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OM UFØRETRYGD, INNTEKT, AVKORTING OG 
SYKEPENGER  
I dette skrivet oppsummerer vi de reglene som gjelder for utbetaling av lønn, uføretrygd og 
sykepenger for ansatte gjennom HELT MED-ordningen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Innledningsvis finner du kortversjon av regler som gjelder, deretter følger mer utfyllende 
orientering om reglene, med aktuelle lenker til ytterligere fordypning.   
  

http://www.heltmed.no/
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Målgruppe 
 

 
• Det er et vilkår for ansettelse gjennom HELT MED-ordningen at søkerne skal motta 

uføretrygd.  
• Søkerne skal ha en utviklingshemming. Diagnosen (for eksempel F70 Lett psykisk 

utviklingshemming) må ikke nødvendigvis formelt være gitt, men vi må ha grunn til 
å tro at personen tilfredsstiller kriteriene for diagnose utviklingshemming, eller har 
tilsvarende medfødte eller tidlig ervervede kognitive utfordringer. Tvilstilfeller skal 
avgjøres av psykologspesialist i HELT MED. 

• Noen få ansettelser er gjort for personer på arbeidsavklaringspenger, når det er 
forventet at de skal bli innvilget uføretrygd. 
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Permisjon fra VTA-S 
 

Seks måneders permisjon fra VTA-S (varig tilrettelagt arbeid) 
 
De som får arbeidspraksis /ansettes gjennom HELT MED-ordningen, får normalt 6 
måneders permisjon fra VTA-bedriften de eventuelt allerede jobber ved. Dette er 
formulert som «kan» i forskrift om arbeidsmarkedstiltak, men vi har erfart at NAV på 
fylkesnivå har gitt klar beskjed til tiltaksarrangørene om at dette skal innvilges. 

 
Fra forskriften: 
 
§ 14-10.Permisjon fra skjermet virksomhet for utprøving i ordinært arbeid 
(hospitering). 
 
Formålet med hospitering i ordinær virksomhet er å stimulere til overgang fra 
skjermet til ordinær virksomhet. Permisjon kan innvilges for inntil seks måneder. 
I permisjonsperioden skal tiltaksdeltakeren fortsatt være registrert i den skjermede 
virksomheten. Tiltaksarrangør beholder full tilskuddssats og har ansvaret for 
oppfølging av og tilrettelegging for tiltaksdeltakeren under hospiteringsoppholdet. 
 

 
 

Lønn og arbeidskontrakter 
 

• Lønnsutbetalingen i arbeidsforholdet skal være minst 20% av tariff for 
sammenlignbare stillinger i virksomheten. 

• Bortsett fra forhold som angår lønnsbetingelser, skal de ha helt like 
arbeidskontrakter som øvrige kolleger. 

 
 

 
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). 
 
 
 
I rundskriv til folketrygdsloven kapittel 12: uføretrygd er dette belyst for   

https://www.nav.no/no/person/arbeid/oppfolging-og-tiltak-for-a-komme-i-jobb/tiltak-for-a-komme-i-jobb/varig-tilrettelagt-arbeid
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-11-1598
https://naku.no/kunnskapsbanken/varig-tilrettelagt-arbeid-vta
https://lovdata.no/nav/rundskriv/r12-00
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§ 12-14 andre ledd – Reduksjon av uføretrygd ved inntekt over inntektsgrensen. 
 

Se «§ 3-1 Inntektsgrense ved varig tilrettelagt arbeid (VTA)» hvor det står: 
 
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. 

 
Videre lesning:  
Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeids- og sosialministeren 2015 

 

Uføretrygd, inntekt, avkortning og rett til sykepenger 
 
 
REGLER FOR UFØRETRYGD 

• Innvilgelse av uføretrygd kan tidligst skje ved fylte 18 år.  
• Før innvilgelse skal det forsøkes «hensiktsmessig behandling / arbeidsrettede 

tiltak», med mindre dette åpenbart ikke vil bedre arbeidsevnen.  
• Vedkommende må ha varig sykdom, skade eller lyte. 
• Ved uførhet før fylte 26 år beregnes trygden etter egne regler for «Ung ufør». 
• Uføretrygd beholdes til fylte 67 år. 
• Ved innvilgelse av uføretrygd blir det fastsatt en uføregrad. For mennesker med 

utviklingshemming vil denne ofte settes til 100%. 
• Uføregraden beholdes selv om man får lønnsinntekt 
• G = Grunnbeløpet i folketrygden, som ytelser regnes ut fra.  
• G reguleres vanligvis årlig 1.mai. 

