/17]

Besemmelsen i fjerde ledd regulerer hvilke inntekter som legges til grunn for reduksjon av uføretrygd, og
for reduksjon av barnetillegg.

Det er pensjonsgivende inntekt som legges til grunn for reduksjon av uføretrygd. Hvilke inntekter som er
pensjonsgivende inntekt fremkommer av folketrygdlovens § 3-15, jf. folketrygdlovens § 12-14. I hovedsak
kan pensjonsgivende inntekt grupperes som arbeidsinntekt og næringsinntekt, herunder eventuell
utlandsinntekt.

Det fremkommer av folketrygdloven § 12-16 at det er personinntekt som legges til grunn for reduksjon av
barnetillegg. I hovedsak kan personinntekt gruppers som arbeidsinntekt, næringsinntekt, pensjon,
pensjon fra utland og uføretrygden.

Det er den samme pensjonsgivende inntekten som legges til grunn for reduksjon av uføretrygd og
barnetillegg. Barnetillegget blir imidlertid også redusert ut fra de andre inntektsypene som er omfattet av
personinntekt i skatteloven § 12-2.

Femte ledd – Det er inntekt for perioden med uføretrygd som har betydning for reduksjon av uføretrygd
og barnetillegg

FOR-2014-12-05-1602-§3-3
[Endret 10/17]

Det fremkommer av besemmelsen i femte ledd at det er inntekter i den perioden personen mottar
uføretrygd som har betydning for reduksjon av uføretrygd og barnetillegg.

Inntekt i en periode før uføretrygd innvilges og i en periode etter at uføretrygd har opphørt har ingen
betydning for reduksjon av uføretrygd og barnetillegg.

Inntekt i innvilgelsesmåneden holdes utenfor da inntekt denne måneden skriver seg fra periode før
innvilgelsen av uføretrygd. Eksempel på slik inntekt er sykepenger eller arbeidsavklaringspenger.

Dersom perioden bruker har barnetillegg er kortere enn perioden med uføretrygd, skal inntekten for
perioden med uføretrygd likevel legges til grunn. Men det tas utgangspunkt i en forholdsmessig andel av
inntekten i perioden med uføretrygd.

Det vises til rundskrivet til § 12-16 førse ledd for en mer detaljert beskrivelse og eksempler som viser
dette.

§ 3-4 Hvilende rett til uføretrygd når pensjonsgivende inntekt utgjør mer enn 80 prosent av inntekt før
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uførhet

FOR-2014-12-05-1602-§3-4
Besemmelsen omhandler hva som skjer når uføretrygd ikke skal utbetales fordi inntekten i kalenderåret
oversiger 80 prosent av inntekt før uførhet (IFU) jusert for endringer i folketrygdens grunnbeløp (G). Den
inneholder også regler for hvilende rett til uføretrygd.

Se kommentar til folketrygdloven § 12-14 tredje ledd for informasjon om tilfeller hvor inntektsgrensen
oversiger 80 prosent av oppjusert IFU.

Førse ledd – Ingen utbetaling av uføretrygd ved inntekt over 80 prosent av inntekt før uførhet (IFU)

FOR-2014-12-05-1602-§3-4
I førse ledd fremkommer at det ikke utbetales uføretrygd når den pensjonsgivende inntekten oversiger
80 prosent av inntekt før uførhet (IFU) fassatt etter folketrygdloven § 12-9. Dette fremkommer også av
folketrygdloven § 12-14 tredje ledd. Inntekten i kalenderåret må sammenlignes med IFU jusert ut fra
endringer i folketrygdens grunnbeløp (G). Det vises til rundskrivet til folketrygdloven § 12-14 tredje ledd
for nærmere redegjørelse om 80 prosent – regelen.

Andre ledd – Hvilende rett til uføretrygd

FOR-2014-12-05-1602-§3-4
Andre ledd gir utfyllende regler for når det skal fassettes hvilende rett til uføretrygd etter folketrygdloven
§ 12-10 tredje ledd. 

Fassetting av periode med hvilende rett gjøres i etteroppgjøret

Hvilende rett etter folketrygdloven § 12-10 tredje ledd skal fassettes i etteroppgjøret for det aktuelle
kalenderåret. Hvilende rett fassettes for hele kalenderår, det vil si fra 1. januar til 31. desember.

Hvilende rett forutsetter at personen ikke har hatt rett til utbetaling av uføretrygd hele kalenderåret. Det vil
derfor for eksempel fassettes hvilende rett for et kalenderår i tilfeller hvor vedkommende har hatt
utbetaling av uføretrygd men etteroppgjøret viser at dette ikke skulle vært utbetalt. 

Når melding om inntekt anses å være gitt

[Endret 10/17]

Plikten til å melde fra om inntekt fremkommer av folketrygdloven § 12-14 fjerde ledd. I § 3-4 andre ledd
andre punktum undersrekes at denne plikten er overholdt når NAV i forbindelse med etteroppgjøret
mottar skattefassettingen fra Skatteetaten. Skattefasetting brukes til å fassette korrekt uføretrygd for
kalenderåret. Melding fra personen selv er dermed ikke avgjørende for at uføretrygden for kalenderåret
skal bli korrekt.

Tredje ledd – Perioder med hvilende rett

FOR-2014-12-05-1602-§3-4
Dette fremkommer av folketrygdloven § 12-10 tredje ledd at hver periode med hvilende rett er fem år.

I forbindelse med etteroppgjøret av år fre med hvilende rett, blir personen kontaktet av NAV. Personen
må svare på om vedkommende ønsker å søke om å beholde retten til den opprinnelige uføregraden i
ytterligere fem år. Det er personen ønske som skal legges til grunn.

Det skal derfor ikke foretas noen vurderinger av retten til uføretrygd når slik søknad blir fremsatt.
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Selv om personen ikke har svart på henvendelser, kan det anses som søknad om fortsatt hvilende rett er
fremsatt. Det kreves da at det foreligger gode grunner for at svar på henvendelsen ikke er gitt. Slike gode
grunner kan for eksempel være at personen ikke har mottatt henvendelsen fra NAV. I tillegg kan
personens manglende kontakt med NAV for å få iverksatt uføretrygden igjen eller for å få den opphørt,
underbygge at vedkommende ønsker å beholde den hvilende retten. Det er sannsynlig at en person
kontakter NAV hvis vedkommende ønsker at utbetalingen skal iverksettes igjen eller at retten til
uføretrygd skal opphøre. Det skal som følge av dette ikke foretas en sreng fortolkning av hva som
omfattes av gode grunner.

Retten til uføretrygd opphører hvis personen ikke har hatt rett til utbetaling av uføretrygd i 10
etterfølgende år.

Fjerde ledd – Telling av år med hvilende rett

FOR-2014-12-05-1602-§3-4
Fordi det bare er hele kalenderår uten rett til utbetaling av uføretrygd som gir hvilende rett til uføretrygd,
sanses telling av år med hvilende rett når personen ett år får rett til utbetaling av uføretrygd. En person
som for eksempel har hatt tre kalenderår uten rett til utbetaling, men så får et år med inntekt lavere enn
80 prosent av oppjusert inntekt før uførhet (IFU), har rett til utbetaling av uføretrygd det året. Fra og med
januar det kalenderåret, vil vedkommende ikke ha hvilende rett.

Nese gang etteroppgjøret viser at personen har ett kalenderår uten rett til utbetaling av uføretrygd, vil en
ny fem års – periode med hvilende rett begynne. Denne perioden begynner fra og med januar i det
kalenderåret hvor det på nytt ikke var rett til utbetaling av uføretrygd.

Kapittel 4 Etteroppgjør

Generell kommentar

Kapittel 4 inneholder regler om etteroppgjør og gir utfyllende besemmelser til folketrygdloven § 12-14
fjerde ledd. Kapittelet inneholder også regler for gjennomføringen av tilbakekreving som følge av
etteroppgjøret.

§ 4-1 Etteroppgjør

§ 4-2 Gjennomføring av tilbakekreving i etteroppgjøret

§ 4-1 Etteroppgjør

FOR-2014-12-05-1602-§4-1
[Endret 10/17]

Denne besemmelsen omhandler etteroppgjøret som avgjøres nårforetas Arbeids- og velferdsetaten har
mottatt skattefassettingsopplysninger fra Skatteetaten. Det er også gitt regler for når etteroppgjør kan
unnlates.

Førse ledd – Etteroppgjør av uføretrygd

FOR-2014-12-05-1602-§4-1
[Endret 10/17]

Det skal foretas et etteropgjør i de tilfeller hvor en person i løpet av kalenderåret har fått utbetalt for lite
eller for mye uføretrygd. Dette følger at folketrygdloven § 12-14 fjerde ledd andre punktum og er
undersreket i forskriftsbesemmelsens førse ledd førse punktum.
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I etteroppgjøret sammenlignes uføretrygd i kalenderåret sammenlignes med ny fassatt årlig uføretrygd
basert på den ferdigliknede inntekten. Viser det seg at det er utbetalt for lite eller for mye uføretrygd, skal
det gjennomføres etteroppgjør uavhengig av hva som er årsaken til feilutbetalingen. Når det er utbetalt
for mye skal det foretas en avregning av det feilutbetalte beløpet. Det har ingen betydning for
avregningen om den uføretrygdede har meldt fra om inntekten eller ikke.

Mottar den uføretrygdede barnetillegg skal det også gjennomføres etteroppgjør for barnetillegget, jf.
folketrygdloven § 12-16 femte ledd.

Andre ledd – Summering av beløp før etteroppgjøret gjennomføres

FOR-2014-12-05-1602-§4-1
[Tilføyd 10/17]

I andre ledd fremkommer det hvordan beregningen i forkant av etteroppgjøret skal gjøres når den
uføretrygdede har fere ytelser. Med fere ytelser menes at den uføretrygdede også mottar
gjenlevendetillegg og/ eller barnetillegg. Det er uføretrygden som skal beregnes førs. Deretter må det
vurderes om det er utbetalt for mye eller for lite gjenlevendetillegg. Til sis skal beregningen av
barnetillegget gjennomføres. For tilfeller hvor den uføretrygdede mottar barnetillegg for både fellesbarn
og særkullsbarn, beregnes barnetillegget for fellesbarn førs. Det er uføretrygd etter vurderingen i
etteroppgjøret som er en del av personinntekten ved vurderingen av barnetillegget.

Det følger av andre punktum at alle de ulike beløpene skal summeres mot hverandre før endelig
konklusjon i etteroppgjøret foretas. Dette betyr at eksempelvis for mye utbetalt uføretrygd på 2 000
kroner og for lite utbetalt barnetillegg på 2 000 kroner til sammen medfører at den uføretrygdede har fått
utbetalt korrekt beløp. Etteroppgjøret skal da ikke gjennomføres. Dette gjelder selv om beløpene hver for
seg oversiger toleransegrensene som fremkommer i sjuende ledd. 

Eksempel:

Den uføretrygdede har mottatt 6 054 kroner for mye utbetalt i uføretrygd. Vedkommende har barnetillegg
for både fellesbarn og særkullsbarn.

Det er utbetalt 9 125 kroner for lite i barnetillegg for fellesbarn og 4 080 kroner for mye i barnetillegg for
særkullsbarn. Den uføretrygdede har i dette tilfellet til sammen mottatt 1 009 kroner for mye. Dette
beløpet er under ett rettsgebyr og det gjennomføres derfor ikke etteroppgjør.

Tredje ledd – Kalenderårsinntekt

FOR-2014-12-05-1602-§4-1
[Tilføyd 1/15, endret 10/17]

Det fremkommer i tredje ledd at etteroppgjøret skal gjennomføres når skattefassettingen for kalenderåret
foreligger. Dette er fordi etterpåågjøret skal baseres på kalenderårsinntekt. Dette betyr utbetaling av
uføretrygd og inntekt fra og med 1. januar til og med 31. desember. En person som for eksempel fra juli
2015 får en fas månedsinntekt på 15 000 kroner, skal få en reduksjon i uføretrygden i 2015 ut fra en
inntekt på 15 000 kroner x 6 måneder = 90 000 kroner. For det året hvor personen innvilges uføretrygd,
tar etteroppgjøret utgangspunkt i perioden hvor personen mottok uføretrygd og inntekten vedkommende
fkk utbetalt i samme periode. Det samme gjelder for året hvor uføretrygden opphører eksempelvis på
grunn av overgang til alderspensjon. Se nedenfor under sjette ledd for tilfeller hvor uføretrygden
opphører som følge av at den uføretrygdede dør. 
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Eksempel:

En person innvilges uføretrygd fra september 2015. Vedkommende hadde i 2015 en inntekt på 400 000
kroner. I perioden januar . augus ble det utbetalt 300 000 kroner og 100 000 kroner ble utbetalt i
perioden september – desember. Her er det bare 100 000 kroner som er av betydning i etteroppgjøret.

For selvsendig næringsdrivende er denne fordelingen av inntekt ikke alltid mulig. I slike tilfeller skal
kalenderårsinntekten periodiseres ut fra antall måneder personen har vært innvilget uføretrygd.

Den selvsendig næringsdrivende kan imidlertid dokumentere at inntekten sammer fra før innvilgelsen av
uføretrygd. I slike tilfeller skal NAV ta denne inntekten til fradrag i vurderingen av etteroppgjøret.

Fjerde ledd – Unntak fra tilbakekreving ved arbeidsforsøk

FOR-2014-12-05-1602-§4-1
[Endret 1/17, 10/17]

Det er i tredje ledd gitt et unntak fra besemmelsen i førse ledd om tilbakekreving av for mye utbetalt
uføretrygd. Dette unntaket gjelder for enkeltsående arbeidsforsøk.

Tilbakekreving kan unnlates hvis personen ikke har hatt inntekt i begynnelsen av året eller inntekten i det
tidsrommet var under inntektsgrensen og den årlige inntekten deretter overseg 80 prosent av oppjusert
inntekt før uførhet (IFU), jf. besemmelsen i folketrygdloven § 12-14 tredje ledd. Det er den faktiske
inntekten i periodene som er avgjørende, ikke eksempelvis månedsinntekten jusert opp til årsinntekt eller
innmeldt forventet inntekt i begynnelsen av kalenderåret.

Når den uføretrygdede i kalenderåret hadde en inntekt som overseg 80 prosent av oppjusert IFU, skal
det vurderes om det foreligger arbeidsforsøk. For å fnne ut om det foreligger et slikt arbeidsforsøk, må
man fnne tidspunktet for når endring i inntekt oppsod. Dette kan være fra måneden personen begynte i
arbeid, eller økte arbeidsinnsatsen. Det avgjørende er imidlertid den økte inntekten. Hvis personen
begynner i arbeid fra mars, men får utbetalt lønn førse gang fra april, vil arbeidsforsøket begynne fra
april. Dette er fordi det er inntekten som er det avgjørende, ikke den økte arbeidsinnsatsen.

Når man har funnet tidspunktet for endringen, må det undersøkes om inntekten forut for det var under
inntektsgrensen. Det brukes ikke periodisert inntektsgrense i denne vurderingen. Hvis inntekten i den
perioden overseg inntektsgrensen, foreligger det ikke et arbeidsforsøk. Hvis inntekten i den perioden var
under inntektsgrensen, kan det foreligge et arbeidsforsøk.

Personen må selv dokumentere tidspunktet for når endringen inntrådte, for eksempel med levering av
arbeidsavtale og/eller lønnsslipper fra arbeidsgiver. Det er ikke krav til at den uføretrygdede har begynt i
full silling. Det er endring av inntekt sammenlignet med tidligere som er det avgjørende.

Hva som anses som «i begynnelsen av året» må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Det er ikke et
vilkår for rett til unntak ved arbeidsforsøk at den uføretrygdede har inntekt i alle månedene etter at
arbeidsforsøket er sartet. Det kan for eksempel innvilges unntak ved arbeidsforsøk selv om den
uføretrygdede ikke har inntekt i november og desember det aktuelle året.

Personens inntekt i kalenderåret skal i vurderingen sammenlignes med IFU oppjusert ut fra endringer i
folketrygdens grunnbeløp. 

Eksempel:

En person har 100 prosent uføretrygd og 80 prosent av oppjusert inntekt før uførhet er 350 000 kroner.
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Personen har en inntektsgrense på 40 prosent av grunnbeløpet som utgjør 37 454 kroner.
Vedkommende melder i februar fra om at årsinntekten vil bli 100 000 kroner. I mai melder personen fra
om en forventet årsinntekt på 400 000 kroner og utbetalingen av uføretrygd opphører fra juni. I
etteroppgjøret viser det seg at faktisk inntekt for kalenderåret var på 390 000 kroner. Vedkommende økte
arbeidsinnsatsen fra april og fkk økt lønn fra mai. Inntekten i perioden fra januar til og med april var
30 000 kroner, og dette dokumenteres av vedkommende.. Fra mai og ut resen av kalenderåret var
inntekten på 360 000 kroner. Vedkommende kan innvilges arbeidsforsøk da faktisk inntekt før økning av
arbeidsinnsats var under inntektsgrensen selv om innmeldt inntekt overseg inntektsgrensen.

Det er tilbakekreving av for mye utbetalt i perioden før arbeidsforsøket som kan unnlates. Det vil si at for
mye utbetalt uføretrygd for perioden etter oppsart av arbeidsforsøk skal tilbakebetales på ordinær måte.

Det er en forutsetning at det er et enkeltsående arbeidsforsøk, se andre punktum. Det er ikke anledning
til å unnlate tilbakekreving grunnet arbeidsforsøk fere påfølgende år. I slike tilfeller skal tilbakekreving
gjennomføres etter besemmelsen i førse ledd. Anses for eksempel 2015 for et år med arbeidsforsøk kan
det ikke være arbeidsforsøk i 2016. Har det gått fere år imellom, kan det vurderes om det har vært et
arbeidsforsøk.

Femte ledd – Etteroppgjør av barnetillegg når barn dør

FOR-2014-12-05-1602-§4-1
[Tilføyd 10/17]

For mye utbetalt barnetillegg skal ikke kreves tilbakebetalt hvis et barn dør samme år som etteroppgjøret
gjelder for eller før etteroppgjøret er gjennomført året etter. Dette gjelder selv om den uføretrygdede
fortsatt har barn som vedkommende mottar barnetillegg for. Det følger av andre punktum at for mye
utbetalt barnetillegg heller ikke skal medregnes når det summeres etter reglene i andre ledd andre
punktum. Det tas etter dette ikke hensyn til for mye utbetalt barnetillegg i etteroppgjøret i slike tilfeller.

Har den uføretrygdede mottatt for lite barnetillegg, skal dette beløpet medregnes etter de ordinære
reglene for beregning av etteroppgjør.

Sjette ledd – Etteroppgjør når den uføretrygdede dør

FOR-2014-12-05-1602-§4-1
[Endret 10/17]

Det følger av sjette ledd at det ikke skal gjennomføres etteroppgjør hvis den uføretrygdede døde i det
året etteroppgjøret gjelder for. Dette gjelder uavhengig av om et etteroppgjør kunne vis at vedkommende
hadde fått utbetalt for lite eller for mye uføretrygd. Det skal imidlertid foretas etterbetaling hvis dødsfallet
skjedde i etterkant av etteroppgjørsåret men før etteroppgjøret gjennomføres. Tilbakekreving skal
unnlates i disse tilfellene.

Sjuende ledd – Tilfeller hvor etteroppgjør kan unnlates

FOR-2014-12-05-1602-§4-1
[Tilføyd 10/17]

Etteroppgjør skal gjennomføres når det er utbetalt for lite eller for mye uføretrygd. I sjuende ledd
fremkommer likevel tilfeller hvor etteroppgjør kan unnlates selv om den uføretrygdede har mottatt for lite
eller for mye uføretrygd. Hvis for lite utbetalt uføretrygd i kalenderåret utgjør mindre enn 25 prosent av
rettsgebyret etter lov av 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr kan etteroppgjør unnlates. Etteroppgjør
kan også unnlates hvis for mye utbetalt utgjør mindre enn ett rettsgebyr. Det er rettsgebyret per. 31.
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desember i etteroppgjørsåret som er avgjørende, ikke rettsgebyret på det tidspunktet etteroppgjøret
gjennomføres.

Tilfeller hvor det feilutbetalte beløpet er lavere enn henholdsvis ett rettsgebyr og 25 prosent av
rettsgebyret, skal behandles likt som tilfeller hvor personen ikke har fått utbetalt for lite eller for mye
uføretrygd. Det blir i disse tilfellene gjennomført kontroll for etteroppgjør, men det fattes ikke vedtak om
etteroppgjør.

Åttende ledd – Melding om resultatet av etteroppgjøret

FOR-2014-12-05-1602-§4-1
[Endret 10/17]

Vedtak om etteroppgjør er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 førse ledd boksav b). Personen skal
ha melding om dette vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27. I åttende ledd undersrekes at det skal gis
melding til personen om resultatet av etteroppgjøret og at vedkommende skal få en fris til å uttale seg.
Etter at frisen er gått ut, skal det sendes melding til personen. Dette kan likevel unnlates dersom
vedkommende selv ikke kommer med kommentarer til varselet. I slike tilfeller vil varselet som er sendt ut
anses som melding om vedtak.

Når det foretas etterbetaling, gis det ikke fris til personen for å komme med kommentarer etter at det er
sendt melding om resultatet av etteroppgjøret.

Niende ledd – Etteroppgjøret utsettes ikke på grunn av klage på likningen

FOR-2014-12-05-1602-§4-1
[Endret 10/17]

Etteroppgjøret er avhengig av inntektsopplysninger fra skattefassettingen. Etter at inntekten er ferdig
skattefassatt kan imidlertid personen klage på skattefassettingen. En slik klage vil ikke medføre
utsettelse av etteroppgjøret. Det fremkommer av andre punktum at dette også gjelder for en klage på
skattefassettingen fra den andre forelderen i tilfeller hvor etteroppgjøret omhandler barnetillegg for
fellesbarn.

Viser det seg senere at likningen er blitt endret slik at utfallet av opprinnelig etteroppgjør endres, skal det
foretas nytt etteroppgjør hvor den endrede inntekten skal brukes. 

Foreldelse

Foreldelsesfrisen regnes fra tidspunktet for endelig vedtak om etteroppgjør, se folketrygdloven § 22-14
andre ledd.

§ 4-2 Gjennomføring av tilbakekreving i etteroppgjøret

FOR-2014-12-05-1602-§4-2
Når etteroppgjøret viser at det er utbetalt for mye uføretrygd, skal det gjennomføres en tilbakekreving.
Besemmelsen inneholder regler for hvordan denne tilbakekrevingen skal gjennomføres.

Førse ledd – Avregning av for mye utbetalt uføretrygd

FOR-2014-12-05-1602-§4-2
Det fremkommer av førse ledd hvilke ytelser det kan avregnes i. Lisen over ytelser er uttømmende. 

Avregning i framtidig ytelse
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Når det er utbetalt for mye uføretrygd fordi personen har hatt inntekt over inntektsgrensen, kan det
feilutbetale beløpet avregnes i fremtidig uføretrygd. Etter førse ledd førse punktum kan det i tillegg
avregnes i følgende ytelser: etterlattepensjon og overgangssønad etter folketrygdloven kapitlene 15, 16
og 17, ektefelletillegg og barnetillegg som kan reduseres etter folketrygdloven § 3-26 og § 12-16,
alderspensjon etter kapitlene 19 og 20, avtalefeset pensjon i ofentlig sektor, krigspensjon og pensjon
etter yrkesskadetrygdloven.

Det kan ikke avregnes i avtalefeset pensjon i privat sektor. I slike tilfeller må det feilutbetalte beløpet
kreves inn på ordinær måte, se kommentaren til fjerde ledd. 

Avregning ved overgang fra en ytelse til en annen

Når det er iverksatt avregning i en ytelse, skal avregningen fortsette etter at personen har hatt en
eventuell overgang til annen ytelse. I utgangspunktet fortsetter avregningen med samme beløp selv om
den nye ytelsen ikke er likelydende med den forrige, se kommentar til andre ledd. 

Avregning av feilutbetalt barnetillegg

[Endret 10/17]

Når det er feilutbetalt barnetillegg kan avregningen gjennomføres selv om tillegget er opphørt. Dette betyr
at en person som har fått beregnet avregningen etter andre ledd, vil ha samme avregning etter at
tillegget er opphørt.

Andre ledd – Avregningens sørrelse

FOR-2014-12-05-1602-§4-2
[Endret 10/17]

Personen får tilbud om å betale inn hele det feilutbetalte beløpet. Avregning iverksettes dersom beløpet
ikke er innbetalt innen forfall. I utgangspunktet skal det avregnes med 10 prosent av samlet månedlig
ytelse. Avregningen kan imidlertid settes høyere enn 10 prosent. Vedkommende kan selv be om å få
betale et høyere beløp. Dersom personen ønsker et lavere avregningsbeløp, må vedkommende søke om
dette. Dette gjelder likevel ikke når utesående tilbakebetalingsbeløp er lavere enn 10 prosent av
månedlig ytelse. I tilfeller hvor det feilutbetalte beløpet er lavere enn 10 prosent av ytelsen, skal hele
beløpet avregnes i en utbetalingsmåned.

Kontakter personen Arbeids- og velferdsetaten for å få et lavere avregningsbeløp, skal dette vurderes
konkret ut fra den økonomiske situasjonen til vedkommende.

Det avregnede beløpet beregnes før en eventuell reduksjon i uføretrygd grunnet inntekt som oversiger
inntektsgrensen. Etter andre ledd skal barnetillegg etter folketrygdloven § 12-15 være med ved beregning
av brutto ytelse før en eventuell reduksjon grunnet inntekt etter folketrygdloven § 12-16. Imidlertid brukes
barnetillegg etter reduksjon av ytelse foretatt med hjemmel i folketrygdloven § 12-14 og § 12-16. Det er
dermed barnetillegg etter behovsprøving som benyttes. Dette gjelder i motsetning til uføretrygd hvor det
er uføretrygd før reduksjon for inntekt som brukes.

Det er situasjonen måneden etter vedtak om etteroppgjør som er avgjørende ved avregningen. Det er
dette som er virkningsidspunktet for endringen. Dersom det for eksempel fattes vedtak om etteroppgjør
og avregning i oktober, er det personens ytelse per november som er avgjørende. Det er fra måneden
etter at vedtaket er fattet avregningen iverksettes.
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Dersom personen for eksempel får innvilget barnetillegg etter at avregning er iverksatt, tas det ikke
hensyn til den økte ytelsen i avregningen. Det samme gjelder i tilfeller hvor tillegget opphører og ytelsen
går ned.

Avregningen skal gjennomføres etter trekk til forskuddsskatt, men før utleggsrekk. 

Eksempel 1:

En person har en uføretrygd på 20 000 kroner brutto per måned og har en 10 prosent avregning på 2 000
kroner per måned. Personen går over til alderspensjon fra januar 2017 og får en ytelse på 21 000 kroner
brutto per måned. Utgangspunktet er at avregningen fortsatt skal være på 2 000 kroner selv om dette fra
januar 2017 ikke lenger utgjør 10 prosent av brutto ytelse. 

Eksempel 2:

En person har en uføretrygd på 22 000 kroner brutto per måned og har en 10 prosent avregning på 2 200
kroner per måned. Vedkommende innvilges barnetillegg fra desember 2016 og dette gir en samlet
uføretrygd på 24 945 kroner brutto per måned før inntektsregulering. Utgangspunktet er at avregningen
fortsatt skal være på 2 200 kroner selv om dette fra desember 2016 ikke lenger utgjør 10 prosent av
brutto ytelse. 

Eksempel 3:

En person har uføretrygd og barnetillegg på til sammen 25 000 kroner brutto per måned. Vedtak om
etteroppgjør fattes i oktober 2016 med avregningsbeløp på 2 500 kroner hver måned. Dette iverksettes
fra november 2016. I desember blir det fattet vedtak om opphør av barnetillegg tilbake til september 2016
fordi vedkommende fra det tidspunktet ikke hadde rett til barnetillegg. Uføretrygden reduseres til 23 000
kroner brutto per måned fra september. Personen kontakter NAV fordi den økonomiske situasjonen er
endret og dette vanskeliggjør en fortsatt avregning på 2 500 kroner hver måned. Det blir da vurdert om
avregningsbeløpet kan da settes ned.

Tredje ledd – Avregning når det ikke er ytelse å avregne i

FOR-2014-12-05-1602-§4-2
I tredje ledd fremkommer det at inndrivingen av kravet kan gjøres etter reglene i lov om innkreving av
underholdsbidrag mv (bidragsinnkrevingsloven) dersom det ikke blir utbetalt ytelse som er nevnt i førse
ledd. Dette gjelder for eksempel når personen mottar avtalefeset pensjon fra privat sektor. Det er
Arbeids- og velferdsetaten som gjennomfører inndrivingen av kravet.

I tilfeller hvor vedkommende ikke lenger har utbetaling av uføretrygd, for eksempel på grunn av høy
inntekt, kan NAV inndrive for mye utbetalt uføretrygd ved trekk i lønn etter lov om fordringshavernes
dekningsrett (dekningsloven) § 2-7 førse ledd.

Dersom vedkommende ikke mottar ytelse eller lønn, må kravet innkreves ved ordinær tvangsinnkreving. 

Foreldelse

Avregning og trekk etter denne besemmelsen og folketrygdloven § 12-14 avbryter foreldelse, se
folketrygdloven § 22-14 femte ledd.

§ 12-15 Barnetillegg

LOV-1997-02-28-19-§12-15
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Utarbeidet 20.02.2015 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret.

Sis endret 29.06.2020, jf. overskriftene:
Generell kommentar
§ 12-15 førse ledd – Inngangsvilkår for barnetillegg
§ 12-15 førse ledd a og b – Vilkår om medlemskap, bosed og opphold i Norge fra 1. juli 2020
§ 12-15 andre ledd – Det gis ikke barnetillegg når barnet har inntekt som oversiger folketrygdens
grunnbeløp
§ 12-15 tredje ledd – Barnetilleggets sørrelse
§ 12-15 fjerde ledd – Øvre tak på summen av uføretrygd og barnetillegg
§ 12-15 femte ledd – Barnetillegg når barnet forsørges av fere som mottar uføretrygd og /eller
alderspensjon
§ 12-15 sjette ledd – Barnetillegg for foserbarn
§ 12-15 syvende ledd – forskriftshjemmel

Kommentarer til forskriftsbesemmelser til § 12-15 – Forskrift om uføretrygd fra folketrygden, § 5-2 type
barnetillegg, og § 5-3 barnetillegg når et barn blir forsørget av fere som mottar uføretrygd eller
alderspensjon, underoverskrift:
Generell kommentar

Endringene gjelder fra 1. juli 2020

Generell kommentar

[Endret 6/20]

Besemmelsen gjelder inngangsvilkår og beregning av barnetillegg til en person som mottar uføretrygd
og som forsørger barn. Det innvilges ikke barnetillegg for ektefelle/samboers særkullsbarn.

Ved lovendring med virkning fra 1. juli 2020 oppsilles det vilkår om at den uføre må være medlem av
trygden og bosatt i Norge etter § § 2-1, 2-3, førse ledd eller 2-5, førse ledd. Det forsørgede barnet må
også være bosatt og ha opphold i Norge.

Det er gitt to unntak fra hovedregelen om barnets opphold i Norge. Barnetillegget beholdes ved
midlertidig opphold utenfor EØS (og Sveits) hvis oppholdet eller oppholdene ikke varer mer enn 90 dager
i en 12 måneders periode. Også dersom barnet er pliktig medlem etter besemmelsen i § 2-5 andre ledd
(medfølgende barn til et pliktig medlem i trygden ved bosetting utenfor Norge), beholdes barnetillegget.

Etter § 1-6 er personer under 18 år defnert som barn i folketrygdloven. Retten til å motta barnetillegg
opphører derfor fra og med måneden etter at barnet har fylt 18 år.

Etter andre ledd gis det ikke barnetillegg dersom barnet har pensjonsgivende inntekt og kapitalinntekt
som til sammen er sørre enn folketrygdens grunnbeløp (G).

Det fremkommer av tredje ledd at barnetillegg utgjør 40 prosent av G for hvert barn. Tillegget reduseres
dersom trygdetiden til en person som mottar uføretrygd er kortere enn 40 år. Dette gjelder likevel ikke for
fyktninger eller for personer som er innvilget uføretrygd etter særbesemmelsene for yrkesskade i § 12-
17. Barnetillegg juseres ikke ut fra uføregrad.

Etter fjerde ledd førse punktum kan ikke uføretrygd og barnetillegg til sammen utgjøre mer enn 95
prosent (øvre tak) av oppjusert inntekt før uførhet. Det er dermed innført et øvre tak for sørrelsen på
barnetillegget. Med uføretrygd menes personens uføretrygd med 100 prosent uføregrad tillagt eventuelt

144

https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-17
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-17


gjenlevendetillegg.

Behovsprøving av barnetillegget, jf. § 12-16, skal foretas etter vurderingen mot taket.

For tilfeller hvor begge forsørgerne mottar uføretrygd og/eller alderspensjon, er det i femte ledd regulert
hvem av forsørgerne det gis barnetillegg til. Etter sjette ledd kan det innvilges barnetillegg for foserbarn.

Det er i syvende ledd gitt forskriftshjemmel til § 12-15.

§ 12-15 førse ledd – Inngangsvilkår for barnetillegg

LOV-1997-02-28-19-§12-15
[Endret 6/20]

Det fremkommer av førse ledd at det er et vilkår for rett til barnetillegg at den uføretrygdede forsørger
barnet.

Fra 1. juli 2020 innføres det krav om medlemskap, bosed og opphold i Norge for rett til barnetillegg til en
uføretrygdet. Paragraf 12-15 førse ledd utvides med boksavene a og b, hvor vilkårene fremkommer.
Andre ledd utvides også med presisering av beregningen. Forarbeidene til lovendringen fnnes i Prop.
129L (2018-2019).

§ 12-15 førse ledd førse punktum – Vilkår for forsørgelse

Barnetillegg kan gis når den uføretrygdede forsørger barn. Med forsørgelse menes at barnet er bosatt
hos den uføretrygdede, eller at vedkommende på annen måte bidrar til forsørgelsen av barnet. Det gis
imidlertid ikke barnetillegg for ektefelle/samboers særkullsbarn selv om den uføretrygdede bidrar til
forsørgelsen av barnet.

§ 12-15 førse ledd a og b – Vilkår om medlemskap, bosed og opphold i Norge fra 1. juli 2020

[Tilføyd 6/20]

Det følger av forarbeidene til vilkår fra 1. juli 2020 at et sentralt formål med endringene er å ivareta
legitimiteten til folketrygden gjennom å begrense trygdeeksport, sikre NAVs kontrollmuligheter og ivareta
at formålet med tilleggene er tilsede. Ved å innføre unntak for utenlandsopphold av kortere varighet og
unntak for pliktige medlemmer ved bosetting utenfor Norge, ivaretas hensyn til at familiene skal kunne
gjennomføre feriereiser og besøke familie i utlandet, at de som på grunn av særlig tilknytning til Norge
beholder sitt medlemskap ikke skal rammes, og det tas adminisrative hensyn.

Førse ledd angir hvem som har rett på barnetillegg til uføretrygd. Vilkår for å kunne motta barnetillegg
fremkommer i boksav a ved at den uføretrygdede må være medlem i folketrygden etter besemmelsene i
§ 2-1, § 2-3 førse ledd eller § 2-5 førse ledd. Den uføretrygdede vil oppfylle dette vilkåret dersom han
eller hun er medlem i trygden, og enten er bosatt i Norge (§ 2-1) eller er bosatt eller tar opphold på
Svalbard, Jan Mayen eller i et norsk biland (§ 2-3 førse ledd). Den uføretrygdede vil også oppfylle
vilkåret dersom vedkommende er pliktig medlem i trygden ved bosetting utenfor Norge (§ 2-5 førse
ledd). Se for øvrig rundskrivet til disse besemmelsene.

I boksav b oppsilles det videre at det er et vilkår at det forsørgede barnet er bosatt og oppholder seg i
Norge, herunder Svalbard. Hvem som etter folketrygdloven regnes som bosatt i Norge, følger av
folketrygdloven § 2-1. Svalbard er en del av Norge, men det er i folketrygdloven § 2-3 gitt særskilte
besemmelser om medlemskap i trygden for personer som arbeider eller tar opphold på Svalbard. Det er
derfor presisert at bosed og opphold på Svalbard i denne sammenheng skal likesilles med bosed og
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opphold i Norge. Det forutsettes at vedkommende har lovlig opphold i Norge. Med opphold menes hvor
barna faktisk oppholder seg. Dersom mottakeren og forsørgede barn, oppholder seg i andre EØS-land
(og Sveits), likesilles dette med opphold i Norge. Det samme gjelder andre land Norge har gjensidig
trygdeavtale med.

Barnetillegget beholdes ved utenlandsopphold i andre land enn EØS-land (og Sveits, og land vi har
avtale med) dersom barnas fravær ikke utgjør mer enn 90 dager i løpet av en periode på tolv måneder.
Dette følger av § 12-15 førse ledd b. Lengden på utenlandsoppholdet fassettes ved å legge sammen
antall dager barna har oppholdt seg, eventuelt skal oppholde seg i utlandet, innenfor en periode på tolv
måneder. Dersom NAV eksempelvis får melding om at et barn det mottas barnetillegg for skal oppholde
seg fre måneder utenfor Norge, skal NAV ved sin vurdering av om vilkårene for barnetillegg fortsatt er
oppfylt legge til grunn at utenlandsoppholdet varer fra utreisedato til hjemkomsdato.

Barnetillegget beholdes også dersom barna er medlem etter besemmelsen i § 2-5 andre ledd
(medfølgende barn til et pliktig medlem i trygden ved bosetting utenfor Norge).

Endringene gjøres gjeldende fra 1. juli 2020 for både nye og løpende vedtak om barnetillegg. Det gis
ingen overgangsperiode for løpende ytelser.

Ved vurdering av om unntaket fra vilkåret om opphold i Norge er til sede (at utenlandsoppholdet ikke
utgjør mer enn 90 dager de sise tolv månedene) skal utenlandsopphold forut for ikrafttredelsen ikke tas
med i vurderingen av lengden på utenlandsoppholdet(ene).

Reglene for utbetalingserminer og tidspunkt for utbetalinger når rett til en ytelse oppsår eller opphører
følger av de generelle reglene i folketrygdloven § 22-12. Se avsnitt om barnetillegg og virkningsidspunkt.

Barnetillegg og virkningsidspunkt

[Endret 6/20]

For å ha rett til barnetillegg må vilkårene for rett til uføretrygd være oppfylt. Barnetillegg kan tidligs gis fra
samme måned som det gis uføretrygd.

Barnetillegget gis fra og med måneden etter at vilkåret for tillegget er oppfylt, dette betyr at barnetillegg
tidligs kan gis fra og med måneden etter at barnet er født. Barnetillegget opphører senes fra og med
måneden etter at barnet har fylt 18 år, se § 22-12.

Dersom uføretrygden opphører faller også retten til barnetillegg bort. Når det gjelder tidspunktet for
endring av barnetillegg etter reglene om behovsprøving, se § 12-16 og rundskrivet til den besemmelsen.

Etter innføringen av vilkår om bosed og opphold i Norge fra 1. juli 2020, vil også endringer i slike forhold
føre til at sakene må tas opp til revisjon. Når en mottaker av barnetillegg melder fra til NAV om fytting
eller opphold i utlandet utover 90 dager, eller etaten på annen måte blir kjent med planlagt eller faktisk
utenlandsopphold utover den tiltatte perioden, må vedtak om opphør av forsørgingsillegg gjøres i tråd
med reglene i § 22-12.

Reglene i § 22-12 om tidspunkt for utbetaling av en ytelse vil tilsvarende gjelde dersom barnet kommer
tilbake til Norge etter å ha bodd eller oppholdt seg i utlandet. Det må da, jf. § 22-13, søkes om
barnetillegg på nytt. NAV må i disse tilfellene vurdere om vilkårene for ytelsen forøvrig fortsatt er oppfylt.

§ 12-15 andre ledd – Det gis ikke barnetillegg når barnet har inntekt som oversiger folketrygdens
grunnbeløp
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[Endret 6/20]

Barn som har egen pensjonsgivende inntekt, jf. folketrygdloven § 3-15 og kapitalinntekt, jf. skatteloven §
5-20 til § 5-22, som til sammen oversiger folketrygdens grunnbeløp (G) regnes som selvforsørget. Det
gis ikke barnetillegg til barn som er selvforsørget. Det er barnets samlede inntekt i kalenderåret som er
avgjørende. Barnetillegget opphøres fra måneden etter at inntekten oversiger 1G.

Det kan gis barnetillegg for barn som mottar barnepensjon etter besemmelsene i folketrygdlovens
kapittel 18. Barnepensjon er ikke pensjonsgivende inntekt eller kapitalinntekt og har ikke betydning for
retten til barnetillegg.

§ 12-15 tredje ledd – Barnetilleggets sørrelse

LOV-1997-02-28-19-§12-15
[Endret 6/20]

Barnetillegget utgjør 40 prosent av grunnbeløpet for hvert barn vedkommende forsørger.

Tillegget reduseres dersom trygdetiden er kortere enn 40 år. Barnetillegg til en fyktning skal ikke
reduseres på grunn av kortere trygdetid enn 40 år, se tredje ledd andre punktum. Når uføretrygden er
innvilget med yrkesskadefordeler, reduseres ikke barnetillegget på grunn av manglende trygdetid, se §
12-17 fjerde ledd. Barnetilleggets sørrelse er ikke avhengig av uføregrad.

§ 12-15 tredje ledd førse punktum – Barnetilleggets sørrelse og reduksjon på grunn av manglende
trygdetid

[Endret 6/16, 6/20]

Barnetillegget utgjør 40 prosent av grunnbeløpet for hvert forsørget barn. Barnetillegget reduseres
dersom trygdetiden til en person som mottar uføretrygd er kortere enn 40 år.

Eksempel:

En person får innvilget barnetillegg for ett barn. Trygdetiden i uføretrygden er fassatt til 25 år.
Barnetillegget utgjør 40 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Det er grunnbeløpet per 1. mai 2015 som
brukes i eksempelet.

Barnetillegget med reduksjon for trygdetid utgjør:

36 027 / 40 x 25 = 22 517 kr per år.

Når trygdetiden i uføretrygden reduseres ved eksport etter § 12-3, reduseres barnetillegget tilsvarende.

Det følger av besemmelsen at barnetillegg til en fyktning ikke skal reduseres på grunn av manglende
trygdetid. Dette gjelder så lenge personen er medlem av trygden. Dersom uføretrygden til en fyktning er
beregnet etter ordinære regler da dette er til guns for personen, legges anvendt trygdetid i uføretrygden
også til grunn i beregningen av barnetillegget.

Det fremkommer av tredje ledd tredje punktum at barnetillegget ikke påvirkes av uføregrad under 100
prosent. Dette betyr at en person som for eksempel har fått innvilget 50 prosent uføretrygd, vil ha rett til
samme beregning av barnetillegget som en person som har fått innvilget 100 prosent uføregrad.
Barnetillegget skal dermed ikke reduseres som følge av uføregraden.
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§ 12-15 fjerde ledd – Øvre tak på summen av uføretrygd og barnetillegg

LOV-1997-02-28-19-§12-15
[Endret 6/20]

I fjerde ledd fremkommer det at uføretrygd, gjenlevendetillegg og barnetillegg til sammen ikke kan utgjøre
mer enn 95 prosent av oppjusert inntekt før uførhet. Dersom summen av uføretrygd, gjenlevendetillegg
og barnetillegg utgjør mer enn 95 prosent av oppjusert inntekt før uførhet, så skal barnetillegget
reduseres.

§ 12-15 fjerde ledd førse punktum – Øvre tak på summen av uføretrygd og barnetillegg

[Endret 6/20]

Det er i fjerde ledd førse punktum hjemlet et øvre tak for hvor mye uføretrygd og barnetillegg til sammen
kan utgjøre. Med uføretrygd menes personens uføretrygd med 100 prosent uføregrad tillagt eventuelt
gjenlevendetillegg.

Det fremkommer at uføretrygd og barnetillegg til sammen ikke kan utgjør mer enn 95 prosent av inntekt
før uførhet. Når summen av uføretrygd, gjenlevendetillegg og barnetillegg oversiger 95 prosent av
inntekt før uførhet, blir barnetillegget redusert. Det er inntekt før uførhet oppjusert ut fra endringer i
folketrygdens grunnbeløp som brukes i beregningen.

Følgende endringer fører til ny vurdering mot taket:

Endring i størrelsen på uføretrygd

Endring i størrelsen på gjenlevendetillegg

Endring i størrelsen på barnetillegg

Størrelsen på det øvre taket endres dersom det blir fassatt ny inntekt før uførhet, jf. § 12-9.

I beregningen av taket brukes to desimaler. Det betyr at en person omfattes av taket dersom uføretrygd
og barnetillegg til sammen for eksempel utgjør 95, 01 prosent av inntekt før uførhet.

Det er 100 prosent uføretrygd tillagt eventuelt gjenlevendetillegg som brukes i vurderingen av om
vedkommende omfattes av taket. Dette betyr at en person som for eksempel mottar 50 prosent
uføretrygd, vil få denne fktivt jusert opp til 100 prosent før samlet uføretrygd og barnetillegg brukes i
vurderingen.

Barnetillegget må beregnes på nytt når det skjer endringer i uføretrygden. Når en person for eksempel
har uføretrygd med minseytelse, kan endring av sivilsand ha betydning for beregningen av
barnetillegget fordi uføretrygdens sørrelse i slike tilfeller er avhengig av sivilsand, jf. folketrygdloven §
12-13 andre ledd. Det foretas også ny beregning når det er økning eller reduksjon av antall barn det er
innvilget barnetillegg for. I tillegg vil endring av tidligere fassatt inntekt før uførhet medføre ny beregning
av barnetillegget. 

Eksempel 1:

En person mottar en 100 prosent uføretrygd på 290 000 kroner og har barnetillegg for fre barn.
Barnetillegg for hvert barn utgjør 0,4 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Vedkommende har en
oppjusert inntekt før uførhet på 450 000 kroner. Det er G per 1. mai 2015 som brukes i eksempelet.
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Slik regnes barnetillegget ut:

0,4 x 4 x 90 068 = 144 109 kroner.

Uføretrygd og barnetillegg:

290 000 + 144 109 = 434 109 kroner

95 prosent av oppjusert inntekt før uførhet er:

450 000 x 95 /100 = 427 500 kroner

Summen av uføretrygd og barnetillegg oversiger 95 prosent av oppjusert inntekt før uførhet.
Barnetillegget skal derfor reduseres.

Overskytende beløp som skal trekkes fra barnetillegget:

434 109 – 427 500 = 6 609 kroner

Dette beløpet trekkes fra barnetillegget.

144 109 – 6 609 = 137 500 kroner

Det er etter dette beregnet et barnetillegg på 137 500 kroner per år for fre barn. 

Eksempel 2:

En person mottar 50 prosent uføretrygd på 130 000 kroner og har barnetillegg for tre barn. Barnetillegg
for hvert barn utgjør 0,4 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Vedkommende har en oppjusert inntekt
før uførhet på 390 000 kroner. Det er G per 1. mai.2015 som brukes i eksemplet.