 
UFØRETRYGD, INNTEKT OG AVKORTING 

• Det er ingen hindring for lønnet arbeid at man har uføretrygd. 
• Man kan tjene 40% av G uten at uføretrygden reduseres. (Pr.1.5.2019 er 

G=kr.99.858) 
• Om man er, eller har vært ansatt i bedrifter under ordningen varig tilrettelagt arbeid 

(VTA-S eller VTA-O), kan man ha en inntekt på 1G før trygden reduseres. Dette 
gjelder også når man slutter i en VTA-bedrift og får jobb gjennom HELT MED.  

https://lovdata.no/nav/lov/1997-02-28-19/%C2%A712-14
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=62128
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• For personer som tidligere har hatt lønnsinntekt, kan inntektsgrensen være høyere. 
• Uføretrygden reguleres ned når man passerer disse inntektsgrensene. 
• Uføretrygden avkortes ikke krone for krone, og det vil alltid lønne seg å jobbe. 

 
 
RETT TIL SYKEPENGER 

• Arbeidstaker ansatt gjennom «HELT MED» har samme rettigheter og plikter i 
forhold til bruk av egenmelding / sykemelding som øvrige ansatte. Ansatte skal 
umiddelbart melde fra til arbeidsgiver om fravær grunnet sykdom. 

• Arbeidstaker har rett til sykelønn fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden (1. t.o.m. 
16. sykedag) – altså inntil 16 sammenhengende kalenderdager. 

• Ved sykefravær utover arbeidsgiverperioden har arbeidstaker rett til sykepenger, 
dersom de har en inntekt over 50% av 1G. 

• Inntektskravet gjelder ikke for arbeidsgiverperioden. 
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Utfyllende om uføretrygd 
 
De fleste som søker jobber lyst ut gjennom HELT MED har fått innvilget uføretrygd. Dette er 
jo også ett av kriteriene. Men etter hvert har vi fått søkere som fortsatt ikke har avsluttet 
videregående skole (VGS). Noen av disse har ikke fått innvilget uføretrygd. Det kan være 
knyttet til alder, eller at NAV mener de ikke har fått gjennomført tilstrekkelig 
arbeidsevnevurdering. De som er over 18 år vil i tilfelle motta arbeidsavklaringspenger. 
 
Direkte kontakt med saksbehandler i NAV er viktig og nødvendig dersom søkere mottar 
arbeidsavklaringspenger. Vi må drøfte muligheten for jobb gjennom HELT MED med 
saksbehandler og avklare hvilke konsekvenser det har for arbeidsavklaring/ 
arbeidsevnevurdering. 
 
I de sakene vi har hatt så langt har dette samarbeidet resultert i gode løsninger. 
Det er ikke til hinder for jobb gjennom HELT MED at en søker mottar 
arbeidsavklaringspenger, dersom dette er avklart med NAV, og søker i praksis bare venter på 
at arbeidsavklaringspenger skal bli erstattet av uføretrygd. 
 

Utfyllende om lønn og uføretrygd / avkortning 
 
Selv om en mottaker av uføretrygd har en uføregrad på 100% er det fullt mulig å ha lønnet 
arbeid ved siden av. Man kan altså ha lønn i tillegg til 100% uføretrygd. Det er imidlertid 
grenser for hvor mye man kan tjene, før uføretrygden blir redusert.  

• I dag er det slik at man kan tjene opptil 40% av G (pr.1.5.2019 er det kr.39.943), før 
uføretrygden blir redusert. Dette er hovedregelen, neste punkt viser et viktig unntak.  

• Personer som er, eller har vært ansatt i bedrifter under ordningen varig tilrettelagt 
arbeid (VTA-S eller VTA-O), kan ha en inntekt på 1G før trygden reduseres. Ansatte 
gjennom HELT MED, som tidligere har jobbet i varig tilrettelagt arbeid, vil altså ta 
med seg denne retten inn i ordinært arbeid. Dette følger ikke direkte av loven, men 
fremkommer i forskrift / rundskriv til loven. Dette vet det lokale NAV kontor sjelden. 
Det er derfor viktig at jobbspesialist sjekker ut om NAV gjør riktige beregninger for 
dette. 