Uføretrygden må fktivt juseres for uføregrad og blir fassatt til:

130 000 x 100/ 50 = 260 000 kroner

Slik regnes barnetillegget ut:

0,4 x 3 x 90 068 = 108 082 kroner.

Uføretrygd og barnetillegg:

260 000 + 108 082 = 368 082 kroner

95 prosent av oppjusert inntekt før uførhet er:

390 000 x 95 /100 = 370 500 kroner

Summen av uføretrygd og barnetillegg er lavere enn 95 prosent av oppjusert inntekt før uførhet.
Barnetillegget skal derfor ikke reduseres og beregnes til 108 082 kroner per år for tre barn. 

Eksempel 3:

En gift person er innvilget 100 prosent uføretrygd med rettighet som ung ufør. Vedkommende har etter §
12-13 tredje ledd rett til en uføretrygd på 2,66 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Det er G per 1. mai
2015 som brukes i eksempelet. Uføretrygden utgjør 239 581 kroner. Vedkommende har barnetillegg for
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fre barn. Barnetillegg for hvert barn utgjør 0,4G.

Vedkommende har fassatt minsenivå på inntekt før uførhet for de som er innvilget rettighet som ufør.
Etter § 12-9 andre ledd boksav c er dette 4,5 G og det utgjør 405 306 kroner.

Samlet barnetillegg:

0, 4 x 4 x 90 068 = 144 109 kroner

Uføretrygd og barnetillegg:

239 581 + 144 109 = 383 690 kroner

95 prosent av oppjusert inntekt før uførhet er:

405 306 x 95/ 100 = 385 041 kroner

Summen av uføretrygd og barnetillegg oversiger ikke 95 prosent av oppjusert inntekt før uførhet.
Barnetillegget skal derfor ikke reduseres.

Fra 1. mars 2016 innvilges det barnetillegg for et barn til, slik at det samlet er innvilget barnetillegg for
fem barn.

Samlet barnetillegg fra 1. mars 2016:

0,4 x 5 x 90 068 = 180 136 kroner

Uføretrygd og barnetillegg:

239 581 + 180 136 = 419 717 kroner

Summen av uføretrygd og barnetillegg oversiger nå 95 prosent av oppjusert inntekt før uførhet.
Barnetillegget skal derfor reduseres fra 1. mars 2016.

Overskytende beløp som skal trekkes fra barnetillegget:

419 717 – 385 041 = 34 676 kroner

Dette beløpet trekkes fra barnetilleggene.

180 136 – 34 676 = 145 460 kroner

Det er etter dette beregnet et barnetillegg på 145 460 kroner per år for fem barn.

Personen blir så enslig og skal ha endret uføretrygden fra 1. april 2016. Uføretrygden skal etter § 12-13
tredje ledd nå være 2,91 G og dette utgjør 262 098 kroner.

Uføretrygd og barnetillegg er fra 1. april 2016:

262 098 + 180 136 = 442 234 kroner

Summen av uføretrygd og barnetillegg oversiger 95 prosent av oppjusert inntekt før uførhet.
Barnetillegget skal derfor fortsatt reduseres.

Overskytende beløp som skal trekkes fra barnetillegget:
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442 234 – 385 041 = 57 193 kroner

Dette beløpet trekkes fra barnetillegget:

180 136 – 57 193 = 122 943 kroner

Det er etter dette beregnet et barnetillegg på 122 943 kroner per år for fem barn.

Barnetillegget blir i eksempelet endret fordi sørrelsen på uføretrygden endres ved sivilsansendringen.
Uføretrygd og barnetillegg vil likevel til sammen bli beregnet til 385 041 kroner både før og etter
sivilsandsendringen. Imidlertid vil inntektsavkortingen av uføretrygd etter § 12-14 og behovsprøvingen av
barnetillegg i § 12-16 være ulik ut fra sørrelsen på uføretrygd og barnetillegg. Den samlede utbetalingen
kan derfor likevel bli endret.

§ 12-15 fjerde ledd andre punktum – Uføretrygd omfatter også gjenlevendetillegg

[Endret 6/20]

Når vedkommende har gjenlevendetillegg i sin uføretrygd inngår også gjenlevendetillegget i vurderingen
av taket i fjerde ledd førse punktum. Dersom uføretrygden, gjenlevendetillegget og barnetillegget utgjør
mer enn 95 prosent av oppjusert inntekt før uførhet er det kun barnetillegget som skal reduseres. Utgjør
uføretrygd og gjenlevendetillegg til sammen mer enn det øvre taket, skal hverken gjenlevendetillegget
eller uføretrygden reduseres.

§ 12-15 fjerde ledd tredje punktum – Behovsprøving av barnetillegget skal foretas etter vurderingen mot
taket

[Endret 6/20]

I fjerde ledd tredje punktum undersrekes det at behovsprøvingen i § 12-16 skal gjennomføres etter
vurderingen mot taket i førse punktum. Behovsprøvingen skal dermed gjøres i forhold til et barnetillegg
som allerede kan være redusert etter førse punktum.

§ 12-15 femte ledd – Barnetillegg når barnet forsørges av fere som mottar uføretrygd og /eller
alderspensjon

LOV-1997-02-28-19-§12-15
[Endret 6/20]

Det er i femte ledd gitt regler for tilfeller hvor barnet blir forsørget av fere som mottar uføretrygd og/ eller
alderspensjon.

§ 12-15 femte ledd førse punktum – Barnet bor sammen med begge foreldrene

[Endret 6/20]

Når barnet blir forsørget av fere som mottar uføretrygd og/eller alderspensjon, skal barnetillegget gis til
den personen som har rett til det høyese tillegget. Det er ikke anledning til å dele barnetillegget mellom
foreldrene.

Se nærmere om dette i kommentaren til forskrift om uføretrygd fra folketrygden § 5-4.

§ 12-15 femte ledd andre punktum – Barnet bor ikke sammen med begge foreldrene
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[Endret 5/17, 6/20]

Når barnet ikke bor sammen med begge foreldrene og begge foreldrene har rett til barnetillegg, gis
barnetillegget til den av foreldrene som har den daglige omsorgen for barnet.

Dersom foreldrene er enige om at barnet skal ha delt bosed etter barnelovens § 36, og dokumenterer
dette, regnes foreldrene å forsørge barnet i fellesskap. I slike tilfeller ytes tillegget til den som får det
høyese tillegget på samme måte som når barnet bor sammen med begge foreldrene.Inntektsprøvingen
gjøres som for særkullsbarn

Selv om det er avtalt delt bosed etter barneloven § 36 kan barnetillegget ikke deles mellom foreldrene.

Barnetillegg kan tilsås til en uføretrygdet som ikke bor sammen med barnet, forutsatt at den som har den
daglige omsorgen for barnet ikke er innvilget tillegget. Det avgjørende for retten til barnetillegg i slike
tilfelle er at personen bidrar til forsørgelse av barnet. Se kommentaren til førse ledd førse punktum
angående forsørgelse.

For tilfeller hvor forsørgerne har uføretrygd og alderspensjon, se også kommentar til forskriften § 5-3
nedenfor.

§ 12-15 sjette ledd – Barnetillegg for foserbarn

LOV-1997-02-28-19-§12-15
[Endret 6/20]

Sjette ledd inneholder hjemmel for innvilgelse av barnetillegg for foserbarn.

§ 12-15 sjette ledd førse punktum – Krav til to år med forsørgelse av foserbarnet

[Endret 6/20]

Det fremkommer av sjette ledd førse punktum at det kan gis barnetillegg for foserbarn når personen har
forsørget barnet de sise to årene før krav om barnetillegg blir satt fram.

Med foserbarn menes barn som er plassert utenfor hjemmet i foserhjem i forbindelse med
omsorgsovertakelse, se barnevernloven § 4-22.

Det gis foserhjemsgodtgjørelse til personer som har foserbarn. Foserhjemsgodtgjørelse besår av
utgiftsdekning og arbeidsgodtgjørelse. Arbeidsgodtgjørelsen skattlegges som lønn og anses som
personinntekt. Det er personinntekt etter skatteloven § 12-2 som har betydning for reduksjon av
barnetillegg på grunn av inntekt, se § 12-16.

§ 12-15 sjette ledd andre punktum – Tilfeller hvor det kan ses bort fra kravet om to år med forsørgelse

[Endret 6/20]

I sjette ledd andre punktum fremkommer det at det kan ses bort fra kravet om at barnet må ha vært
forsørget av foserforeldre i de to sise årene før barnetillegg kan gis. Det må i slike tilfeller foreligge
særlige grunner.

Slike særlige grunner vil foreligge i de fese tilfeller. Dette er fordi barnet anses å bli forsørget av
foserforeldrene, og fordi foserhjemsordningen er av varig karakter.
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Barnetillegg til biologiske foreldre når barna er i foserhjem

I tilfeller der både biologiske foreldre og foserforeldre oppfyller vilkårene for rett til barnetillegg, skal
barnetillegget utbetales til biologiske foreldre.

§ 12-15 syvende ledd – forskriftshjemmel

LOV-1997-02-28-19-§12-15
[Tilføyd 4/16, 6/20]

Departementet er i syvende ledd gitt en forskriftshjemmel for regler om barnetillegg. Forskrift er gitt fra 1.
januar 2016, og det er i kapittel 5 besemmelser om henholdsvis type barnetillegg og besemmelser om
barnetillegg når et barn blir forsørget av fere som mottar uføretrygd eller alderspensjon.

Kommentarer til forskriftsbesemmelser til § 12-15 – Forskrift om uføretrygd fra folketrygden, § 5-2 type
barnetillegg, og § 5-3 barnetillegg når et barn blir forsørget av fere som mottar uføretrygd eller
alderspensjon.

FOR-2014-12-05-1602
Generell kommentar

[Tilføyd 4/16. Endret 6/20]

Besemmelsene i kapittel 5 i forskriften er hjemlet i folketrygdlovens § 12-15 syvende ledd.

§ 5-2 Type barnetillegg

§ 5-3 Barnetillegg når et barn blir forsørget av flere som mottar uføretrygd eller alderspensjon

§ 5-2 Type barnetillegg

FOR-2014-12-05-1602-§5-2
[Tilføyd 4/16]

Besemmelsen omhandler at det innvilges ett felles barnetillegg for ett barnekull.

Det gis eksempelvis ett barnetillegg til en person som er innvilget barnetillegg for tre fellesbarn,
beregningen av barnetillegget legger til grunn at tillegget gjelder for tre barn. En person som er innvilget
barnetillegg for tre særkullsbarn gis ett barnetillegg, beregningen legger til grunn at tillegget gjelder for tre
barn.

Dersom den uføretrygdede har rett til barnetillegg for både felles- og særkullsbarn innvilges det to
barnetillegg. Et som gjelder for fellesbarn, og et som gjelder for særkullsbarn. 

Eksempel:

En person har rett til barnetillegg for to fellesbarn og ett særkullsbarn. Det innvilges ett barnetillegg som
gjeler for to fellesbarn, og ett barnetillegg som gjelder for særkullsbarnet.

Med fellesbarn menes et barn som bor sammen med begge sine foreldre. Med særkullsbarn menes et
barn som bor sammen med en av sine foreldre.

§ 5-3 Barnetillegg når et barn blir forsørget av fere som mottar uføretrygd eller alderspensjon
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FOR-2014-12-05-1602-§5-3
[Endret 6/16, 4/17]

Besemmelsen omhandler barnetillegg for fellesbarn som blir forsørget av fere som mottar uføretrygd
eller alderspensjon.

Førse ledd – Tillegget gis til den som har rett til det høyese tillegget

FOR-2014-12-05-1602-§5-2
[Endret 4/17]

Tillegget skal gis til den av foreldrene som har rett til det høyese tillegget. Ved innvilgelse av barnetillegg
skal det tas hensyn til sørrelsen på barnetillegget etter eventuell reduksjon på grunn av inntekt.

Dersom barnet ikke bor sammen med begge foreldrene og begge foreldrene har rett til barnetillegg, gis
barnetillegget til den av foreldrene som har den daglige omsorgen for barnet. Når foreldrene er enige om
at barnet skal ha delt bosed etter barnelovens § 36, likesilles dette med at foreldrene bor sammen.

Andre ledd – Overføring av barnetillegg til annen forelder

FOR-2014-12-05-1602-§5-2
[Endret 4/17]

Dersom et barn blir forsørget av fere som mottar uføretrygd eller alderspensjon, og foreldrene ønsker å
fytte tillegget til den andre forsørgeren, kan dette gjøres etter søknad og samtykke fra begge foreldrene.
Hele tillegget må fyttes, det er ikke mulig å splitte ett barnetillegg for fellesbarn mellom to personer.
Forutsetningen for å kunne fytte barnetillegget er at den andre forelderen deltar i forsørgelsen av barnet.
Med forsørgelse menes også betaling av underholdsbidrag.

Ønsker forsørgerne å fytte barnetillegget tilbake til den som opprinnelig hadde tillegget, kan det søkes
om ny overføring når det har gått ett år siden tidligere overføring. Tilsvarende gjelder for eventuelle
senere overføringer av barnetillegget mellom forsørgerne. Hvis retten til uføretrygd opphører for den som
mottar tillegget, gis tillegget i sedet til den andre forelderen som har uføretrygd eller alderspensjon.

 Reduksjon av barnetillegg på grunn av inntekt

LOV-1997-02-28-19-§12-16
Utarbeidet 20.02.2015 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret

Omarbeidet i sin helhet 08.02.2016 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Kontor for
pensjonsytelser

Sis endret 04.01.2021, jf. overskriften:
§ 12-16 fjerde ledd, tredje punktum – Reduksjon av fribeløp på grunn av redusert trygdetid

Generell kommentar

Besemmelsen regulerer reduksjon av barnetillegg på grunn av inntekt for uføretrygdede som forsørger
egne barn og foserbarn, jf. § 12-15.

Det er behovet for dekninger av kosnader til forsørgelse av barn som er bakgrunnen for regler som
regulerer hvordan barnetillegget skal reduseres som følge av inntekt. Familiene skal sikres et viss
inntektsnivå. Dette omtales også som behovsprøving av barnetillegget.

§ 12-16
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Etter hovedregelen i førse ledd førse punktum skal barnetillegget gitt etter § 12-15, reduseres med 50
prosent av inntekten som oversiger et fassatt fribeløp.

Det fremkommer av andre ledd at inntekt som skal legges til grunn for behovsprøvingen av barnetillegget
er personinntekt etter skatteloven § 12-2. Det samme gjelder for tilsvarende inntekter og ytelser fra
utlandet.

Etter tredje ledd skal begge foreldrenes inntekter medregnes når barnetillegget er innvilget for barn som
har foreldre som bor sammen, barn som har foreldre som bor sammen er defnert som fellesbarn.
Inntekten til den forelderen som ikke har barnetillegg skal reduseres med inntil folketrygdens grunnbeløp
(G). Dette gjelder ikke for uføretrygd fra folketrygden og pensjonsytelser fra folketrygden.

Dersom barnetillegget er innvilget for barn som har foreldre som ikke bor sammen, er det kun den
uføretrygdede sin inntekt som skal medregnes i behovsprøvingen. Barn som har foreldre som ikke bor
sammen er defnert som særkullsbarn. Inntekt til ektefelle eller samboer som den uføretrygdede ikke har
fellesbarn med, skal ikke tas med i behovsprøvingen av barnetillegget.

Fribeløpet fremkommer av fjerde ledd. Fribeløpet er 4,6 G dersom det er innvilget barnetillegg for ett
fellesbarn. Når barnetillegg er innvilget for ett særkullsbarn, er fribeløpet 3,1 G. For hvert eksra barn
økes fribeløpet med 0,4 G, dette gjelder både for fellesbarn og særkullsbarn. Etter fjerde ledd, tredje
punktum skal fribeløpet reduseres på grunn av manglende trygdetid. Barnetillegget reduseres også på
grunn av redusert trygdetid, jf. § 12-15 andre ledd. Barnetillegget påvirkes imidlertid ikke av om
uføregraden er lavere enn 100 prosent, jf. § 12-15 andre ledd.

Etter femte ledd skal besemmelsen om etteroppgjør i § 12-14 fjerde ledd gjelde tilsvarende for
barnetillegget.

§ 12-16 førse ledd – Hovedregel for reduksjon av barnetillegg på grunn av inntekt

LOV-1997-02-28-19-§12-16
I førse ledd fremkommer utgangspunktet for reduksjonen av barnetillegget som følge av inntekt.
Barnetillegget skal reduseres med et beløp som tilsvarer 50 prosent av inntekt som oversiger fribeløpet.
Fribeløpet fremkommer av fjerde ledd. Det er den samlede inntekten som har betydning for reduksjon av
barnetillegg. Reduksjonen kan medføre at et innvilget barnetillegg blir fassatt til null kroner, men retten til
barnetillegget beholdes likevel. Dersom inntekten blir lavere kan barnetillegget på nytt komme til
utbetaling.

Hvilke inntekter som har betydning for reduksjonen fremkommer av andre ledd. Det fremkommer av
tredje ledd at det er inntekten til begge foreldrene som skal medregnes når barnetillegget er innvilget for
barn som har foreldre som bor sammen.

Etter § 12-14 tredje ledd blir det ikke utbetalt uføretrygd når inntekten oversiger 80 prosent av inntekt før
uførhet jusert for endringer i folketrygdens grunnbeløp. Det kan imidlertid fortsatt utbetales barnetillegg
selv om uføretrygden er redusert til null kroner. Dette er fordi det er ulike regler for reduksjon av hhv
uføretrygd og barnetillegg som følge av inntekt.

Det er som hovedregel inntekten for hele kalenderåret som legges til grunn for behovsprøvingen av
barnetillegget.

Inntekt som legges til grunn når en bruker er innvilget uføretrygd for hele året

[Endret 10/17]
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Dersom en person er innvilget uføretrygd og barnetillegg for hele kalenderåret benyttes inntekten for
gjelder hele året.

Dersom en person er innvilget uføretrygd hele året, men barnetillegg kun deler av året benyttes også
inntekten for hele året. Men i disse tilfellene periodiseres inntekten i henhold til perioden med
barnetillegg. Det tas dermed ikke hensyn til om inntekten har fordelt seg ujevnt gjennom året. Uføretrygd
inngår i inntekten som legges til grunn for reduksjon av barnetillegg. Uføretrygden periodiseres ikke
tilsvarende som annen inntekt. Det er faktisk uføretrygd (etter eventuell reduksjon på grunn av inntekt) og
eventuell alderspensjon for perioden det er innvilget barnetillegg, som legges til grunn. 

Eksempel:

En person er innvilget uføretrygd for hele året, og barnetillegg fra 1. juli. Personen har 100 000 kroner i
uføretrygd i perioden 1. juli til 31. desember. Samlet inntekt (unntatt uføretrygd) for året utgjør 400 000
kroner. Den årlige inntekten periodiseres slik at inntekten som legges til grunn er 6 / 12 av den årlige
inntekten. Dette gjøres fordi personen har barnetillegg i 6 måneder.

Dette gjøres slik:

400 000 kr / 12 mnd. x 6 mnd. = 200 000 kroner

Inntekt som skal legges til grunn for behovsprøvingen av barnetillegget utgjør dermed:

200 000 kr + 100 000 kr (uføretrygd) = 300 000 kroner

Fribeløpet periodiseres tilsvarende, dette fremkommer i fjerde ledd. Fribeløpet sår dermed i samsvar
med perioden inntekten gjelder for.

Inntekt som legges til grunn når en person er innvilget uføretrygd for en del av året

[Endret 10/17]

Når en person er innvilget uføretrygd for en del av året er det inntekt i denne perioden som har betydning
for reduksjonen av barnetillegget. Inntekt i perioder før innvilgelse og etter opphør av uføretrygd har ikke
betydning for behovsprøvingen av barnetillegget.

Dersom den uføretrygdede er innvilget uføretrygd for en del av året og barnetillegg for den samme
perioden, er det inntekten for denne perioden som legges til grunn for behovsprøvingen av
barnetillegget. 

Eksempel:

En person innvilges uføretrygd og barnetillegg fra 1. juli 2016. Samlet inntekt for 2016 er 600 000 kroner.
For perioden personen har uføretrygd er den samlede inntekten på 250 000 kroner. Da er det inntekten
på 250 000 kroner som legges til grunn for behovsprøvingen av barnetillegget.

Dersom den uføretrygdede er innvilget uføretrygd for en del av året, og barnetillegg for en kortere del av
denne perioden, er det inntekten for perioden med uføretrygd som legges til grunn for behovsprøvingen
av barnetillegget. Denne inntekten periodiseres til å gjelde perioden med barnetillegg. Uføretrygden
periodiseres ikke tilsvarende som annen inntekt. Det er faktisk uføretrygd (etter eventuell reduksjon på
grunn av inntekt) og eventuell alderspensjon for perioden det er innvilget barnetillegg, som legges til
grunn. 
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Eksempel:

En person innvilges uføretrygd fra 1. mai 2016. Vedkommende blir innvilget barnetillegg fra 1. september
2016. Personen har dermed innvilget uføretrygd i 8 måneder og barnetillegg i 4 måneder i løpet av 2016.
Personen har 50 000 kroner i uføretrygd i perioden 1. september til 31. desember. Samlet inntekt (unntatt
uføretrygd) fra 1.mai til 31. desember 2016 utgjør 400 000 kroner. Denne inntekten periodiseres slik at
det er halve inntekten som har betydning for reduksjonen av barnetillegget.

Dette gjøres slik:

400 000 kr / 8 mnd. x 4 mnd. = 200 000 kroner

Inntekt som skal legges til grunn for behovsprøvingen av barnetillegget utgjør dermed:

200 000 kr + 50 000 kr (uføretrygd) = 250 000 kroner

§ 12-16 andre ledd – Inntekter som kan føre til reduksjon av barnetillegg

LOV-1997-02-28-19-§12-16
Besemmelsen i andre ledd omhandler hvilke inntekter som skal legges til grunn for behovsprøvingen av
barnetillegget.

§ 12-16 andre ledd førse punktum – personinntekt legges til grunn for behovsprøving

Det er personinntekt etter skattelovens § 12-2 og tilsvarende inntekter og ytelser fra utlandet som skal
legges til grunn for behovsprøvingen. Defnisjonen i skattelovens § 12-2 over inntektsyper er
uttømmende. Det vil si at andre inntekter ikke har betydning for behovsprøving av barnetillegg.

Personinntekt er skattbar inntekt vunnet ved arbeid, og kan grupperes slik:

Arbeidsinntekt (inkludert ytelser fra folketrygden som er pensjonsgivende inntekt, eksempelvis
sykepenger og arbeidsavklaringspenger)

Næringsinntekt

Pensjon fra andre enn folketrygden

Pensjon fra folketrygden

Uføretrygd fra folketrygden

§ 12-16 andre ledd andre punktum – Ytelser fra utlandet som ikke skal medregnes

I følge andre punktum skal det ses bort fra utenlandske ytelser eller deler av slike ytelser som allerede er
redusert på grunn av behovsprøving mot inntekt. Denne begrensingen skyldes at det ikke skal bli foretatt
dobbel reduksjon av barnetillegget basert på de samme inntektene.

§ 12-16 tredje ledd – Begge foreldrenes inntekt medregnes ved barnetillegg for fellesbarn

LOV-1997-02-28-19-§12-16
Etter tredje ledd skal begge foreldrenes inntekter medregnes i behovsprøvingen når barnetillegg er
innvilget for fellesbarn. Inntekter til en ektefelle eller samboer som ikke er forelder til barnet inngår ikke i
behovsprøvingen av barnetillegget.
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§ 12-16 tredje ledd førse punktum – den andre forelderens inntekt

[Endret 10/17]

Den andre forelderens inntekt har kun betydning for barnetillegg for fellesbarn. Dersom den
uføretrygdede har har barnetillegg for både særkullsbarn og fellesbarn, har inntekten til ektefelle, partner,
samboer, jf. ftrl § 1-5, kun betydning for behovsprøvingen av barnetillegget for fellesbarn.

I tilfeller hvor den uføretrygdede har innvilget uføretrygd hele året og barnetillegg for fellesbarn kun deler
av året, skal inntekten til ektefellen periodiseres ut fra antall måneder den uføretrygdede har innvilget
barnetillegget. Dette gjelder uavhengig av når på året ektefellen har inntekten. Jf. rundskrivet til førse
ledd. 

Eksempel:

En person har innvilget uføretrygd hele året og barnetillegg i 8 måneder. Ektefellen har dette året en
inntekt på 500 000 kroner.

Inntekten for året periodiseres slik:

500 000 kr / 12 mnd. x 8 mnd. = 333 333 kroner. Det er denne inntekten som inngår i behovsprøvingen
av barnetillegget.

Inntektene periodiseres tilsvarende når endring fra fellesbarn til særkullsbarn medfører at den andre
forelderens inntekt kun skal regnes med for deler av året. Dette betyr at når det er endring fra fellesbarn
til særkullsbarn så skal inntektene periodiseres ut fra månedene med henholdsvis barnetillegg for
fellesbarn og særkullsbarn. Det er ikke de faktiske inntektene i perioden med fellesbarn som legges til
grunn, men inntektene i kalenderåret.

Har for eksempel en uføretrygdet mottatt barnetillegg for fellesbarn i 4 måneder av et kalenderår, og
ektefellen har en årsinntekt på 450 000 kroner, skal denne periodiseres slik:

450 000 kr / 12 mnd. x 4 mnd. = 150 000 kroner

Det er 150 000 kroner av ektefellen sin årsinntekt som benyttes i behovsprøvingen av barnetillegget for
den aktuelle perioden.

Dersom den andre forelderen mottar uføretrygd og barnetillegg for særkullsbarn, holdes dette
barnetillegget utenfor behovsprøvingen av barnetillegg for barn de har sammen.

§ 12-16 tredje ledd andre punktum – fradrag i den andre forelderens inntekt

Har ektefellen inntekt som nevnt i andre ledd, kan det gjøres et fradrag i inntekten på inntil en ganger
folketrygdens grunnbeløp (G). Inntekten til den som mottar barnetillegget skal ikke reduseres med 1G.
Dersom inntekten til den andre av foreldrene besår av pensjon eller uføretrygd fra folketrygden, skal det
ikke gjøres fradrag for 1G i denne delen av inntekten. Det skal imidlertid gjøres fradrag i inntekt som er
pensjon fra andre enn folketrygden. Har ektefellen eksempelvis både arbeidsinntekt og uføretrygd, er det
bare arbeidsinntekten som skal reduseres med inntil 1G.

Dersom inntekten som legges til grunn for behovsprøvingen av barnetillegget er periodisert, skal beløpet
som trekkes fra inntekten til den andre forelderen periodiseres tilsvarende. 

Eksempel:
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En person har uføretrygd innvilget i 11 måneder og ektefellen har en arbeidsinntekt høyere enn 1G.
Fradraget i ektefellens inntekt periodiseres slik:

1G (G per 1.1.2016 tilsvarer 90 068 kr) / 12 mnd. x 11 mnd.:

90 068 kr / 12 mnd. x 11 mnd. = 82 526 kroner. Dette beløpet trekkes fra ektefellen sin arbeidsinntekt.

§ 12-16 fjerde ledd – Fribeløp for barnetillegg

LOV-1997-02-28-19-§12-16
Fribeløpet er grensen som avgjør når inntekt skal føre til reduksjon av barnetillegg. Fribeløpet er en årlig
sørrelse, dersom den årlige inntekten oversiger dette beløpet skal barnetillegget reduseres. Størrelsen
på fribeløpet avhenger av:

antall barn det er innvilget barnetillegg for

om foreldrene til barnet bor sammen eller ikke

trygdetiden anvendt i uføretrygden

§ 12-16 fjerde ledd førse punktum – Størrelsen på fribeløpet

Dersom foreldrene til barnet bor sammen (fellesbarn) utgjør det årlige fribeløpet 4,6 ganger grunnbeløpet
(G). Dersom foreldrene til barnet ikke bor sammen (særkullsbarn) utgjør det årlige fribeløpet 3,1 G. Det
fremkommer av andre punktum at det årlige fribeløpet økes med 0,4 G for hvert eksra barn.

Dersom en person er innvilget barnetillegg både for særkullsbarn og fellesbarn, gjelder det ulike fribeløp
for de to barnetilleggene.

En person er eksempelvis innvilget barnetillegg for 2 fellesbarn og 2 særkullsbarn. Fribeløpet som gjelder
for barnetillegget for fellesbarn er: 4,6 G + 0,4 G = 5 G. Fribeløpet som gjelder for barnetillegget for
særkullsbarn er: 3,1 G + 0,4 G = 3,5 G.

Fribeløpets sørrelse ved overgang fra fellesbarn til særkullsbarn

[Endret 10/17]

Når barnetillegget endres fra å gjelde for fellesbarn til å gjelde for særkullsbarn eller motsatt, blir det to
ulike barnetillegg i løpet av året. For perioden med fellesbarn gjelder tilhørende fribeløp for denne
perioden, og for perioden med særkullsbarn gjelder tilhørende fribeløp for denne perioden. De årlige
fribeløpene periodiseres ut fra månedene med henholdsvis barnetillegg for fellesbarn og særkullsbarn.
Dette gjøres tilsvarende som periodisering av inntekter, jf. 1. ledd og rundskrivet til denne besemmelsen.
Ved å periodisere både fribeløpene og inntektene for de aktuelle periodene blir sørrelsene
sammenlignbare.

En person har eksempelvis barnetillegg for ett fellesbarn når året sarter, fra 1. september endres
tillegget til å gjelde for ett særkullsbarn. Fribeløpene periodiseres slik:

Fribeløpet for perioden med fellesbarn blir 4,6 G / 12 mnd. x 8 mnd.

Fribeløpet for perioden med særkullsbarn blir 3,1 G / 12 mnd. x 4 mnd.

Fribeløpets sørrelse ved opphør og innvilgelse av barnetillegg
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[Endret 10/17]

Når barnetillegget opphører slik at personen ikke lenger har barnetillegg for noen barn, blir fribeløpet
periodisert til å gjelde den perioden av året personen har rett til barnetillegg. Det samme gjelder når det
innvilges barnetillegg til en person som tidligere ikke mottok barnetillegg Dette gjøres slik for at fribeløpet
og inntekten som gjelder for perioden skal være sammenlignbare sørrelser.

En bruker er eksempelvis innvilget barnetillegg for et særkullsbarn. Barnet fyller 18 år i april, og
barnetillegg opphører fra 1. mai.

Fribeløpet for perioden med barnetillegg blir periodisert slik: 3,1 G / 12 mnd. x 4 mnd.

§ 12-16 fjerde ledd andre punktum – Antall barn har betydning for sørrelsen på fribeløpet

[Endret 10/17]

Størrelsen på det årlige fribeløpet avhenger av antall barn det er innvilget barnetillegg for. Fribeløpet øker
med 0,4 ganger grunnbeløpet for hvert eksra barn. En endring i antall barn det er innvilget barnetillegg
for medfører dermed en endring i det årlige fribeløpet. I situasjoner med endring i antall barn må det
derfor tas hensyn til at året besår av perioder med ulike fribeløp.

Endring i antall barn en person er innvilget barnetillegg for skjer eksempelvis når:

Barn fyller 18 år

Barn blir født

Barn får inntekt over 1 G, og barnetillegg for barnet bortfaller

Barnetillegg for et av flere særkullsbarn flyttes til den andre forelderen

Forsørgelse av et barn starter (eksempelvis fosterbarn)

Når fribeløpet endres som følge av endring i antall barn, skjer det samtidig en endring i sørrelsen på
barnetillegget, jf.§ 12-15, andre ledd. Behovsprøvingen av barnetillegget gjelder for periodene med likt
antall barn. Det betyr at dersom det eksempelvis er innvilget barnetillegg for to barn fra 1. januar, og ett
barn fyller 18 år i juni, så blir behovsprøvingen fordelt på ulike perioder. Dette sikrer at reduksjonen av
barnetillegget innenfor en periode forholder seg til riktig fribeløp. Reduksjonen blir heller ikke sørre enn
sørrelsen på barnetillegget for samme periode.

Siden året besår av fere perioder blir det ved inngangen til en ny periode beregnet om personen har fått
for lite elle for mye utbetalt i tidligere periode(r). I slike tilfeller oppsår det et avviksbeløp. En person som
har fått for lite utbetalt i en periode får beregnet et negativt avviksbeløp. Et negativt avviksbeløp trekkes
fra reduksjonen som behovsprøvingen for resen av året tar utgangpunkt i. En person som har fått for
mye utbetalt i tidligere periode(r) får beregnet et positivt avviksbeløp. Et positivt avviksbeløp legges til
den årlige reduksjonen som behovsprøvingen for resen av året tar utgangspunkt i.

Dersom forventet årlig inntekt øker i løpet av året, og det fortsatt gjensår en periode med eksempelvis 2
barn og deretter en periode med 1 barn, blir reduksjonen fordelt forholdsmessig i disse to periodene.
Dette sikrer at barnetillegget reduseres mer i den perioden barnetillegget er høyes. I tilfeller der
barnetillegget i sise periode blir satt til 0 kroner, foretas hele reduksjonen til perioden før barnetillegget
settes til 0 kroner. 

Eksempel 1 – endring i antall barn, som følge av at ett barn fyller 18 år i løpet av året
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En person har uføretrygd med barnetillegg for 2 særkullsbarn. Barnetillegget er ikke redusert som følge
av trygdetid eller tak, se § 12-15. Fribeløpet for 2 særkullsbarn er 3,5 ganger grunnbeløpet (G), dette
utgjør 315 238 kroner. Fordi det ene barnet fyller 18 år i mars, gis det fra 1. april barnetillegg for 1 barn,
og fribeløpet settes på dette tidspunktet ned til 3,1 G, dette utgjør 279 211 kroner. Personen har 350 000
kroner i forventet årlig inntekt. Det er grunnbeløpet per 1. januar 2016 som benyttes i dette eksempelet.
Det er sett bort fra endring i grunnbeløpet fra 1. mai 2016.

Siden et barn fyller 18 år i løpet av året er det ved inngangen til året kjent at året har to perioder. Disse
periodene har ulik sørrelse på barnetillegget (før reduksjon pga. inntekt) og ulike årlige fribeløp.

Fremtidig periode nr. 1: Fra 1. januar til 31. mars (3 mnd.), 2 barn

Fremtidig periode nr. 2: Fra 1. april til 31. desember (9 mnd.), 1 barn

Fremtidig periode nr. 1 – barnetillegg for 2 barn fra 1. januar til 31. mars

Ved inngangen til året beregnes det en årlig reduksjon ut fra forventet årlig inntekt og årlig fribeløp, som
gjelder for 2 særkullsbarn. Dette gjøres slik: 350 000 kr – 315 238 kr x 0,5 = 17 381 kroner.

Månedlig reduksjon i sarten av året er dermed: 17 381 kr / 12 mnd. = 1 448 kroner per måned.

Årlig sørrelse på barnetillegget (før reduksjon pga. inntekt) for 2 barn er 72 054 kroner (2 x 0,4 G).
Månedlig sørrelse er dermed: 72 054 kr / 12 mnd. = 6005 kroner.

Månedlig sørrelse på barnetillegget (etter reduksjon pga. inntekt) i perioden med 2 barn er:

6 005 kr – 1 448 kr = 4 557 kroner

Beregningen tar utgangspunkt i årlige sørrelser, dette er for å sikre likhet i sørrelsen på barnetillegget
uavhengig av om personen har barnetillegg som gjelder for to barn hele året eller bare deler av året.

Fremtidig periode nr. 2 – barnetillegg for 1 barn fra 1. april til 31. desember

Fra 1. april mottar personen barnetillegg for 1 barn. Det årlige fribeløpet reduseres, dermed må
reduksjonen av barnetillegget beregnes på nytt. Dette gjøres slik:

Det beregnes førs en årlig reduksjon ut fra forventet årlig inntekt og årlig fribeløp som gjelder for 1
særkullsbarn, dette gjøres slik: 350 000 kr – 279 211 kr x 0,5 = 35 395 kroner.

Månedlig reduksjon i perioden med 1 barn er dermed: 35 395 kr / 12 mnd. = 2 950 kroner per måned.

Årlig sørrelse på barnetillegget (før reduksjon pga. inntekt) for 1 barn er 36 027 kroner (0,4 G). Månedlig
sørrelse er dermed: 36 027 kr / 12 mnd. = 3 002 kroner.

Månedlig sørrelse på barnetillegget (etter reduksjon pga. inntekt) i perioden med 1 barn er:

3 002 kr – 2 950 kr = 52 kroner

Barnetillegg (etter reduksjon pga. inntekt) for hele året utgjør:

Periode 1 (fra og med januar til og med mars): 6 005 kr – 1 448 kr = 4 557 kroner. Dette utgjør den
månedlige sørrelsen på barnetillegget, etter reduksjon på grunn av inntekt.
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Periode 2 (fra og med april til og med desember): 3 002 kr – 2 950 kr = 52 kroner. Dette utgjør den
månedlige sørrelsen på barnetillegget, etter reduksjon på grunn av inntekt. 

Eksempel 2 (tilsvarende som eksempel 1, men med inntektsendring fra 1. februar)

En person har uføretrygd med barnetillegg for 2 særkullsbarn. Barnetillegget er ikke redusert som følge
av trygdetid eller tak, se § 12-15. Fribeløpet for 2 særkullsbarn er 3,5 ganger grunnbeløpet (G), dette
utgjør 315 238 kroner. Fordi det ene barnet fyller 18 år i mars, gis det fra 1. april barnetillegg for 1 barn,
og fribeløpet settes på dette tidspunktet ned til 3,1 G, dette utgjør 279 211 kroner. Når året sarter har
personen en forventet årlig inntekt på 360 000. Det er grunnbeløpet pr 1. januar 2016 som benyttes i
dette eksempelet. Det er sett bort fra endring i grunnbeløpet fra 1. mai 2016.

Personen melder i slutten av januar fra om ny forventet årlig inntekt på 380 000 kroner. Reduksjonen i
barnetillegget endrer seg fra 1. februar. Reduksjonen som gjelder fra 1. februar tar hensyn til at det i
januar ble benyttet en lavere årsinntekt som grunnlag for reduksjonen, og at reduksjonen dermed var for
lav i januar.

Året fordeles nå i 3 perioder:

Tidligere periode: fra 1. januar til 31. januar (1 mnd.). Inntekten som opprinnelig ble lagt til grunn: 360 000
kroner, barnetillegg for 2 barn

Fremtidig periode nr. 1: fra 1. februar til 31. mars (2 mnd.). Inntekt lagt til grunn: 380 000 kroner,
barnetillegg for 2 barn

Fremtidig periode nr. 2: fra 1. april til 31. desember (9 mnd.). Inntekt lagt til grunn: 380 000 kroner,
barnetillegg for 1 barn

Opprinnelig reduksjon i den tidligere perioden (januar)

For denne perioden (januar) ble det beregnet en årlig reduksjon basert på årlig fribeløp og årlig forventet
inntekt som opprinnelig gjaldt for denne perioden. Dette er gjort slik:

360 000 kr – 315 238 kr x 0,5 = 22 381 kroner. Dette er den årlige reduksjonen som det ble tatt
utgangspunkt i for denne perioden. Reduksjon i januar var: 22 381 kr / 12 mnd. = 1 865 kroner.

Årlig sørrelse på barnetillegget (før reduksjon pga. inntekt) for 2 barn er 72 054 kroner (2 x 0,4 G).
Månedlig sørrelse er dermed 72 054 kr / 12 mnd. = 6 005 kroner.

Månedlig sørrelse på barnetillegget (etter reduksjon pga. inntekt) i januar var:

6 005 kr – 1 865 kr = 4 140 kroner

Siden forventet årlig inntekt har økt, må det i den videre behovsprøvingen tas hensyn til at reduksjonen i
januar var for lav.

Fremtidig periode nr. 1: Inntektsendring

Fra 1. februar tar reduksjonen i barnetillegget utgangspunkt i at forventet årlig inntekt er økt fra 360 000
kroner til 380 000 kroner. Inntektsendringen får betydning for hele den årlige reduksjonen av
barnetillegget, det må dermed gjøres en beregning som gjelder for årets tre perioder.

Tidligere periode (januar):
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Det beregnes en ny årlig reduksjon for denne perioden, basert på årlig fribeløp og ny forventet årlig
inntekt: 380 000 kr – 315 238 kr x 0,5 = 32 381 kroner

Den årlige reduksjonen som opprinnelig ble lagt til grunn i denne perioden var 22 381 kroner. Dette betyr
at året har sartet med for lav reduksjon. Det tas hensyn til dette avviket i fremtidige perioder.

Det årlige avviket beregnes slik:

32 381 kr – 22 381 kr = 10 000 kroner. I januar ble det dermed lagt til grunn en årlig reduksjon som var
10 000 kroner for lav.

Avviket for tidligere periode (januar):

10 000 kr / 12 mnd. x 1 mnd. = 833 kroner (positivt avviksbeløp)

Det må i fremtidige perioder tas hensyn til at personen har fått 833 kroner for mye i januar.

Fremtidige periode nr. 1 (februar og mars):

Den nye årlige reduksjonen, basert på den nye inntekten er: 32 381 kroner

Årlig sørrelse på barnetillegget (før reduksjon pga. inntekt) for 2 barn er: 72 054 kroner.

Årlig sørrelse på barnetillegget (etter reduksjon pga. inntekt) er dermed:

72 054 kr – 32 381 kr = 39 673 kroner.

Fremtidig periode nr. 1 er 2 måneder, og barnetillegget (etter reduksjon pga. inntekt) for perioden utgjør:

39 673 kr / 12 mnd. x 2 mnd. = 6 612 kroner

Reduksjonen i denne perioden må i tillegg ta hensyn til:

at det ble redusert for lite i januar

at et barn fyller 18 år senere i året

Fremtidig periode nr. 2 (fra og med april til og med desember – 9 måneder):

Før reduksjonen for februar og mars kan fassettes endelig må det også tas hensyn til endringene som
skjer med barnetillegget i fremtidig periode nr. 2. I denne perioden er personen innvilget barnetillegg kun
for 1 barn. Det årlige fribeløpet for 1 barn er lavere enn fribeløpet som gjelder for 2 barn, og
barnetillegget (før reduksjon pga. inntekt) er lavere enn for 2 barn.

Det beregnes en ny årlig reduksjon for fremtidig periode 2, basert på årlig fribeløp for 1 barn og ny
forventet årlig inntekt:

380 000 kr – 279 211 kr x 0,5 = 50 395 kroner

Den årlige reduksjonen det tas utgangspunkt i for perioden med ett barn kan ikke være høyere enn
sørrelsen på årlig barnetillegg (før reduksjon pga. inntekt) for ett barn, dvs. 36 027 kroner (0,4 G).

Siden den årlige reduksjonen er høyere enn årlig sørrelse på barnetillegget (før reduksjon pga. inntekt)
for ett barn, vil barnetillegget i fremtidig periode 2 bli satt til 0 kroner.
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Barnetillegg for fremtidige perioder (etter reduksjon pga. inntekt):

Avviksbeløpet fra den tidligere perioden (januar) fordeles forholdsmessig på de to fremtidige periodene.
Den forholdsmessige fordelingen tar utgangspunkt i sørrelsen på barnetillegget etter reduksjon på grunn
av inntekt, i de fremtidige periodene.

(Siden barnetillegget etter reduksjon på grunn av inntekt i fremtidig periode nr. 2 er 0 kroner, er det i dette
eksemplet allerede kjent at hele det positive avviksbeløpet må fordeles på fremtidig periode nr. 1.)

Størrelse på barnetillegget etter reduksjon for inntekt i de to periodene legges sammen:

6 612 kr + 0 kr = 6 612 kroner.

Slik gjøres den forholdsmessige fordelingen:

Fremtidig periode 1:

Avviksbeløp x «årlig sørrelse på barnetillegget (etter reduksjon pga. inntekt) for fremtidig periode nr. 1» /
« sum forventet sørrelse på barnetillegget etter reduksjon for inntekt i de to fremtidige periodene» = årlig
fradrag i fremtidig periode nr. 1

833 kroner x 39 673 / 6 612 kr = 5 000 kroner

Fremtidig periode 2:

Avviksbeløp x «årlig sørrelse på barnetillegget (etter reduksjon pga. inntekt) for fremtidig periode nr. 2» /
« sum forventet sørrelse på barnetillegget etter reduksjon for inntekt i de to fremtidige periodene» = årlig
fradrag i fremtidig periode nr. 2

833 kroner x 0 / 6 612 kr = 0 kroner

Årlig fradrag i fremtidig periode nr. 1 utgjør 5 000 kroner. Dette må legges til den årlige reduksjonen som
gjelder for denne perioden. Det betyr at årlig reduksjon for fremtidig periode nr. 1 er:

32 381 kr + 5 000 kr = 37 381 kroner.

Reduksjon for fremtidig periode nr. 1 (februar og mars) er:

37 381 kr / 12 mnd. x 2 mnd. = 6 230 kroner.

Reduksjon per måned i denne perioden er: 6 230 kr / 2 mnd. = 3 115 kroner per måned

Barnetillegg (før reduksjon pga. inntekt) utgjør per måned i denne perioden:72 054 kroner /12 mnd. =
6 004 kroner per måned

Månedlig sørrelse på barnetillegget (etter reduksjon pga. inntekt) i fremtidig periode nr. 1 er:

6 004 kr – 3 115 kr = 2 889 kroner

Barnetillegg (etter reduksjon pga. inntekt) for hele året utgjør:

Tidligere periode: (januar): 4 114 kroner utgjorde den månedlige sørrelsen på barnetillegget etter
reduksjon pga. inntekt.
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Fremtidig periode nr. 1: (februar og mars) 2 889 kroner utgjør den månedlige sørrelsen på barnetillegget
etter reduksjon pga. inntekt.

Fremtidig periode nr. 2: (fra og med april til og med desember): 0 kroner er det forventet at den
månedlige sørrelsen på barnetillegget etter reduksjon pga. inntekt blir.

§ 12-16 fjerde ledd, tredje punktum – Reduksjon av fribeløp på grunn av redusert trygdetid

[Endret 10/17, 1/21]

Fribeløpet skal reduseres dersom trygdetiden i uføretrygden er kortere enn 40 år, se § 12-13 fjerde ledd.
Dette betyr at når en person har en uføretrygd som er beregnet med en trygdetid på for eksempel 35 år,
så skal fribeløpet reduseres til 35 / 40 av fullt fribeløp.

Dersom uføretrygden er innvilget etter de tidligere særreglene om fyktninger som er medlem i
folketrygden, skal fribeløpet ikke reduseres selv om personen har kortere trygdetid enn 40 år.

Dersom uføretrygden helt eller delvis er innvilget med bakgrunn i yrkesskadebesemmelsen i § 12-17,
skal fribeløpet ikke reduseres selv om personen har kortere trygdetid enn 40 år. 

Eksempel:

En person mottar uføretrygd med en fassatt trygdetid på 18 år. Vedkommende har ett barn som bor
sammen med begge foreldrene. Barnetillegget skal beregnes til 18 / 40 av fullt barnetillegg, jf. § 12-15
andre ledd. Ut fra folketrygdens grunnbeløp pr. 1. mai 2015, som er 90 068 kroner, utgjør dette: (0, 4 x
90 068) x 18 / 40 = 16 213 kr

Fribeløpet blir beregnet til 18/40 av fullt fribeløp fassatt etter fjerde ledd. Dette utgjør: (4,6 x 90 068) x 18
/ 40 = 186 440 kr

§ 12-16 femte ledd – Etteroppgjør av barnetillegg

LOV-1997-02-28-19-§12-16
[Tilføyd 6/16. Endret 10/17]

Det fremkommer av femte ledd at besemmelsene om etteroppgjør i § 12-14 fjerde ledd gjelder
tilsvarende for barnetillegg. Dersom det er utbetalt for lite eller for mye barnetillegg foretas det et
etteroppgjør. Se rundskriv til § 12-14 og forskrift om uføretrygd fra folketrygden kapittel 4 for nærmere
redegjørelse for hvordan etteroppgjøret gjennomføres.

§ 12-16 sjette ledd – Forskriftshjemmel

LOV-1997-02-28-19-§12-16
[Tilføyd 10/17]

Departementet er i sjette ledd gitt en forskriftshjemmel for fassettelse av nærmere besemmelser om
reduksjon av barnetillegg på grunn av inntekt. Slik forskrift er gitt 5. desember 2014. Kapittel 5 i
forskriften omhandler barnetillegg.

I andre punktum er det gitt nærmere opplysninger om forskriftshjemmelens innhold. Det fremkommer at
det blant annet kan gis besemmelser om at noen ofentlige ytelser ikke skal være en del av
inntektsgrunnlaget ved behovsprøvingen av barnetillegget. I tillegg kan besemmelsene omhandle
endring av barnetillegget når inntekten endres.
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Kommentarer til forskriftsbesemmelser til § 12-16 – Forskrift om uføretrygd fra folketrygden, § 3-2 inntekt
som ikke skal føre til reduksjon, § 3-3 tidspunkt for når barnetillegg skal reduseres på grunn av inntekt,
og fordeling av reduksjon gjennom kalenderåret, og § 5-1 inntekt som har betydning for reduksjon av
barnetillegg.

FOR-2014-12-05-1602
Generell kommentar

[Tilføyd 6/16]

Besemmelser i kapittel 3 og 5 i forskriften er hjemlet i folketrygdlovens § 12-16 sjette ledd.

§ 3-2 Pensjonsgivende inntekt som ikke skal føre til reduksjon av uføretrygd og barnetillegg

§ 3-3 Tidspunktet for når uføretrygden og barnetillegget skal reduseres på grunn av inntekten og
fordeling av reduksjon gjennom kalenderåret

§ 5-1 Inntekt som har betydning for reduksjon av barnetillegg

§ 3-2 Pensjonsgivende inntekt som ikke skal føre til reduksjon av uføretrygd

FOR-2014-12-05-1602-§3-2
[Tilføyd 6/16]

Utgangspunktet etter folketrygdloven § 12-14 er at alle pensjonsgivende inntekter medfører reduksjon av
uføretrygd, se besemmelsens andre ledd tredje punktum. Utgangspunktet etter folketrygdlovens § 12-16
er at all personinntekt medfører reduksjon av barnetillegg. § 3-2 beskriver unntak fra disse.

Førse ledd – Pensjonsgivende inntekter som ikke medfører reduksjon i uføretrygd

FOR-2014-12-05-1602-§3-2
[Tilføyd 6/16]

I førse ledd er det beskrevet hvilke inntekter som ikke skal medføre reduksjon av uføretrygd. Dette
gjelder ersatning for inntektsap og etterslepsinntekter.

Førse ledd boksav a) – Ersatning for inntektsap

FOR-2014-12-05-1602-§3-2
[Tilføyd 6/16]

Det fremkommer i førse ledd hvilke pensjonsgivende inntekter som ikke skal regnes med ved reduksjon
av uføretrygd. Dette er ersatninger etter:

Lov om skadesersatning (skadesersatningsloven) § 3-1 som omhandler skade på person.

Lov om yrkesskadeforsikring (yrkesskadeforsikringsloven) § 13 som omhandler ersatningsutmåling.

Lov om ersatninger ved pasientskader mv (pasientskadeloven) § 4 førse ledd som omhandler
tapsutmåling, skadelidtes medvirkning og ersatning (oppreisning) for skade av ikke . økonomisk art.

Ersatningene som nevnes utmåles kun i den grad tapet ikke dekkes av folketrygdens ytelser. Det kan
fremså som urimelig om uføretrygden skulle reduseres eller falle bort på grunn av en ersatning som er
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utmålt under forutsetning av at skadelidte mottok ytelsen uten reduksjon.

Ersatninger for inntektsap vil i all hovedsak bli betalt ut etter uføretidspunktet men før
virkningsidspunktet for uføretrygden. I slike tilfeller vil utbetalingen av ersatningen uavhengig av denne
besemmelsen ikke ha betydning for en eventuell reduksjon av uføretrygd.

Førse ledd boksav b) – Etterslepsinntekter

FOR-2014-12-05-1602-§3-2
[Tilføyd 6/16]

Det fremkommer av boksav b) at inntekter som kommer fra aktivitet som er helt avsluttet, ikke skal
medføre reduksjon av uføretrygd. I besemmelsen er feriepenger særskilt nevnt. Dette vil gjelde
feriepenger opptjent fra arbeid som er helt avsluttet. 

Eksempel:

En person har fått innvilget 60 prosent uføretrygd. Vedkommende har jobbet 100 prosent, men skal nå
fortsette i en 40 prosent silling. Vedkommende mottar feriepenger på 40 000 kroner og halvparten av
disse sammer fra avsluttet arbeid. Inntekt unntatt etter førse ledd boksav b) er:

40 000 x 0,60 = 24 000 kr

Andre ledd – Inntekt nevnt i førse ledd skal heller ikke føre til reduksjon av barnetillegg

FOR-2014-12-05-1602-§3-2
[Tilføyd 6/16]

Det fremkommer av andre ledd at tilsvarende unntak som i førse ledd, gjelder for inntekten til personer
som har rett til barnetillegg.

Det er pensjonsgivende inntekt som fører til reduksjon av uføretrygd, mens det er personinntekt som
fører til reduksjon av barnetillegg. Forskjellen er at personinntekten inneholder fere inntektsyper enn
pensjonsgivende inntekt.

Inntektene det er unntak for i førse ledd inngår dermed både som en del av pensjonsinntekten og som
en del av personinntekten. Det er derfor den samme inntekten som kan holdes utenfor både ved
reduksjon av uføretrygd og ved reduksjon av barnetillegg.

Unntaket gjelder kun for inntekten til personen som er innvilget barnetillegget. Det er ikke tilsvarende
unntak for å holde utenfor inntekt til ektefelle, partner eller samboer, i tilfeller hvor det er innvilget
barnetillegg for fellesbarn.

Tredje ledd – Personens opplysnings- og dokumentasjonsplikt

FOR-2014-12-05-1602-§3-2
[Tilføyd 6/16]

Det fremkommer av tredje ledd at personen selv har plikt til å opplyse om inntektene som er nevnt i førse
ledd. Personen må også dokumentere at vedkommende har inntekter som omfattes av denne
besemmelsen. Det må foreligge dokumentasjon fra ersatningsoppgjøret hvor grunnlaget for
ersatningen fremkommer. Inntekt som sammer fra avsluttet arbeid må dokumenteres fra arbeidsgiver.
Når personen påberoper seg at inntekten er fra avsluttet virksomhet, må det dokumenteres at
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virksomheten er helt avsluttet og at inntekten sammer direkte fra den tidligere virksomheten.

Klarer ikke vedkommende å frembringe denne dokumentasjonen, vil inntektene i forbindelse med
reduksjon av uføretrygd og barnetillegg bli vurdert på lik linje med annen inntekt. Dette gjelder også i
forbindelse med etteroppgjøret.

§ 3-3 Tidspunkt for når uføretrygd, barnetillegg og gjenlevendetillegg skal reduseres på grunn av inntekt
og fordeling av reduksjon gjennom kalenderåret

FOR-2014-12-05-1602-§3-3
[Tilføyd 6/16]

Mottakere av uføretrygd skal selv melde fra om inntekt som har betydning for sørrelsen på uføretrygden,
gjenlevendetillegget og barnetillegget. § 3-3 førse ledd undersreker at det må opplyses om forventet
inntekt før kalenderåret sarter for at personen skal få en jevn reduksjon gjennom året. Det fremkommer
også hvordan uføretrygd og barnetillegg skal reduseres når personen opplyser om inntektsendringer i
løpet av året.

Andre ledd gir besemmelser om hvordan uføretrygden kan reduseres basert på inntektsopplysninger fra
a-ordningen (elektroniske opplysninger fra arbeidsgiver).

Tredje ledd regulerer at førse og andre ledd gjelder tilsvarende for barnetillegg.

I fjerde ledd fremkommer det at barnetillegget baserer seg på et annet inntektsbegrep enn det som er
gjeldende for hhv uføretrygden og gjenlevendetillegget.

Femte ledd regulerer at det tas hensyn til inntekt i perioder bruker har uføretrygd, dersom barnetillegget i
et år gjelder for en kortere periode enn uføretrygden tas det utgangspunkt i en forholdsmessig andel av
inntekten i perioden med uføretrygd.

I det følgende er også gjenlevendetillegget inkludert der begrepet uføretrygd benyttes i denne
besemmelsen.

Førse ledd – Reduksjon på grunn av inntekt fra ulike tidspunkt i kalenderåret

FOR-2014-12-05-1602-§3-3
[Tilføyd 6/16]

Når det er forventet at inntekten i et kalenderår vil oversige inntektsgrensen, kan personen få en jevn
reduksjon i uføretrygden. For at reduksjonen skal være jevn gjennom hele kalenderåret må personen
melde fra om inntekten før året sarter. Tilsvarende gjelder for barnetillegget. Dersom det er forventet at
inntekten i et kalenderår vil oversige fribeløpet jf. § 12-16, 4. ledd, kan personen få en jevn reduksjon av
barnetillegget ved å melde fra om inntekten før året sarter. NAV kan i slike tilfeller iverksette den
reduserte utbetalingen av uføretrygd og barnetillegg fra sarten av året, og dermed fordele reduksjonen
på fere måneder i kalenderåret.

Dersom bruker gir opplysning om endret inntekt i løpet av et kalenderår, blir reduksjonen fordelt jevnt på
månedene som er igjen av året. Endringen foretas som hovedregel fra måneden etter at nye
inntektsopplysninger er mottatt. Dette gjelder både for uføretrygden og barnetillegget.

Andre ledd – Reduksjon i uføretrygd basert på inntektsopplysninger fra a-ordningen

FOR-2014-12-05-1602-§3-3
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[Tilføyd 6/16]

Besemmelsen inneholder regler om at NAV kan legge til grunn inntektsopplysninger som mottas fra a-
ordningen til å redusere uføretrygden. Dette gjelder i tilfeller hvor opplysninger om inntekt hittil i år som er
mottatt fra a-ordningen er høyere enn inntektsgrensen eller en forventet inntekt personen selv har meldt
inn.

Reduksjon i uføretrygden som følge av inntektsopplysninger fra a-ordningen kan tidligs foretas fra
måneden etter at inntektsopplysningene er mottatt fra a-ordningen. 

Eksempel:

Personen har en inntektsgrense på 150 000 kroner. Gjennom a-ordningen blir det i juli 2015 mottatt
opplysninger om at inntekten så langt i kalenderåret har vært 160 000 kroner. Personen har tidligere ikke
opplys om dette. Opplysningene mottatt fra a.ordningen gjør at uføretrygden reduseres fra augus ut fra
en inntekt i kalenderåret på 160 000 kroner. I augus blir det mottatt opplysninger gjennom a- ordningen
som viser at inntekten per juli har vært 180 000 kroner. Uføretrygden reduseres da ytterligere fra
september. Personen melder deretter fra i selvbetjeningsløsningen at forventet inntekt i kalenderåret er
220 000 kroner. Uføretrygden reduseres ut fra en forventet inntekt på 220 000 kroner fra oktober.

Hadde personen meldt fra om en forventet inntekt i kalenderåret på 220 000 kroner før inntektsgrensen
ble overskredet, ville reduksjonen i uføretrygden ha blitt jevn i kalenderåret ut fra en forventet inntekt på
220 000 kroner.

Tredje ledd – Førse og andre ledd gjelder tilsvarende for barnetillegget

FOR-2014-12-05-1602-§3-3
[Tilføyd 6/16]

Besemmelsene i tredje ledd ivaretar at førse og andre ledd gjelder tilsvarende for barnetillegget.

Det er inntekten til begge foreldrene som legges til grunn for reduksjon av barnetillegg som er innvilget
for fellesbarn. I slike tilfeller kan NAV også motta opplysninger fra a-ordningen om arbeidsinntekten til
ektefelle, partner eller samboer. 

Eksempel:

Personen er innvilget barnetillegg for et fellesbarn. Grensen for friinntekt er på 462 880 kroner. Det er
ikke opplys om en forventet inntekt for kalenderåret som oversiger denne grensen. I augus viser
opplysningene fra a-ordningen at ektefellene til sammen har hatt inntekt hittil i året på 470 000 kroner.
Opplysningene mottatt fra a-ordningen gjør at barnetillegget reduseres fra september ut fra en inntekt i
kalenderåret på 470 000 kroner. I september viser opplysningene fra a-ordningen at ektefellene har hatt
en inntekt hittil i året på 615 000. Det årlige barnetillegget for to fellesbarn reduseres til null kroner ved
årlig inntekt høyere enn 611 002 kroner. Inntekten er dermed så høy at barnetillegget for hele året skal
settes til null kroner. Barnetillegget reduseres til null kroner fra førse mulige måned som er oktober.
Barnetillegg som er for mye utbetalt i sarten av året vil bruker måtte tilbakebetale til NAV i etteroppgjøret
det påfølgende året.

Dersom personen før året sartet hadde meldt fra om en samlet forventet inntekt på 615 000 kroner, ville
barnetillegget blitt satt til null kroner fra sarten av året, og personen ville unngått å måtte tilbakebetale til
NAV i etteroppgjøret.

Fjerde ledd – inntekt som inngår i reduksjon av uføretrygd og barnetillegg
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FOR-2014-12-05-1602-§3-3
[Tilføyd 6/16]

Besemmelsen i fjerde ledd regulerer hvilke inntekter som legges til grunn for reduksjon av uføretrygd, og
for reduksjon av barnetillegg.

Det er pensjonsgivende inntekt som legges til grunn for reduksjon av uføretrygd. Hvilke inntekter som er
pensjonsgivende inntekt fremkommer av folketrygdlovens § 3-15, jf. folketrygdlovens § 12-14. I hovedsak
kan pensjonsgivende inntekt grupperes som arbeidsinntekt og næringsinntekt, herunder eventuell
utlandsinntekt.

Det er personinntekt som legges til grunn for reduksjon av barnetillegg, dette fremkommer av
folketrygdlovens § 12-16. I hovedsak kan personinntekt gruppers som arbeidsinntekt, næringsinntekt,
pensjon, pensjon fra utland og uføretrygden.

De samme inntektsypene (pensjonsgivende inntekt) som legges til grunn for reduksjon av uføretrygd
inngår også i personinntekten som legges til grunn for reduksjon av barnetillegg, samtidig som
personinntekten besår av fere inntektsyper.

Femte ledd – Det er inntekt for perioden med uføretrygd som har betydning for reduksjon av uføretrygd
og barnetillegg

FOR-2014-12-05-1602-§3-3
[Tilføyd 6/16]

Det fremkommer av besemmelsen i femte ledd at det er inntekter i den perioden personen mottar
uføretrygd som har betydning for reduksjon av uføretrygd og barnetillegg.

Inntekt i en periode før uføretrygd innvilges og i en periode etter at uføretrygd har opphørt har ingen
betydning for reduksjon av uføretrygd og barnetillegg.

Inntekt i innvilgelsesmåneden holdes utenfor da inntekt denne måneden skriver seg fra periode før
innvilgelsen av uføretrygd. Eksempel på slik inntekt er sykepenger eller arbeidsavklaringspenger.

Dersom perioden bruker har barnetillegg er kortere enn perioden med uføretrygd, skal inntekten for
perioden med uføretrygd likevel legges til grunn. Men det tas utgangspunkt i en forholdsmessig andel av
inntekten i perioden med uføretrygd.

Det vises til rundskrivet til § 12-16 førse ledd for en mer detaljert beskrivelse og eksempler som viser
dette.

§ 5-1 Førse ledd – Inntekt som har betydning for reduksjon av barnetillegg

FOR-2014-12-05-1602-§5-1
[Tilføyd 6/16]

Det er personinntekt som legges til grunn for reduksjon av barnetillegg, dette fremkommer av
folketrygdlovens § 12-16. I hovedsak kan personinntekt gruppers som arbeidsinntekt, næringsinntekt,
pensjon, pensjon fra utland og uføretrygden.

 Uføretrygd ved yrkesskade

LOV-1997-02-28-19-§12-17

§ 12-17
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Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret.

Endret 04.01.2021, jf. overskriften:
Boksav a – krav om fem års forutgående medlemskap gjelder ikke

Generell kommentar

Dersom uførheten helt eller delvis skyldes en godkjent yrkesskade/yrkessykdom, gjelder det visse
særregler. Særreglene medfører både at det lempes på de ordinære vilkårene for rett til uføretrygd, og at
beregningsreglene er gunsigere. Ettersom beregning av uføretrygd etter særbesemmelsene ved
yrkesskade kan gi en høyere ytelse enn dersom uføretrygd beregnes etter de ordinære reglene, må det
alltid foretas en alternativ beregning. Det alternativet som gir høyese beregning velges.

Fassettelse av uføregrad i saker med godkjent yrkesskade skal gjøres etter de samme prinsipper som
gjelder for de ordinære uføresakene, se § 12-7, jf. § 12-10.

 førse ledd – Særlige regler som gjelder for yrkesskade

LOV-1997-02-28-19-§12-17
Den som har fått godkjent yrkesskade eller yrkessykdom etter kapittel 13, kan ha rett til å få uføretrygd
etter særbesemmelsene i § 12-17 dersom yrkesskaden eller yrkessykdommen har ført til uførhet.

Selv om det foreligger godkjent yrkesskade/yrkessykdom, må det foretas en vurdering av om det mes
sannsynlig er en årsakssammenheng mellom godkjent yrkesskade/yrkessykdom og hele eller deler av
uførheten.

Dersom det mes sannsynlig er en årsakssammenheng må det vurderes i hvor sor grad aktuell
skade/sykdom skyldes yrkesskade/yrkessykdom, og om det er andre lidelser som kan være årsak til
uførheten.

Boksav a – krav om fem års forutgående medlemskap gjelder ikke

LOV-1997-02-28-19-§12-17
[Endret 1/21]

Vilkåret i § 12-2 om at vedkommende skal ha vært medlem i trygden i mins fem år før han eller hun ble
ufør gjelder ikke når uførheten skyldes yrkesskade/yrkessykdom. Det betyr at en person vil ha rett til
uføretrygd selv om eksempelvis yrkesskaden inntrefer den førse dagen vedkommende kommer til
Norge og begynner i arbeid.

Boksav b – krav om fortsatt medlemskap gjelder ikke

LOV-1997-02-28-19-§12-17
Vilkåret om fortsatt medlemskap i § 12-3 for rett til uføretrygd gjelder ikke ved yrkesskade. Dette betyr at
dersom for eksempel en person kommer til Norge for å arbeide, og blir utsatt for en yrkesskade eller
yrkessykdom, vil vedkommende ha rett til å få ytelsen utbetalt i hjemlandet.

Boksav c – uføretrygd ytes ved uføregrader ned til 30 prosent

LOV-1997-02-28-19-§12-17
Det framgår av boksav c at uføretrygd kan tilsås ved uføregrader ned til 30 prosent når uførheten
skyldes godkjent yrkesskade/yrkessykdom. Når det gjelder fassettelse av uføregrad vises det til § 12-10.

§ 12-17
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For at uføretrygd skal kunne tilsås etter en lavere uføregrad enn etter de ordinære besemmelsene i §
12-7, kreves det at hele uførheten skyldes godkjent yrkesskade/yrkessykdom. For eksempel vil vilkåret i
§ 12-17 førse ledd boksav c ikke være oppfylt dersom uføregraden er 30 prosent, og halvparten (15
prosent) av uførheten skyldes yrkesskade/yrkessykdom.

Krav til årsakssammenheng mellom uførhet og yrkesskade/yrkessykdom

[Endret 3/15]

Det er ikke i tilsrekkelig at det foreligger en godkjent yrkesskade eller yrkessykdom for å omfattes av
særreglene. Kravet om at uførheten skal «skyldes» en yrkesskade / yrkessykdom innebærer at det må
være årsakssammenheng mellom yrkesskaden/ yrkessykdommen og uførheten.

Dersom hele uførheten har sin årsak i den godkjente yrkesskaden/yrkessykdommen skal hele uførheten
vurderes etter denne besemmelsen.

I mange saker er det fere årsaker til uførheten, og det kan også være slik at en yrkesskade har forverret
en eksiserende sykdom. I disse tilfellene skal årsakene fordeles.

Ved fere årsaker til uførhet, skal det gjøres en fordeling mellom årsakene, selv om de på forhånd
foreliggende sykdomsplagene alene ikke ville medført uførhet.

I de tilfeller hvor yrkesskade/yrkessykdom er årsak til mer enn 70 prosent eller mer av uførheten skal det
ikke foretas noen fordeling etter besemmelsens andre ledd.

 andre ledd – Ansvarsfordeling

LOV-1997-02-28-19-§12-17
Andre ledd inneholder særregler om ansvarfordelingen når uførheten delvis skyldes godkjent
yrkesskade/yrkessykdom og delvis skyldes annen lidelse.

Retningslinjer for ansvarsfordeling

[Endret 2/15]

Når uførheten delvis skyldes godkjent yrkesskade/yrkessykdom og delvis skyldes annen sykdom skal det
fassettes en særskilt uføregrad for den delen av uførheten som skyldes yrkesskade/yrkessykdom, og
uføretrygden etter denne uføregraden skal beregnes etter besemmelsene i § 12-17 tredje ledd dersom
dette er til guns for vedkommende. Den delen av uføretrygden som ikke skyldes godkjent
yrkesskade/yrkessykdom skal beregnes etter de ordinære besemmelsene for uføretrygd, jf. § 12-11.
Deretter legges de to delene sammen. Dette utgjør vedkommendes uføretrygd. Dette kalles
ansvarsfordeling og framgår av § 12-17 andre ledd, førse punktum.

Utgjør yrkesskaden for eksempel 30 prosent av den totale uførheten på 100 prosent, skal det tilsås 100
prosent uføretrygd og 30 prosent beregnes etter særreglene ved yrkesskade.

I noen tilfeller vil det ikke være mulig å fasslå om det er yrkesskadens/yrkessykdommens følger eller
andre sykdommer som er den mes dominerende årsak til den totale uførheten. Fordelingen vil i disse
tilfellene bli 50/50.

Dersom yrkesskaden/yrkessykdommen forverrer allerede foreliggende sykdomsforhold som alene ikke
ville medført uførhet, skal det gjøres en fordeling mellom årsakene.

§ 12-17
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I de tilfeller hvor yrkesskade/yrkessykdom er årsak til mer enn 70 prosent eller mer av uførheten, skal
uføretrygden i sin helhet innvilges etter særreglene for yrkesskade/yrkessykdom. Det skal da ikke foretas
noen ansvarsfordeling.

I prinsippet skal den delen av uførheten som skyldes yrkesskade/yrkessykdom alltid beregnes etter
særreglene for yrkesskade/yrkessykdom dersom dette er til guns, uansett hvor liten prosentandel den
utgjør. Ettersom ansvarsfordelingen vil være skjønnspreget, vil det sjelden være grunnlag for å forta en
fordeling dersom uføregraden som skyldes yrkesskaden/yrkessykdommen er under 10 prosent.

Eksempler på fassetting av uføregrad når uførheten delvis skyldes yrkesskade

Ansvarsfordeling

Ola tilsås 50 prosent uføretrygd. Halvparten (50 prosent) av den totale uførheten skyldes yrkesskade.
Uføregrad etter § 12-17 blir: 50 prosent x – = 25 prosent.

Eli tilsås 80 prosent uføretrygd. En tredjedel (33,3 prosent) av den totale uførheten anses forårsaket av
yrkesskade. Uføregrad etter § 12-17 blir: 80 prosent x 1/3 = 26,6 prosent = 25 prosent. Resen, dvs. 55
prosent skal beregnes etter de vanlige reglene.

Liv tilsås 40 prosent uføretrygd. 20 prosent av uførheten anses å være forårsaket av yrkesskade.
Uføregraden etter § 12-17 blir: 40 prosent x 20 prosent = 8 prosent = 10 prosent.

Uføregraden avrundes til nærmese hele 5 prosent.

Yrkesskaden/yrkessykdommen utgjør mer enn 70 prosent av den totale uførheten

Per tilsås 100 prosent uføretrygd. 75 prosent av den totale uførheten skyldes godkjent yrkesskade.
Ettersom under 30 prosent av den totale uførheten skyldes andre forhold enn yrkesskaden, tilsås 100
prosent uføretrygd etter særreglene ved yrkesskade.

Ansvarsfordeling ved senere endring av uføregrad.

Når uføregraden økes må det vurderes i hvilken grad forverringen kan tilskrives godkjent
yrkesskade/sykdom eller andre forhold. Dette kan medføre en annen ansvarsfordeling enn tidligere.

Yrkessykdom påvis etter at vedkommende ble tilsått uføretrygd

Når uføretrygd er innvilget etter de ordinære reglene, kan saken tas opp til ny vurdering på et senere
tidspunkt dersom påvis yrkessykdom helt eller delvis anses som årsak for uførheten. Det kreves at
skadetidspunktet er fassatt til før eller samme måned som uføretidspunktet. Se nærmere om
uføretidspunktet i § 12-8. Tidspunktet for omregningen etter § 12-17 skal settes til da sykdommen ble
konsatert. Årsaken til dette er at en del yrkessykdommer kan oppså fere år etter den skadelige
yrkespåvirkningen opphørte. En som tilsås uføretrygd etter ordinære regler, og senere får yrkesrelatert
sykdom kan få saken tatt opp til ny vurdering og dermed få beregnet uføretrygden etter særreglene ved
yrkesskade.

 tredje ledd – Fassettelse av antatt årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet, førse punktum

LOV-1997-02-28-19-§12-17
Dersom antatt årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet gir et høyere beregningsgrunnlag enn beregning
etter de ordinære besemmelsene i § 12-11 førse til fjerde ledd, skal inntekt på skadetidspunktet legges
til grunn.

Antatt årlig arbeidsinntekt skal fassettes på grunnlag av en samlet vurdering av hva som er representativ

§ 12-17

173

https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-17
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-17
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-17
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-8
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-17
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-17
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-11
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-17


inntekt for vedkommende på årsbasis. Det skal ikke tas hensyn til eventuelle framtidige lønnsillegg,
senere avansement eller formodning om at vedkommende i framtiden ville hatt lengre arbeidsid. Når
lønnen er under tarifrevisjon på skadetidspunktet kan det likevel tas med lønnsillegg som gis med
tilbakevirkende kraft.

For å fnne riktig grunnlag for beregningen vil det i de fese tilfeller være aktuelt å innhente
inntektsopplysninger for de 12 sise månedene før skadetidspunktet. Dersom vedkommende har hatt
samme jobb lenger tilbake i tid enn dette, bør inntektene de 12 sise månedene før skadetidspunktet
sammenlignes med inntekter fra tidligere år.

Den pensjonsgivende inntekten i skadeåret kan benyttes dersom den gir et representativt uttrykk for den
antatte årlige arbeidsinntekt på skadetidspunktet.

Fas helårsarbeid

For faslønnede vil lønnen vanligvis være fassatt til et besemt beløp pr. måned, uke, dag eller time. Ved
fassettelse av antatt årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet vil godtgjørelser som er et resultat av
arbeidsakerens egen arbeidsinnsats medtas ved beregningen. Dette kan være provisjon og andre
lignende ytelser. Kontante ytelser som helt eller delvis skal dekke utgifter i forbindelse med utførelsen av
arbeid skal ikke regnes med i inntektsgrunnlaget. Slike inntekter kan være

diettgodtgjørelse

bilgodtgjørelse

verktøygodtgjørelse

smussgodtgjørelse.

Kortvarige arbeidsforhold i Norge

For utenlandske satsborgere som er på midlertidig oppdrag i Norge, kan ikke inntekt på skadetidspunktet
uten videre omregnes til årsinntekt.

I disse sakene bør det innhentes opplysninger om hvor lenge det var planlagt at vedkommende skulle
være i Norge, og hvilken inntekt vedkommende hadde i hjemlandet. Den forventede inntekten fra Norge
og inntekten fra hjemlandet legges sammen dersom dette vil gi en representativ årsinntekt.

Omregning fra utenlandsk valuta skal foretas på grunnlag av kursverdien, uavhengig av
leveomkosningene i hjemland til vedkommende.

Spesielt om sjøfolk i utenriksfart

For sjøfolk i utenriksfart framgår den månedlige, eventuelt den årlige avtalte lønn og tjenesetid om bord
av den ansattes tarifavtale og/eller hans/hennes ansettelsesavtale.

Verdien av kos og losji om bord på skip er fra og med inntektsåret 1989 skattefri inntekt og skal således
ikke tas med ved beregningen av antatt årlig arbeidsinntekt ved skade/sykdom oppsått etter 31.
desember 1988.

Selvsendig næringsdrivende og frilansere

Selvsendig næringsdrivende og frilansere er yrkesskadetrygdet hvis de har tegnet frivillig
yrkesskadetrygd etter § 13-13. Fassettelsen av antatt årlig arbeidsinntekt kan ikke settes høyere enn
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beløpet det er tegnet frivillig yrkesskadetrygd for, det vil si premiegrunnlaget, se § 4 i forskriftene om
frivillig yrkesskadetrygd.

Kombinert arbeidsaker og selvsendig næringsdrivende/frilanser

Dersom vedkommende skader seg som arbeidsaker og har inntekter som selvsendig næringsdrivende
eller frilanser i tillegg, er det den samlede inntekten som skal legges til grunn. Utgjør inntekten som
arbeidsaker 150 000 kroner og årsinntekten som selvsendig næringsdrivende eller frilanser 300 000
kroner, blir antatt årlig arbeidsinntekt satt til 450 000 kroner. Dette gjelder selv om vedkommende ikke
har tegnet frivillig trygd.

Når korrekt inntekt på skadetidspunktet skal fassettes for selvsendig næringsdrivende og frilansere, vil
ofte inntekt i skadeåret gi det bese bildet av inntektssituasjonen på skadetidspunktet. Det kan også være
aktuelt å ta utgangspunkt i årsinntekt som selvsendig næringsdrivende eller frilanser året før skadeåret.
Det er viktig at det alltid foretas en sammenligning med tidligere regisrerte inntekter, fordi inntektene for
selvsendig næringsdrivende og frilansere enkelte år kan være atypiske i forhold til normalnivå. Den
atypiske inntekten kan ligge både under og over normalnivået. Eksempel på atypisk inntekt kan være
utbetalt ersatning.

Inntrefer arbeidsulykken under utøvelse av selvsendig næring/frilanservirksomhet og vedkommende
ikke har tegnet frivillig trygd, blir tilfellet ikke godkjent som yrkesskade, jf. § 13-3. Har vedkommende
tegnet frivillig trygd, legges inntektene sammen som beskrevet ovenfor. Inntekten fra den selvsendige
næringsvirksomhet/frilanservirksomhet kan likevel ikke settes høyere enn den inntekt det er tegnet frivillig
trygd for, se punktet ovenfor.

Avrunding av beregnet antatt årlige arbeidsinntekt

Den antatte årlige arbeidsinntekten på skadetidspunktet skal avrundes til nærmese hele krone.

Godtgjørelse av midlertidig eller tilfeldig art regnes ikke med ved fassettingen av den antatte årlige
inntekten, § 12-17 tredje ledd andre punktum

Godtgjørelse av midlertidig eller tilfeldig art skal ikke medtas ved fassettelse av inntektsgrunnlaget. Det
kan for eksempel være overtidsgodtgjørelse, akkordtillegg, provisjon eller inntekter fra tilfeldige
eksrajobber som vedkommende har påtatt seg.

I de tilfeller hvor overtidsgodtgjørelse, akkordtillegg og provisjonsinntekter må anses å være sabile og
påregnelige inntekter, skal det tas hensyn til disse. For å få klarhet i hvor sabile og fase disse inntektene
er, må det innhentes opplysninger fra arbeidsgiver om vedkommendes inntekter av denne art.

Naturalytelser og overskudd på utgiftsgodtgjørelser medregnes, § 12-17 tredje ledd tredje punktum

[Endret 1/18]

Dersom deler av arbeidsinntekten er naturalytelser og overskudd på utgiftsgodtgjørelser, for eksempel fri
kos og losji, fri bil og elektronisk kommunikasjon, skal disse medregnes tilsvarende det som framgår av
skatteopplysninger.

Antatt årlig arbeidsinntekt skal reguleres i samsvar med endringer i grunnbeløpet, § 12-17 tredje ledd
fjerde punktum

Den antatte årlige arbeidsinntekten på skadetidspunktet skal reguleres ut fra endringer i folketrygdens
grunnbeløp frem til virkningsidsidspunktet for uføretrygden.
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Antatt årlig arbeidsinntekt kan ikke settes høyere enn seks ganger grunnbeløpet, § 12-17 tredje ledd
femte punktum

Den antatte årlige arbeidsinntekten på skadetidspunktet kan ikke settes til høyere enn seks ganger
folketrygdens grunnbeløp (G). Inntekter som oversiger 6G medregnes ikke.

Grunnlaget reguleres ut fra endringer i grunnbeløpet, § 12-17 tredje ledd sjette punktum

Grunnlaget for beregning av uføretrygd skal reguleres ut fra endringer i folketrygdens grunnbeløp.
Grunnbeløpet endres fra 1. mai hvert år, jf. § 1-4 andre ledd.

 fjerde ledd – Ingen avkortning på grunn av manglende trygdetid

LOV-1997-02-28-19-§12-17
[Endret 6/16, 9/16]

Når det er innvilget uføretrygd med yrkesskadefordeler, skal den andelen av uføretrygden som er
beregnet med yrkesskadefordel ikke reduseres ut fra manglende trygdetid. Dette gjelder uavhengig av
sørrelsen på andelen av uførhet som skyldes yrkesskade. Tilsvarende gjelder for barnetillegg. Se
nærmere om trygdetid i § 12-12 og rundskrivet til den besemmelsen.

 femte ledd – Departementet kan gi forskrifter om beregning av uføretrygd når uførheten skyldes
yrkesskade

LOV-1997-02-28-19-§12-17
Departementet er i femte ledd gitt en forskriftshjemmel om beregning av uføretrygd når uførheten skyldes
yrkesskade.

Slik forskrift er gitt 5. desember 2014, og kapittel 6 omhandler beregning av uføretrygd ved yrkesskade.

Kommentarer til forskriftsbesemmelser til § 12-17 – Forskrift om uføretrygd fra folketrygden

FOR-2014-12-05-1602
Kapittel 6 Beregning av uføretrygd ved yrkesskade

FOR-2014-12-05-1602-KAPITTEL_6
Generell kommentar

Besemmelsene i § 6-1 og § 6-2 i kapittel 6 i forskriften er hjemlet i folketrygdloven § 12-17 femte ledd.
Kapitlet gir presiseringer om beregning av uføretrygd ved yrkesskade.

§ 6-1 Uføretrygd som delvis skyldes yrkesskade

§ 6-2 Ytterligere nedsatt inntektsevne

§ 6-3 om grunnlaget for beregning av uføretrygd for år da en person har mottatt uføretrygd som helt
eller delvis skyldes yrkesskade, er hjemlet i folketrygdloven § 12-11 andre ledd.

§ 6-1 Uføretrygd som delvis skyldes yrkesskade

FOR-2014-12-05-1602-KAPITTEL_6/§6-1
Besemmelsen omhandler beregning av uføretrygd når bare deler av uførheten skyldes godkjent
yrkesskade.

§ 12-17

§ 12-17
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Når en person har rett til uføretrygd og uførheten bare delvis skyldes en yrkesskade/yrkessykdom, skal
den delen som skyldes yrkesskade/yrkessykdom og den delen som skyldes andre forhold, beregnes hver
for seg. Det skal sammenlignes mot minse årlige ytelse etter folketrygdloven § 12-13 i hver av
delberegningene.

Den delen av uføretrygden som skyldes yrkesskade beregnes etter forholdene på skadetidspunktet, og
fassettes ved å multiplisere yrkesskadegraden med det høyese av

66 prosent av beregningsgrunnlaget etter § 12-17, og

minste årlige ytelse etter § 12-13.

Beregningsgrunnlaget etter § 12-17 (med yrkesskade) utgjør det høyese av antatt årlig arbeidsinntekt på
skadetidspunktet og beregningsgrunnlaget etter § 12-11 (uten yrkesskade), regulert i samsvar med
endringer i grunnbeløpet fram til det tidspunktet uføretrygden gis virkning fra.

Uføretrygd med yrkesskade = Yrkesskadegrad x 0,66 x Beregningsgrunnlag med yrkesskade 

eller 

Yrkesskadegrad x Minse årlige ytelse

avhengig av hva som gir høyes resultat.

Den delen av uføretrygden som ikke skyldes yrkesskade fassettes ved å multiplisere diferansen mellom
uføregraden og yrkesskadegraden med det høyese av beregningsgrunnlaget etter § 12-11, og minse
årlige ytelse etter § 12-13, og jusere beløpet med hensyn til trygdetid.

Uføretrygd uten yrkesskade =(Uføregrad – Yrkesskadegrad) x 0,66 x Beregningsgrunnlag uten
yrkesskade x Trygdetid / 40 

eller 

(Uføregrad – Yrkesskadegrad) x Minse årlige ytelse x Trygdetid / 40

avhengig av hva som gir høyes resultat.

Uføretrygden utgjør summen av de to delytelsene:

Uføretrygd = Uføretrygd med yrkesskade + Uføretrygd uten yrkesskade 

Eksempel 1

En enslig person er tilsått 80 prosent uføretrygd. Halvparten av uførheten skyldes godkjent yrkesskade,
slik at yrkesskadegraden er 40 prosent.

Beregningsgrunnlaget etter § 12-11 er 350 000 kroner. Antatt årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet
oppjusert i samsvar med grunnbeløpsendringer fram til virkningsidspunktet er 400 000 kroner, som også
utgjør beregningsgrunnlaget etter § 12-17 i dette eksemplet. Trygdetiden er 40 år. Grunnbeløpet er
88 370 kroner.

UT fra beregningsgrunnlag med yrkesskade = 0,4 x 0,66 x 400 000 kr = 105 600 kr

Minseytelse med yrkesskade = 0,4 x 2,48 G = 0,4 x 2,48 x 88 370 kr = 87 663 kr
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Uføretrygd med yrkesskade fassettes til 105 600 kroner.

UT fra beregningsgrunnlag uten yrkesskade = 0,4 x 0,66 x 350 000 kr x 40 / 40 = 92 400 kr

Minseytelse uten yrkesskade = 0,4 x 2,48 G = 0,4 x 2,48 x 88 370 kr x 40 / 40= 87 663 kr

Uføretrygd uten yrkesskade fassettes til 92 400 kroner.

Uføretrygden utgjør summen av de to delberegningene:

Uføretrygd = 105 600 + 92 400 = 198 000 kr 

Eksempel 2

En gift person er tilsått 70 prosent uføretrygd. Yrkesskadegraden er 30 prosent.

Beregningsgrunnlaget etter § 12-11 er 180 000 kroner. Antatt årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet
oppjusert i samsvar med grunnbeløpsendringer fram til virkningsidspunktet er 150 000 kroner.
Beregningsgrunnlaget etter § 12-17 i dette eksemplet er det samme som beregningsgrunnlaget etter §
12-11, og utgjør 180 000 kroner. Trygdetiden er 35 år. Grunnbeløpet er 88 370 kroner.

UT fra beregningsgrunnlag med yrkesskade = 0,3 x 0,66 x 180 000 kr = 35 640 kr

Minseytelse med yrkesskade = 0,3 x 2,28 G = 0,3 x 2,28 x 88 370 kr = 60 445 kr

Uføretrygd med yrkesskade fassettes til 60 445 kroner.

UT fra beregningsgrunnlag uten yrkesskade = 0,4 x 0,66 x 180 000 kr x 35 / 40 = 41 580 kr

Minseytelse uten yrkesskade = 0,4 x 2,28 G = 0,4 x 2,28 x 88 370 kr x 35 / 40= 70 516 kr

Uføretrygd uten yrkesskade fassettes til 70 516 kroner.

Uføretrygden utgjør summen av de to delberegningene:

Uføretrygd = 60 445 + 70 516 = 130 964 kr

§ 6-2 Ytterligere nedsatt inntektsevne

FOR-2014-12-05-1602-KAPITTEL_6/§6-2
Besemmelsen omhandler tilfeller hvor en person har fått en ytterligere varig nedsatt inntektsevne
grunnet yrkesskade og skal innvilges økning av uføregrad i uføretrygden. To ulike tilfeller omhandles:

Uføretrygd er fra tidligere ikke innvilget etter særbestemmelsene for yrkesskade.

Uføretrygd er fra tidligere innvilget etter særbestemmelsene for yrkesskade. 

Førse ledd – Har gradert uføretrygd uten yrkesskadefordeler, og får økt uføregraden på grunn av
yrkesskade

FOR-2014-12-05-1602-KAPITTEL_6/§6-2/ledd/1
Førse ledd omhandler situasjoner hvor tidligere uføretrygd ikke er innvilget etter særbesemmelsene.
Antatt årlig arbeidsinntekt på skadetidspunktet, jf. folketrygdloven § 12-17 tredje ledd, må i disse tilfellene
juseres opp som om personene ikke hadde vært delvis ufør.
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Dersom en person som mottar gradert uføretrygd uten yrkesskadefordeler får sin inntektsevne ytterligere
nedsatt på grunn av yrkesskade, skal den antatte årlige arbeidsinntekten på skadetidspunktet
oppjuseres til den inntekten vedkommende ville ha hatt dersom han eller hun på forhånd ikke hadde
vært delvis ufør. Dette gjøres ved at inntekten på skadetidspunktet divideres med graden av
gjenværende inntektsevne før skaden. 

Eksempel 1

En person mottar uføretrygd etter en uføregrad på 60 prosent før yrkesskaden inntrefer. Den reserende
inntektsevnen på 40 prosent på skadetidspunktet tilsvarer en inntekt på 250 000 kroner per år. Antatt
årlig arbeidsinntekt blir da:

250 000 kroner / 40 % = 625 000 kroner

Dersom antatt årlig inntekt oversiger seks ganger grunnbeløpet, skal beregningsgrunnlaget etter § 12-17
begrenses til dette. 

Andre ledd – Har gradert uføretrygd med yrkesskadefordeler, og får økt uføregraden på grunn av
yrkesskade

FOR-2014-12-05-1602-KAPITTEL_6/§6-2/ledd/2
Andre ledd omhandler situasjoner hvor tidligere uføretrygd er innvilget etter særbesemmelsene for
yrkesskade.

Antatt årlig inntekt på skadetidspunktet, jf. folketrygdloven § 12-17 tredje ledd, må i disse tilfellene
fassettes til det høyese av

a. den antatt årlige arbeidsinntekten som ble lagt til grunn da uføretrygden etter den første yrkesskaden
ble beregnet (justert med senere endringer i grunnbeløpet), og

b. inntekten på det nye skadetidspunktet oppjustert ved å dividere med graden av gjenværende
inntektsevne før den nye skaden. 

Eksempel

En person har mottatt 50 prosent uføretrygd beregnet etter særreglene for yrkesskade. Antatt årlig
arbeidsinntekt på skadetidspunktet jusert for grunnbeløpsendringer tilsvarer 500 000 kroner.
Vedkommende blir utsatt for en ny yrkesskade og blir helt ufør. Inntekt på nytt skadetidspunkt er 275 000
kroner. Omregnet til hel silling tilsvarer dette:

275 000 / 50 % = 550 000 kroner

I dette tilfellet vil det bese alternativet være å ta utgangspunkt i antatt årlig arbeidsinntekt på sise
skadetidspunkt når uføretrygden skal beregnes.

 Tillegg til uføretrygd for gjenlevende ektefelle (gjenlevendetillegg)

LOV-1997-02-28-19-§12-18
Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret.

Sis endret 05.02.2018, jf. overskriften:

§ 12-18
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§ 12-18 førse ledd – vilkår for rett til gjenlevendetilleggndre ledd

Generell kommentar

Etter besemmelsen gis det et tillegg i uføretrygden for gjenlevende ektefelle (gjenlevendetillegg). Dette
for å sikre uføre som også har rett til pensjon etter kapittel 17, mot økonomisk tap knyttet både til tap av
egen inntektsevne og til at ektefellen dør. Gjenlevendetillegget gis for en periode på fem år.

Gjenlevendetillegget skal kun være en midlertidig løsning, i påvente av at Stortinget tar silling til
langsiktige regler for folketrygdens ytelser til gjenlevende ektefelle, jf. Prop. 66 L (2013–2014).

Uføretrygd med gjenlevendetillegg vil ikke alltid være like gunsig som å motta gjenlevendepensjon.

Vilkårene for rett til gjenlevendetillegg i uføretrygd kan være oppfylt uten at tillegget kommer til utbetaling.

Hvis uføretrygden omregnes ved eksport, skal gjenlevendetillegg etter § 12-18 endres forholdsmessig.
Besemmelsen om dette sår i § 12-3 fjerde ledd.

 Førse ledd – vilkår for rett til gjenlevendetillegg

LOV-1997-02-28-19-§12-18
[Endret 3/15, 2/18]

Det følger av førse ledd at det gis et tillegg til uføretrygden i fem år for personer som også fyller vilkårene
for rett til gjenlevendepensjon i § 17-3 (forutgående medlemskap) og § 17-4 (fortsatt medlemskap), og
enten § 17-5 (vilkår for pensjon) eller § 17-10 (ytelser til gjenlevende skilt person). Dersom avdøde døde
som følge av en yrkesskade, skal retten til gjenlevendepensjon vurderes etter § 17-12 (Pensjon etter
dødsfall som skyldes yrkesskade). Denne besemmelsen har derfor også betydning for retten til
gjenlevendetillegg.

Retten til ytelse som gjenlevende ektefelle faller bort fra det tidspunktet den gjenlevende ektefellen får
rett til uføretrygd, jf. § 17-11 førse ledd boksav b).

Dersom det foreligger rett til begge ytelser, må den gjenlevende velge ytelse. Valg av ytelse må foretas
før en eventuell innvilgelse av uføretrygd. Det er ikke anledning til å gjøre om på valget etter at uføretrygd
er innvilget.

 Andre ledd – beregning av gjenlevendetillegget

LOV-1997-02-28-19-§12-18
[Endret 9/16]

Det gjøres to alternative beregninger for å komme fram til gjenlevendetillegget. Beregningene gjøres etter
henholdsvis førse og andre punktum.

Det beregnes førs et tillegg i uføretrygden (gjenlevendetillegg) dersom 50 prosent av gjenlevende og
avdødes uføretrygd beregnet med gjenlevendes trygdetid og sivilsand, oversiger den gjenlevendes
egen uføretrygd, jf. førse punktum. Den avdødes uføretrygd fassettes etter førse punktum lik den
ugraderte uføretrygden som den avdøde ville hatt om vedkommende på dødsfallsidspunktet hadde fått
rett til uføretrygd, eller den ugraderte uføretrygden avdøde mottok. Avdødes uføretrygd fassettes etter
førse punktum med den gjenlevendes trygdetid og sivilsand. Se kommentarer til tredje ledd.

Etter andre punktum skal gjenlevendetillegget likevel mins utgjøre diferansen mellom avdødes

§ 12-18

§ 12-18
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minseytelse fassatt etter § 12-13, beregnet med avdødes trygdetid, og gjenlevendes uføretrygd.

Det er den gjenlevendes sivilsand på virkningsidspunktet for gjenlevendetillegget som skal legges til
grunn ved beregningen av minseytelsen til den avdøde og gjenlevende. Det vil si at den satsen
gjenlevende får eller ville ha fått i minseytelse skal legges til grunn.

I beregningene benyttes ugradert uføretrygd for både den gjenlevende og den avdøde. Har for eksempel
den gjenlevende 50 prosent uføretrygd, skal denne oppjuseres til 100 prosent før gjenlevendetillegget
beregnes.

Det beregnede gjenlevendetillegget skal juseres for gjenlevendes uføregrad og inntekt, jf. åttende ledd. 

Eksempel

Anne mottar 100 prosent uføretrygd. Denne utgjør 258 500 kroner pr. år. Hun blir enke. Hennes avdøde
ektefelle ville hatt en uføretrygd på 338 370 kroner på dødsfallsidspunktet. Begge har 40 års trygdetid.
Det tas utgangspunkt i grunnbeløpet per 1. mai 2014 som tilsvarer 88 730 kroner.

Det må foretas en beregning for å se om Anne kan ha rett til utbetaling av gjenlevendetillegg i
uføretrygden:

50 prosent av Annes uføretrygd utgjør:

258 500 kr x 0,50 = 129 250 kr

50 prosent av avdød ektefelles uføretrygd utgjør:

338 370 kr x 0,50 = 169 185 kr

Til sammen blir dette:

129 250 + 169 185 = 298 435 kr

Deretter må diferansen mellom dette beløpet og Annes uføretrygd regnes ut:

298 435 kr – 258 500 kr = 39 935 kr

Diferanse må sammenlignes med hva gjenlevendetillegget etter andre punktum mins skal utgjøre.

Anne er enke og bor alene når gjenlevendetillegget skal beregnes, slik at høy sats benyttes i
beregningen. Avdøde ville hatt rett til minseytelse etter § 12-13 andre ledd.

Avdødes minseytelse:

2,48 x 88 370 kr = 219 158 kr

Fradrag for Annes uføretrygd: 258 500 kr

Diferanse: 219 158 – 258 500 = – 39 342 kr

Gjenlevendetillegget etter hovedregelen gir et tillegg på 39 935 kroner, mens gjenlevendetillegget etter
unntaksbesemmelsene i andre punktum gir et negativt resultat.

Gjenlevendetillegget utgjør i dette tilfellet 39 935 kroner pr. år.  
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Eksempel

John mottar 100 prosent uføretrygd. Trygdetiden er beregnet til 18 år. Uføretrygden utgjør 111 767
kroner. Avdød ektefelle har full trygdetid og har mottatt uføretrygd med rettigheter som ung ufør.
Grunnbeløpet per 1. mai 2014 brukes i beregningen og dette utgjør 88 370 kroner.

Avdød ektefelles beregningsgrunnlag (uten beregning som ung ufør) tilsvarer 300 000 kroner. Avdød
ektefelles uføretrygd uten ung ufør fordel utgjør:

300 000 kroner x 0,66: 198 000 kr

Avdødes uføretrygd med gjenlevendes trygdetid tilsvarer:

198 000 kroner x 18/40 år = 89 100 kroner.

Avdødes minseytelse (uten ung ufør, ettersom gjenlevende ikke er ung ufør):

2,48 x 88 370 kr = 219 158 kr

Avdødes uføretrygd (minseytelse) med gjenlevendes trygdetid tilsvarer:

219 158 kroner x 18/40 år = 98 621 kroner

Minseytelsen gir det bese resultatet, og brukes i den videre beregningen:

50 prosent av Johns uføretrygd:

111 767 kr x 0,50 = 55 884 kr

50 prosent av avdødes uføretrygd med gjenlevendes trygdetid:

98 621 kr x 0,50 = 49 311 kr

Til sammen: 55 884 + 49 311 = 105 195 kr

Deretter må diferansen mellom dette beløpet og Johns uføretrygd beregnes:

105 195 kr – 111 767 kr = – 6 572 kr

Gjenlevendetillegget etter hovedregelen gir et negativt resultat. Det må deretter foretas en beregning av
hva gjenlevendetillegget etter andre punktum mins vil utgjøre.

John bor alene når gjenlevendetillegget beregnes, slik at høy sats skal benyttes. Avdøde ville hatt rett til
minseytelse etter § 12-13 tredje ledd.

Avdødes minseytelse (2,91 x 88 370 kr): 257 157 kr

Fradrag for Johns uføretrygd: 111 767 kr

Diferanse: 257 157 – 111 767 = 145 390 kr

Gjenlevendetillegget etter hovedregelen gir et negativt resultat, mens gjenlevendetillegget etter
besemmelsen i andre punktum gir 145 390 kroner.

Gjenlevendetillegget utgjør i dette tilfellet 145 390 kroner pr. år.
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§ 12-18 Tredje ledd – avdødes uføretrygd

LOV-1997-02-28-19-§12-18
Det framgår av tredje ledd hvordan avdødes uføretrygd skal beregnes. I tilfeller hvor avdøde mottok
uføretrygd, brukes den ugraderte uføretrygden.

I de tilfeller hvor avdøde mottok uføretrygd på dødsfallsidspunktet, må det foretas en alternativ
beregning for å fnne ut om det er uføretidspunktet eller dødsfallsidspunktet som gir høyes uføretrygd.
Dette betyr at det førs må foretas en beregning av avdødes uføretrygd basert på beregningsgrunnlag og
tilhørende trygdetid knyttet til uføretidspunktet. Deretter foretas det en tilsvarende beregning knyttet til
dødsfallsidspunktet. Det brukes 100 prosent uføregrad i begge tilfellene. Den av disse uføretrygdene
som blir høyes, angir hvilket uføretidspunkt som skal legges til grunn, og det syrer følgelig også hvilket
beregningsgrunnlag og trygdetid som blir gjeldende for avdøde. 

Eksempel

David mottar 100 prosent uføretrygd. Trygdetiden er 30 år. Uføretrygden utgjør minseytelse etter høy
sats, korrigert for trygdetid. Grunnbeløpet per 1. mai 2014 er 88 370 kroner. Davids uføretrygd utgjør
derfor:

(2,48 x 88 370 kr) x 30/40 år = 164 368 kroner

Ektefellen dør i mars 2015. Den avdøde ektefellen mottok 50 prosent omregnet uføretrygd tilsvarende
112 613 kroner da hun døde. Den avdødes trygdetid var fassatt til 35 år. Uføretidspunktet var fassatt til
februar 2008.

Det må foretas en alternativ beregning for å fnne ut om avdødes tidligere fassatte uføretidspunkt, eller
om dødsfallsidspunktet skal benyttes ved beregningen av avdødes uføretrygd.

Alt. 1). Avdødes uføretrygd med gammelt uføretidspunkt etter en uføregrad på 100 prosent tilsvarer:

112 613 kr x 100/50 = 225 226 kroner

Alt. 2). Avdødes uføretrygd med nytt uføretidspunkt fassatt til måneden for dødsfallet:

Ved at nytt uføretidspunkt settes til dødsfallsidspunktet vil avdødes trygdetid i dette eksemplet endres fra
35 år til 40 år, og dette tilsier at det ikke blir foretatt noen begrensninger i forhold til trygdetiden. Det
legges videre til grunn at beregningsgrunnlaget på dødsfallsidspunktet tilsvarte 375 000 kroner.

375 000 kr x 0,66 = 247 500 kroner.

Nytt uføretidspunkt settes til måneden for dødsfallet, ettersom dette gir høyes uføretrygd.

Det må foretas en beregning for å se om David kan ha rett til utbetaling av gjenlevendetillegg i
uføretrygden:

50 prosent av Davids uføretrygd:

164 368 kr x 0,5 = 82 184 kr

50 prosent av avdødes uføretrygd:

(247 500 kr x 30/40 år) x 0,5 = 92 813 kr
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Til sammen blir dette: 82 184 + 92 813 = 174 997 kr

Deretter må diferansen mellom dette beløpet og Davids uføretrygd regnes ut:

174 997 kr – 164 368 kr = 10 629 kr

David bor alene når gjenlevendetillegget skal beregnes, slik at høy sats skal benyttes. Avdødes
minseytelse etter § 12-13 andre ledd er 2,48 x 88 370 kroner (grunnbeløp per mai 2014). Avdødes
trygdetid som skal legges til grunn er 40 år.

Avdødes minseytelse (2,48 x 88 370 kr) x40/40 år: 219 158 kr

Fradrag for Davids uføretrygd: 164 368 kr

Diferanse: 219 158 – 164 368 = 54 790 kr

Gjenlevendetillegget utgjør 54 790 kroner.

§ 12-18 Fjerde ledd – den avdøde var 67 år eller eldre på dødsfallsidspunktet

LOV-1997-02-28-19-§12-18
Dersom avdøde var 67 år eller eldre på dødsfallsidspunktet ville ikke avdøde hatt rett til uføretrygd. I
disse tilfellene fassettes beregningsgrunnlaget med bakgrunn i avdødes sluttpoengtall etter kapittel 3.
Beregningsgrunnlaget har en begrensning på seks ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Ved
fassettelsen av beregningsgrunnlaget regnes det med opptjening til og med kalenderåret før dødsfallet.
Et beløp tilsvarende 66 prosent av dette beregningsgrunnlaget legges til grunn i andre ledd isedenfor
avdødes uføretrygd. 

Eksempel

Avdød ektefelle var 70 år på dødsfallsidspunktet. Det fassettes et sluttpoengtall, hvor det tas
utgangspunkt i opptjening til og med kalenderåret før dødsfallet.

Avdødes sluttpoengtall utgjorde 3,67. For å fnne korrekt beregningsgrunnlag må det legges til G til
sluttpoengtallet, jf. § 3-13 andre ledd:

(3,67 + 1) x 88 370 kr = 412 688 kroner.

Avdødes uføretrygd beregnes til 412 688 kr x 0,66 = 272 374 kroner.

§ 12-18 Femte ledd – den avdøde var under 67 år og mottok hel alderspensjon på dødsfallsidspunktet

LOV-1997-02-28-19-§12-18
Dersom avdøde ikke var i jobb på dødsfallsidspunktet fordi vedkommende hadde tatt ut hel
alderspensjon før 67 år, vil avdødes beregningsgrunnlag for uføretrygd kunne bli svært lavt eller kun en
minseytelse. Det er derfor fassatt egne regler for tilfeller der avdøde mottok hel alderspensjon på
dødsfallsidspunktet. I de tilfeller hvor avdøde hadde tatt ut hel alderspensjon før 67 år, skal
beregningsgrunnlaget fassettes på tilsvarende måte som etter fjerde ledd. Dette betyr at avdødes
sluttpoengtall legges til grunn. Ved fassettelsen av beregningsgrunnlaget tas det utgangspunkt i
opptjening til og med kalenderåret før vedkommende gikk av med alderspensjon.

§ 12-18 Sjette ledd – den gjenlevende mottar gjenlevendepensjon
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LOV-1997-02-28-19-§12-18
Sjette ledd omhandler tilfeller der gjenlevende mottar gjenlevendepensjon når vedkommende blir
innvilget uføretrygd. Beregningsgrunnlaget til avdøde skal da fassettes med utgangspunkt i
sluttpoengtallet i gjenlevendepensjonen. Sluttpoengtallet beregnes tilsvarende som etter fjerde ledd.
Beregningsgrunnlaget fassettes på grunnlag av avdødes sluttpoengtall etter kapittel 3.
Beregningsgrunnlaget begrenses til seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Det regnes med opptjening til
og med kalenderåret før dødsfallet. Avdødes uføretrygd beregnes til 66 prosent av dette
beregningsgrunnlaget.

§ 12-18 Sjuende ledd – jusering for uføregrad og reduksjon på grunn av inntekt

LOV-1997-02-28-19-§12-18
Gjenlevendetillegget skal juseres for uføregrad. Tillegget som er fassatt etter førse til sjette ledd
multipliseres med den gjenlevendes uføregrad. 

Eksempel

I eksempelet under tredje ledd ovenfor, får David 109 579 kroner i gjenlevendetillegg. Dersom han i
sedet hadde hatt en uføregrad på 50 prosent, ville gjenlevendetillegget utgjort:

109 579 kr x 0,5 = 54 790 kr

Dersom den gjenlevende har inntekt som oversiger inntektsgrensen, skal uføretrygden reduseres, jf. §
12-14. Gjenlevendetillegget skal reduseres tilsvarende som uføretrygden. Dette gjøres ved at
gjenlevendetillegget multipliseres med forholdet mellom den reduserte uføretrygden og uføretrygden uten
inntektsreduksjon. Besemmelsen om etteroppgjør i § 12-14 fjerde ledd og tilhørende
forskriftsbesemmelser gjelder tilsvarende for gjenlevendetillegget. 

Eksempel

Det tas utgangspunkt i førse eksempel under andre ledd, dvs. en person mottar 100 prosent uføretrygd
som utgjør 258 500 kroner pr. år. Kompensasjonsgraden er fassatt til 61,28. Gjenlevendetillegget ble
fassatt til 39 935 kroner, og inntektsgrensen er 40 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Vedkommende
melder fra om en forventet inntekt for 2015 på 75 000 kroner. Det er grunnbeløpet per 1. mai 2014 på
88 370 kroner som brukes i utregningen.

Overskytende inntekt er:

75 000 kr – 0,4 G = 75 000 – 0,4 x 88 370 = 75 000 – 35 348 = 39 652 kr

Reduksjonen i uføretrygden per år blir:

39 652 kr x 61,28 / 100 = 24 299 kr

Uføretrygd for kalenderåret blir etter reduksjonen:

258 500 kr – 24 299 kr = 234 201 kr

Deretter skal forholdet mellom den reduserte uføretrygden og uføretrygden uten inntektsreduksjon
beregnes:

Redusert uføretrygd / Uføretrygd uten inntektsreduksjon =
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234 201 kr / 258 500 kr = 0,906

Dette forholdsallet skal multipliseres med gjenlevendetillegget

39 935 kr x 0,906 = 36 181 kr

Gjenlevendetillegget redusert på grunn av inntekt utgjør 36 181 kroner per år.

§ 12-18 Åttende ledd – regulering av gjenlevendetillegg

LOV-1997-02-28-19-§12-18
Gjenlevendetillegget skal reguleres i samsvar med endringer i grunnbeløpet. Grunnbeløpet endres fra 1.
mai hvert år, jf. § 1-4 andre ledd.

§ 12-18 Niende ledd – bortfall av gjenlevendetillegg

LOV-1997-02-28-19-§12-18
Besemmelsen slår fas at gjenlevendetillegget faller bort hvis gjenlevende gifter seg igjen. Det samme vil
gjelde hvis gjenlevende blir samboer etter besemmelsen i § 1-5. Etter § 1-5 er samboerforhold med en
person man har eller har hatt felles barn med eller tidligere har vært gift med likesilt med ekteskap.

Tilsvarende besemmelse om bortfall av rett til gjenlevendepensjon sår i § 17-11 andre ledd.

 Uføretrygd under opphold i insitusjon

LOV-1997-02-28-19-§12-19
Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret.

Sis endret 25.08.2015, jf. overskriften:
Barnetillegg og ektefelletillegg under opphold i insitusjon

Generell kommentar

Når personer som mottar uføretrygd fra folketrygden samtidig oppholder seg i insitusjon med fri kos og
losji under satlig ansvar, skal uføretrygden reduseres etter regler nærmere angitt i folketrygdloven § 12-
19. Tilsvarende besemmelser fnnes i folketrygdlovens kapitler om ytelser til tidligere familiepleier (§ 16-
11), ytelser til gjenlevende ektefelle (§ 17-13), barnepensjon (§ 18-8) og alderspensjon (§ 19-21 og § 20-
22).

Reglene for reduksjon av ytelser under opphold i insitusjon gjelder for psykiatriske pasienter i insitusjon,
rusmiddelbrukere i insitusjon og personer som spesialishelsetjenesen har ansvaret for.

Før 1.1.2015 gjaldt det like regler om reduksjon av pensjonsytelser ved insitusjonsopphold og under
opphold i en av kriminalomsorgens ansalter. Reglene for reduksjon var knyttet til de tradisjonelle
beregningskomponentene grunnpensjon og tilleggspensjon. Ved innføring av ny uføretrygd og ny
alderspensjon i folketrygden ble det behov for endringer i reduksjonsreglene. Reglene for reduksjon
under insitusjonsopphold og under srafegjennomføring er nå ulike. Reglene bygger i hovedsak på
reglene for arbeidsavklaringspenger under opphold i insitusjon eller under srafegjennomføring.

Regler om reduksjon av uføretrygd og pensjonsytelser under srafegjennomføring er gitt i § 12-20, § 16-
12, § 17-14, § 18-9, § 19-22 og § 20-23.

Når ektefellene lever adskilt fordi den ene eller begge ektefellene blir innlagt i insitusjon skal ektefellene

§ 12-19
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få beregnet uføretrygden eller pensjonen med sats for enslige. Det samme gjelder for samboere som er i
et samboerforhold som har vart i mins 12 av de sise 18 månedene. Innleggelsen kan også medføre at
barnetillegg skal endres. Dette følger av reglene i § 12-13, § 12-15 og § 12-16. Virkningsidspunkt for
slike endringer fassettes etter reglene i § 22-12. Besemmelser om virkningsidspunkt for reduksjon av
uføretrygden som følge av opphold i insitusjon er gitt i § 12-19.

Det er gitt tre forskrifter som omfatter personer som er i insitusjon eller under srafegjennomføring.
Forskriftene er kommentert til sis i dette rundskrivet.

 Førse ledd – Uføretrygd under opphold i insitusjon

LOV-1997-02-28-19-§12-19
Når personer som mottar uføretrygd fra folketrygden samtidig oppholder seg i insitusjon under satlig
ansvar, med fri kos og losji, skal ytelsen reduseres etter regler i denne besemmelsen. Begrunnelsen for
disse reglene er at det ikke er rimelig at en mottaker av uføretrygd skal kunne motta uavkortet uføretrygd
over lang tid samtidig som saten betaler for kos og losji. Ytelsen skal ikke reduseres ved opphold i
somatiske sykehusavdelinger.

Før 1.januar 2015 omfattet reglene også opphold i fylkeskommunale insitusjoner, men da det i dag ikke
er noen fylkeskommunale insitusjoner innenfor spesialishelsetjenesen, er gjeldende regler begrenset til
insitusjoner under satlig ansvar. Med insitusjoner under satlig ansvar menes også private insitusjoner
hvor det ofentlige betaler for oppholdet, inkludert kos og losji.

Folketrygdens regler om reduksjon av ytelser under insitusjonsopphold gjelder ikke ved opphold i
kommunale sykehjem mv. Under slike opphold betaler den innlagte vederlag i henhold til forskrift 16.
desember 2011 nr. 1349  om egenandel for kommunale helse- og omsorgsjeneser gitt med hjemmel i
helse- og omsorgsjeneseloven.

 Andre ledd – Fra hvilket tidspunkt uføretrygden skal reduseres og sørrelsen på redusert
uføretrygd

LOV-1997-02-28-19-§12-19
Fra hvilket tidspunkt uføretrygden skal reduseres

Det skal gis full ytelse i innleggelsesmåneden og de tre nese månedene. Deretter skal ytelsen
reduseres. Det innebærer at omregningsidspunktet blir fjerde måned etter innleggelsesmåneden. Se
tredje ledd for unntak fra dette.

Ytelsen som skal reduseres er uføretrygden inkludert eventuelt tillegg for gjenlevende ektefelle etter §
12-18 eller § 7 i forskrift om omregning av uførepensjon til uføretrygd.

Størrelsen på redusert ytelse

Redusert ytelse skal utgjøre 14 prosent av uføretrygden som utbetales på omregningsidspunktet, det vil
si 14 prosent av det vedkommende har rett til å få utbetalt den tredje måneden etter
innleggelsesmåneden.

Ytelsen skal likevel utgjøre mins 45 prosent av grunnbeløpet. I følge § 1 i forskrift om beregning av
uføretrygd og pensjon under opphold i insitusjon skal garantien på 45 prosent av grunnbeløpet juseres
for uføregrad, se sjette ledd med kommentar til forskriften. Garantien på 45 prosent gjelder for den
perioden ytelsen er redusert på grunn av insitusjonsopphold, det vil si fra og med fjerde måned etter
innleggelsesmåneden og til og med måneden før insitusjonsoppholdet blir avsluttet.

§ 12-19

§ 12-19
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Hvis den innlagte har ektefelle eller samboer

Når oppholdet har vart så lenge som til omregningsidspunktet, det vil si forbi den fjerde
kalendermåneden etter innleggelsesmåneden, anses ektefellene å leve adskilt fra innleggelsen. Begge
ektefellenes ytelser skal da omregnes til sats for enslig fra og med måneden etter innleggelsen jf. § 22-12
førse ledd. Det samme gjelder for samboere etter § 1-5 og samboere som er i et samboerforhold som
har vart i mins 12 av de sise 18 månedene.

Hvis uføretrygden er lavere enn minseytelse for enslig og skal omregnes til sats for enslig på grunn av
insitusjonsoppholdet, er det minseytelsen som enslig som skal reduseres til 14 prosent.

 Tredje ledd – Unntak hvis den uføretrygdede forsørger ektefelle eller barn, eller ved fase og
nødvendige utgifter til bolig

LOV-1997-02-28-19-§12-19
Den uføretrygdede forsørger ektefelle eller barn

Personer som forsørger ektefelle og/eller barn under opphold i insitusjon skal ikke få ytelsen redusert
etter reglene i denne besemmelsen.

Satsen for minse årlige ytelse etter § 12-13 påvirkes imidlertid av at ektefellene lever adskilt som følge
av opphold i insitusjon Når oppholdet har vart så lenge at omregning skal vurderes, anses ektefellene å
leve adskilt fra innleggelsen. Sats for enslig gis med tilbakevirkning og etterbetaling for begge ektefeller
fra og med måneden etter innleggelsen, jf. § 22-12 førse ledd.

Med forsørget ektefelle menes i denne sammenheng at ektefellen ikke har inntekt, inkludert
kapitalinntekter, som oversiger folketrygdens grunnbeløp, og at ektefellen ikke mottar uføretrygd,
avtalefeset pensjon som nevnt i § 3-19, alderspensjon, eller ikke har rett til hel alderspensjon, jf. § 3-24.

Et barn anses ikke som forsørget hvis det har inntekt, inkludert kapitalinntekt, som oversiger
folketrygdens grunnbeløp, jf. folketrygdloven § 12-15 førse ledd.

Barnetillegg og ektefelletillegg under opphold i insitusjon

[Endret 8/15]

Hvis en uføretrygdet med ektefelle uten ytelse mottar barnetillegg, skal barnetillegget omregnes som om
barnet ikke bor sammen med begge foreldre når den uføretrygdede blir innlagt.

Når et barn blir forsørget av fere som mottar uføretrygd eller alderspensjon og den ene er innlagt i
insitusjon skal barnetillegget utbetales til den som har den daglige omsorgen for barnet. Hvis begge
forsørgerne er innlagt i insitusjon utbetales barnetillegg til den som har rett til høyes tillegg. Hvis den ene
av foreldrene er innlagt i insitusjon beregnes barnetillegget som om barnet ikke bor sammen med begge
foreldre. Se nærmere om barnetillegg i rundskrivet til § 12-15 og § 12-16.

Barnetillegg ved insitusjonsopphold omregnes fra samme tidspunkt som uføretrygden blir omregnet til
sats for enslig, det vil si fra og med måneden etter innleggelsen jf. § 22-12 førse jf. fjerde ledd.

I følge § 8 i forskrift om omregning av uførepensjon til uføretrygd faller ektefelletillegget bort hvis
ekteparet skilles, den forsørgede ektefellen dør eller uføretrygden opphører. Fra 1. juli 2015 skal tillegget
også falle bort hvis ektefellen har inntekt, inkludert kapitalinntekt, sørre enn grunnbeløpet, mottar
uføretrygd, mottar alderspensjon eller mottar avtalefeset pensjon som det godskrives pensjonspoeng for.

§ 12-19
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Ektefelletillegget påvirkes ikke av at den uføretrygdede lever adskilt fra ektefellen på grunn av opphold i
insitusjon. Det samme gjelder for samboere etter § 1-5.

Fase og nødvendige utgifter til bolig

Dersom den uføretrygdede etter omregningsidspunktet fortsatt har dokumenterte, nødvendige og fase
utgifter til bolig kan NAV besemme at uføretrygden ikke skal reduseres, eller at den skal reduseres
mindre enn nevnt i andre ledd. Før 1. januar 2015 omfattet lovens ordlyd fase og nødvendige utgifter til
.bolig o.a... Ordlyden i gjeldende lov omfatter kun utgifter til bolig og innebærer en avgrensning mot andre
utgifter. I praksis gjennomføres besemmelsen ved at det utbetales et tillegg. Tillegget gis for 3 måneder
av gangen.

Det forutsettes at NAV utviser et viss skjønn i vurderingen av disse sakene, gjerne i samarbeid med
insitusjonen. Hensikten med besemmelsen er at den uføretrygdede skal kunne beholde bolig, så lenge
det er mulighet for at vedkommende kan bli utskrevet fra insitusjonen. Dersom det er klart at oppholdet
vil bli av lang varighet, bør utleie av hus/leilighet forsøkes.

Besemmelser om fase og nødvendige utgifter til bolig er fassatt i forskrift om beregning av uføretrygd
og pensjon under opphold i insitusjon, se kommentar til forskriften § 2 nedenfor.

 Fjerde ledd – Nytt opphold i insitusjon innen tre måneder etter utskrivelsen. Når uføretrygden
igjen skal utbetales etter lovens vanlige besemmelser.

LOV-1997-02-28-19-§12-19
Nytt opphold i insitusjon innen tre måneder etter utskrivelsen

Dersom den uføretrygdede innen tre måneder etter utskrivingen blir innlagt på nytt i insitusjon, skal
uføretrygden reduseres fra og med måneden etter at det nye oppholdet tar til. Det er en forutsetning at
den forrige innleggelsen førte til reduksjon av ytelsen. Hvis den forrige innleggelsen ikke førte til
reduksjon skal uføretrygden reduseres etter ordinære regler, det vil si fra den fjerde måneden etter den
nye innleggelsesmåneden.

Når uføretrygden igjen skal utbetales uten reduksjon

Uføretrygden gis fullt ut igjen, det vil si uten reduksjon for insitusjonsopphold, fra og med
utskrivingsmåneden.

Hvis den innlagte har ektefelle eller samboer

Når ektefellene fytter sammen igjen etter insitusjonsoppholdet skal begge ektefellenes ytelser omregnes
til sats for gifte og samboere, fra og med måneden etter at insitusjonsoppholdet avsluttes jf. § 22-12
femte ledd. Det samme gjelder for samboere etter § 1-5 og samboere som er i et samboerforhold som
har vart i mins 12 av de sise 18 månedene.

Hvis uføretrygden før reduksjonen var høyere enn minseytelse for gift og samboer, og ble omregnet til
sats for enslig på grunn av insitusjonsoppholdet, skal vedkommende ha tilbake den tidligere ytelsen.

Barnetillegg omregnes fra samme tidspunkt som uføretrygden blir omregnet, det vil si fra og med
måneden etter at insitusjonsoppholdet avsluttes jf. § 22-12 femte ledd.

 Femte ledd – Uføretrygden skal ikke oversige det vedkommende har rett til etter lovens vanlige
besemmelser

§ 12-19

§ 12-19
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LOV-1997-02-28-19-§12-19
Uføretrygden under opphold i insitusjon må ikke oversige den uføretrygden vedkommende har rett til
etter lovens vanlige besemmelser. Denne begrensningsregelen gjelder hele besemmelsen, inkludert
tillegg for fase utgifter etter tredje ledd. Barnetillegg og ektefelletillegg inngår ikke i begrensningen.

Ytelser til ektefellene beregnes som om de lever adskilt fra og med måneden etter innleggelse og til og
med den måneden insitusjonsoppholdet avsluttes jf. § 22-12. Den omregnede ytelsen etter sats for
enslig er det vedkommende har rett til etter lovens vanlige besemmelser.

 Sjette ledd – Forskriftshjemmel

LOV-1997-02-28-19-§12-19
[Endret 6/15]

Det er gitt to forskrifter med hjemmel i blant annet denne besemmelsen. Dette er forskrift om beregning
av uføretrygd og pensjon under opphold i insitusjon og forskrift om adgang til å utbetale uredusert ytelse
for visse persongrupper i insitusjon. Forskriftene omhandler besemmelser om reduksjon under
insitusjonsopphold for uføretrygd, ytelser til tidligere familiepleier, ytelser til gjenlevende, barnepensjon
og alderspensjon. Det er utarbeidet egne rundskriv til forskriftene.

Det er i tillegg med hjemmel i lov 20. juni 2014 nr. 24 om endringer i folketrygdloven, lov om Statens
pensjonskasse og enkelte andre lover (tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny
uførepensjonsordning for ofentlig tjenesepensjon) del XXII nr. 2 fassatt forskrift om overgangsregler for
beregning av redusert ytelse under opphold i insitusjon og under srafegjennomføring. Forskriften
omhandler overgangsbesemmelser for uføretrygd, ytelser til tidligere familiepleier, ytelser til gjenlevende,
barnepensjon og alderspensjon etter kapittel 19. Det er utarbeidet eget rundskriv til forskriften.

§ 12-20 Uføretrygd under srafegjennomføring

LOV-1997-02-28-19-§12-20
Utarbeidet 09.02.2015 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret.

Sis endret 29.06.2018, jf. overskriftene:
Generell kommentar
§ 12-20 Førse ledd – Uføretrygd utbetales ikke under srafegjennomføring eller dersom formue er satt
under forvaltning. Unntak når den uføretrygdede forsørger barn.
§ 12-20 Andre ledd – Uføretrygden utbetales igjen når den uføretrygdede løslates eller når forvaltningen
av formuen heves
§ 12-20 Tredje ledd – Uføretrygd ved samfunnssraf, srafegjennomføring etter
srafegjennomføringsloven § 16, betinget sraf, eller prøveløslatelse etter srafegjennomføringsloven §§
42 fg
Endringene gjelder fra 01.07.2018

Generell kommentar

[Endret 6/18]

Besemmelsen gir regler om sans og reduksjon av ytelse for personer som mottar uføretrygd og samtidig
enten oppholder seg i en av kriminalomsorgens ansalter med fri kos og losji, eller som har fått sin
formue satt under forvaltning som følge av unndragelse fra sraf eller sraforfølgning etter
srafeprosessloven § 220. Tilsvarende besemmelser fnnes i folketrygdlovens kapitler om grunn- og

§ 12-19
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hjelpesønad (§ 6-8), ytelser til tidligere familiepleier (§ 16-12), ytelser til gjenlevende ektefelle (§ 17-14),
barnepensjon (§ 18-8) og alderspensjon (§ 19-22 og § 20-23). Dette er i tråd med regelverket for
arbeidsavklaringspenger og pleiepenger/opplæringspenger/sykepenger under srafegjennomføring.

Før 1.1.2015 gjaldt det like regler om reduksjon av pensjonsytelser ved insitusjonsopphold og under
opphold i en av kriminalomsorgens ansalter. Reglene for reduksjon var knyttet til de tradisjonelle
beregningskomponentene grunnpensjon og tilleggspensjon. Ved innføring av ny uføretrygd og ny
alderspensjon i folketrygden ble det behov for endringer i reduksjonsreglene. Reglene for reduksjon
under insitusjonsopphold og under srafegjennomføring er nå ulike. Reglene bygger i hovedsak på
reglene for arbeidsavklaringspenger under opphold i insitusjon eller under srafegjennomføring,

Regler om reduksjon av uføretrygd og pensjonsytelser under opphold i insitusjon er gitt i § 12-19, § 16-
11, § 17-13, § 18-8, § 19-21 og § 20-22.

Når ektefellene lever adskilt fordi den ene ektefellene oppholder seg i en av kriminalomsorgens ansalter
eller den ene ektefellen har fått kjennelse om forvaltning av formue, skal den hjemmeboende ektefellen
eller den som ikke har fått kjennelse om forvaltning få beregnet uføretrygden eller pensjonen med sats
for enslige. Det samme gjelder for samboere som er i et samboerforhold som har vart i mins 12 av de
sise 18 månedene. Innsettelsen eller kjennelsen kan også medføre at barnetillegg skal endres. Dette
følger av reglene i § 12-13, § 12-15 og § 12-16. Virkningsidspunkt for slike endringer fassettes etter
reglene i § 22-12. Besemmelser om virkningsidspunkt for sans eller reduksjon av uføretrygden som
følge av srafegjennomføring eller kjennelse om forvaltning av formue er gitt i § 12-20.

§ 12-20 Førse ledd – Uføretrygd utbetales ikke under srafegjennomføring eller dersom formue er satt
under forvaltning. Unntak når den uføretrygdede forsørger barn.

LOV-1997-02-28-19-§12-20
[Endret 6/18]

Paragrafen gjelder uføretrygdede som sitter i varetekt, soner sraf eller utholder særreaksjon i en av
kriminalomsorgens ansalter. Dette vil i praksis si fengsler der den innsatte har fri kos og losji.
Tilsvarende gjelder når formuen er satt under forvaltning etter srafeprosessloven § 220.

Utgangspunktet er at uføretrygd ikke skal utbetales under srafegjennomføring. Begrunnelsen for dette
er at mottakere av ytelser til livsopphold og lønnsmottakere skal silles likt. Lønnsmottakere miser sitt
livsoppholdsgrunnlag under srafegjennomføring, og må innrette økonomien etter det. Formålet med å
suspendere eller redusere ytelser etter folketrygdloven så lenge siktedes formue er satt under forvaltning,
er todelt. Dels vil det være egnet til å gi et mer efektivt tvangsmiddel mot unndragelse fra sraf og
sraforfølgning, dels er det ikke grunn til å utbetale ytelser som siktede uansett ikke skal disponere, jf.
endring i utbetalingsreglene i § 22-18.

Det skal gis uføretrygd etter lovens vanlige besemmelser i innsettelsesmåneden eller den måneden det
er avsagt kjennelse om forvaltning av formuen, og i den påfølgende måned. Deretter skal utbetalingen av
ytelsen sanses. Det innebærer at uføretrygden sanses fra den andre måneden etter
innsettelsesmåneden eller andre måneden etter det er avsagt kjennelse. Personer som soner kortere tid
eller får opphevet forvaltningen av formuen etter kortere tid, vil dermed beholde uføretrygden sin under
soningen eller i perioden med forvaltning av formuen.

Se likevel fjerde ledd med kommentar til forskrift om overgangsregler for beregning av redusert ytelse
under opphold i insitusjon og under srafegjennomføring, der det er gitt overgangsregler for tilfeller der
en person per 31.12.2014 hadde påbegynt srafegjennomføringen og samtidig mottok ytelse etter

191

https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-19
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-13
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-15
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-16
https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-20


kapittel 12.

Unntak når den uføretrygdede forsørger barn

[Endret 6/18]

Når en uføretrygdet forsørger barn skal uføretrygden utbetales med 50 prosent.

Begrunnelsen for besemmelsen er at barn til personer som soner sraf i kriminalomsorgens ansalter er i
en sårbar situasjon og har sore belasninger som følge av forelderens kriminalitet. Dersom pensjons-
eller trygdeytelsen til den forsørgende forelderen i sin helhet skal falle bort ved srafegjennomføring, kan
dette påføre barnet ytterliggere belasninger i form av økonomisk utrygghet. Det samme gjelder hvis
forelderen unndrar seg sraf eller srafeforfølgning.

Besemmelsen om at uføretrygden skal utbetales med 50 prosent omfatter ikke barnetillegg, eller
ektefelletillegg etter forskrift om omregning av uførepensjon til uføretrygd. Se avsnittet nedenfor om
barnetillegg og ektefelletillegg under srafegjennomføring.

Det skal gis uføretrygd etter lovens vanlige besemmelser i innsettelsesmåneden, måneden det er avsagt
kjennelse om forvaltning av formue, og i den påfølgende måned. Deretter skal uføretrygden reduseres
med 50 prosent. Dette gjøres ved at det beløpet vedkommende har rett til å få utbetalt den førse
måneden etter innsettelsesmåneden/kjennelsesmåneden reduseres med 50 prosent fra den andre
måneden etter innsettelsesmåneden/kjennelsesmåneden.

Ytelsen som skal reduseres er uføretrygden inkludert eventuelt tillegg for gjenlevende ektefelle etter §
12-18 og forskrift om omregning av uførepensjon til uføretrygd § 7.

Den reduserte ytelsen skal utbetales etter reglene i folketrygdloven § 22-18.

Hvis den innsatte eller den som har fått formue satt under forvaltning har ektefelle eller samboer

[Endret 6/18]

Når oppholdet har vart så lenge som til omregningsidspunktet, det vil si forbi den førse
kalendermåneden etter innsettelsesmåneden anses ektefellene å leve adskilt fra innsettelsen.
Tilsvarende gjelder når det foreligger kjennelse om forvaltning av formuen. Begge ektefellenes ytelser
skal da omregnes til sats for enslig fra og med den førse måneden etter innsettelsesmåneden eller
kjennelsesmåneden jf. § 22-12 førse ledd. Det er også i kjennelsesilfellene en forutsetning at ektefellene
faktisk bor fra hverandre for at de skal motta sats som enslig Det samme gjelder for samboere etter § 1-5
og samboere som er i et samboerforhold som har vart i mins 12 av de sise 18 månedene.

Hvis den innsattes uføretrygd er lavere enn minseytelse for enslig, skal den omregnes til sats for enslig
på grunn av srafegjennomføringen. Det samme gjelder hvis det er avsagt kjennelse om forvaltning av
formuen etter srafeprosessloven § 220 og ektefellene lever adskilt i denne perioden. Hvis den innsatte
eller den som unndrar seg sraf/sraforfølging ikke forsørger barn skal det utbetales uføretrygd med sats
for enslig med virkning fra den førse måneden etter innsettelsesmåneden/kjennelsesmåneden, og
deretter skal utbetalingen av uføretrygden sanse med virkning fra den andre måneden etter
innsettelsesmåneden/kjennelsesmåneden. Hvis den innsatte forsørger barn skal det utbetales uføretrygd
med sats for enslig den førse måneden etter innsettelsesmåneden/kjennelsesmåneden, og deretter skal
beløpet for uføretrygd reduseres med 50 prosent med virkning fra den andre måneden etter
innsettelsesmåneden/kjennelsesmåneden.
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Barnetillegg og ektefelletillegg under srafegjennomføring og når formue er satt under forvaltning

[Endret 3/16, 6/18]

Hvis en uføretrygdet med ektefelle uten ytelse mottar barnetillegg, beholder den uføretrygdede
barnetillegget.

Hvis en enslig uføretrygdet mottar barnetillegg, beholder vedkommende dette tillegget under
srafegjennomføringen eller i perioder der dennes formue er satt under forvaltning. Det samme gjelder
for en uføretrygdet med ektefelle uten ytelse.

Når et barn blir forsørget av fere som mottar uføretrygd eller alderspensjon og den ene er innsatt i
srafeansalt eller den ene har fått kjennelse om at formuen er satt under forvaltning, skal barnetillegget
utbetales til den som har den daglige omsorgen for barnet. Hvis begge forsørgerne er innsatt i
srafeansalt utbetales barnetillegg til den som har rett til høyes tillegg.

Inntektsprøvingen av barnetillegget etter § 12-16 endres i samsvar med den inntekten den uføretrygdede
har under srafegjennomføringen. Virkningsidspunktet for omregningene fassettes etter § 22-12 fjerde
eller femte ledd. Barnetillegget omregnes førs hvis uføretrygden blir omregnet med enslig sats. Deretter
omregnes barnetillegget fordi utbetalingen av uføretrygden reduseres med 50 prosent.

Se nærmere om barnetillegg i rundskrivet til § 12-15 og § 12-16.

Ektefelletillegg gitt etter § 8 i forskrift om omregning av uførepensjon til uføretrygd skal falle bort hvis
uføretrygden opphører. Hvis uføretrygden sanses på grunn av srafegjennomføring eller dersom
formuen er satt under forvaltning som følge av sraf eller sraforfølgning, faller ektefelletillegget bort fra
samme tidspunkt som uføretrygden faller bort, Tillegget gis tilbake sammen med uføretrygden etter
soningen eller etter forvaltningen heves. Hvis uføretrygden halveres fordi den innsatte eller den som har
fått kjennelse om formuesforvatning forsørger barn, beholdes ektefelletillegget uendret fordi den innsatte
eller den som har fått kjennelse om formuesforvaltning fortsatt mottar uføretrygd.

§ 12-20 Andre ledd – Uføretrygden utbetales igjen når den uføretrygdede løslates eller når forvaltning av
formuen heves

LOV-1997-02-28-19-§12-20
[Endret 6/18]

Uføretrygden utbetales fullt ut igjen, det vil si uten reduksjon på grunn av srafegjennomføring eller
formuesforvaltning, fra og med løslatelsesmåneden eller den måneden forvaltningen oppheves.

Når uføretrygden igjen gis skal denne være oppjusert med årlige reguleringer mellom sans og
igangsettelse.

Dersom en innsatt rømmer eller uteblir etter permisjon, kan ikke uføretrygden settes i gang igjen eller
utbetales uredusert for den perioden vedkommende egentlig skulle vært løslatt. Uføretrygden kan ikke
utbetales etter lovens vanlige besemmelser før formell løslatelse foreligger.

Hvis den innsatte har ektefelle eller samboer

[Endret 6/18]

Når ektefellene fytter sammen igjen etter srafegjennomføringen eller etter forvaltningen er hevet, skal
begge ektefellenes ytelser omregnes til sats for gifte og samboere, fra og med måneden etter at
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srafegjennomføringen avsluttes jf. § 22-12 femte ledd. Det samme gjelder for samboere etter § 1-5 og
samboere som er i et samboerforhold som har vart i mins 12 av de sise 18 månedene. Dette innebærer
at omregning til sats for gifte skjer fra måneden etter at uføretrygden etter lovens vanlige besemmelser
utbetales igjen.

Hvis uføretrygden før reduksjonen var høyere enn minseytelsen for gift og samboer, og ble omregnet til
sats for enslig på grunn av insitusjonsoppholdet, skal vedkommende ha tilbake den tidligere ytelsen.

Barnetillegg

[Endret 6/18]

Barnetillegg blir normalt lavere når full uføretrygden igjen utbetales jf. § 12-16. Barnetillegget omregnes i
slike tilfeller fra samme tidspunkt som uføretrygden blir omregnet, det vil si fra og med måneden etter at
srafegjennomføringen eller forvaltningen heves avsluttes jf. § 22-12 femte ledd.

§ 12-20 Tredje ledd – Uføretrygd ved samfunnssraf, srafegjennomføring etter
srafegjennomføringsloven § 16, betinget sraf, eller prøveløslatelse etter srafegjennomføringsloven §§
42 fg.

LOV-1997-02-28-19-§12-20
[Endret 1/16, 6/18]

Uføretrygd skal kun sanses eller reduseres ved soning som gjennomføres i ansalt der utgifter til
livsopphold dekkes av ofentlige myndigheter.

Ved gjennomføring av samfunnssraf, gjennomføring av sraf utenfor fengsel (for eksempel
hjemmesoning med elektronisk fotlenke) i medhold av srafegjennomføringsloven § 16 eller betinget dom
skal uføretrygden ikke sanses eller reduseres. Det samme gjelder ved prøveløslatelse i medhold av
srafegjennomføringsloven §§ 42 fg. I slike tilfeller bor den srafedømte hjemme mens srafen
gjennomføres og får ikke dekket kos og losji av saten. Det samme gjelder ved prøveløslatelse i medhold
av srafegjennomføringsloven §§ 42 fg., og ved soning i overgangsbolig der srafedømte ikke får dekket
kos og losji av saten. Det er en forutsetning at de øvrige vilkårene for uføretrygd er oppfylt.

Regelen i § 12-20 tredje ledd gjelder ikke når ytelsen er suspendert eller redusert som følge av at
formuen er satt under forvaltning etter srafeprosesslovens § 220. Dette innebærer at uføretrygden også
skal opphøre/reduseres i unntaksilfellene.

Forskrift om overgangsregler

FOR-2014-10-31-1377
[Endret 6/15, 1/16]

Det er med hjemmel i i lov 20. juni 2014 nr. 24 om endringer i folketrygdloven, lov om Statens
pensjonskasse og enkelte andre lover (tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny
uførepensjonsordning for ofentlig tjenesepensjon) del XXII nr. 2 fassatt forskrift om overgangsregler for
beregning av redusert ytelse under opphold i insitusjon og under srafegjennomføring. Forskriften
omhandler overgangsbesemmelser for uføretrygd, ytelser til tidligere familiepleier, ytelser til gjenlevende,
barnepensjon og alderspensjon etter kapittel 19. Det er utarbeidet eget rundskriv til forskriften.
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LOV-1997-02-28-19-§12-21
Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret.

Generell kommentar

Ektepar kan i noen tilfeller få en høyere samlet ytelse dersom ektefellen gir avkall på retten til uføretrygd,
og den andre ektefellen i sedet mottar alderspensjon eller avtalefeset pensjon som enslig. Se § 1- 5
angående hvem som anses som ektefeller etter folketrygdlovens besemmelser.

Alle som fyller vilkårene for uføretrygd, kan imidlertid velge å gi avkall på ytelsen.

 – avkall kan føre til høyere samlet ytelse til ektepar

For enkelte ektepar kan det gi en høyere samlet ytelse dersom den ene ektefellen gir avkall på retten til
uføretrygd. Dette kan være aktuelt når den ene ektefellen har redusert trygdetid og/eller gradert
uføretrygd. Den andre ektefellen vil da kunne få sin alderspensjon eller avtalefesede pensjon beregnet
etter reglene for enslig pensjonis, se § 3-2 og § 3-3.

Likesilt med ektefelle i førse og andre ledd er partner og samboer som omfattes av § 1-5.
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