• Til sist kan nevnes en regel som gjelder arbeidstakere som har hatt arbeidsinntekt før 
uførhet: når inntekten ved siden av uføretrygden overstiger 80% av inntekt før uførhet, 
vil uføretrygden bli stanset. De færreste av arbeidstakerne gjennom HELT MED har 
hatt arbeidsinntekt før innvilget uføretrygd, og er «ung ufør». Personer som er ung 
ufør får automatisk en antatt inntekt før uførhet på 4,5 G. 

 
Avkortning av uføretrygd vil altså avhenge av timebetaling, stillingsstørrelse og endringer av 
G. Av den grunn er det nødvendig at alle som får jobb gjennom HELT MED-ordningen har 
kontakt med saksbehandler i NAV, eller melder fra elektronisk hvor høy inntekt de vil få i 
inntektsåret. Dette gjøres på NAV.no, Ditt NAV. 
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Kommer denne meldingen tidlig på året vil NAV kunne regulere utbetalingen gjennom resten 
av året. Venter man med å gi denne meldingen, vil oppgjøret skje når avregning gjøres ved 
årets slutt. Dette kan være uheldig fordi man da kan få et stort tilbakebetalingskrav, eller 
merarbeid for å søke oppdeling av tilbakebetalingsbeløpet.  
 

Lønnsomt å jobbe 
 

Det eksisterer noen myter rundt hvorvidt det lønner seg å jobbe ved siden av uføretrygden eller 
ikke. Det er definitivt lønnsomt. Vi har flere eksempler på at personer i HELT MED-ordningen med 
Ung ufør-trygd i tillegg til lønn fra HELT MED-jobben får utbetalt omtrent det samme som kolleger 
som har ordinær lønn uten trygdeytelser. 
 
Forhold knyttet til lønnsomhet / regelendringene i NAV er grundig belyst i FAFO-rapporten fra 
2016, «Uførereformen – konsekvenser for yrkesaktiviteten». 
https://evalueringsportalen.no/evaluering/uforereformen.-konsekvenser-for-
yrkesaktiviteten/Sluttrapport.pdf.pdf/@@inline  
 

I FAFO rapporten står blant annet følgende (s. 30): 
 
Nye regler for kombinasjon av uføretrygd og arbeid  
 
Hovedformålet med uførereformen har vært å legge bedre til rette for å kombinere 
uføretrygd og arbeid, slik at flere kan bruke sin egen arbeidsevne og forsøke seg i jobb 
uten å risikere tap av rettigheter. Forenklingene i regelverket skulle føre til at de med 
uføretrygd skulle slippe å engste seg for at inntekter over den såkalte friinntekten, som før 
var 1 G, ville føre til nedsatt uføregrad.  
 
Hvis man er 100 prosent ufør, endres ikke uføregraden som følge av at man tjener mer. I 
tillegg skal det lønne seg å arbeide mer. Kombinasjonen av trygd og inntekt skal gi mer 
utbetalt etter skatt enn om man bare får uføretrygd. Helt konkret omfattet 
regelendringene knyttet til arbeidsinntekt følgende fire hovedelementer:  
 
• Den tidligere ordningen med at nye uføre måtte vente ett år før de kunne prøve seg i 
arbeidslivet, er fjernet.  
 
• Inntektsgrensen for de som ble innvilget full uføretrygd etter 1.1.2015 er 0,4 G, mot 
tidligere 1 G. Et unntak er de som har fått innvilget tiltaket «Varig tilrettelagt arbeid». For 
disse er inntektsgrensen 1 G. Personer som mottok uførepensjon før reformen ble innført, 
er omfattet av en overgangsordning som varer ut 2018, hvor inntektsgrensen er 60 000.  
 
• Tjener man over inntektsgrensen, vil man beholde inntekten, men uføretrygden 
reduseres noe. Samlet sett vil man sitte igjen med mer, fordi det bare er en andel av 
inntekten over inntektsgrensen som fører til reduksjon av uføretrygden (se eksempel 
nedenfor).  
 
• Systemet med automatisk revurdering av uføregraden dersom arbeidsinntekten 
overstiger inntektsgrensen, er falt bort. Dette betyr at innvilget uføregrad blir stående, 
uavhengig av hvor mye man jobber. 

https://evalueringsportalen.no/evaluering/uforereformen.-konsekvenser-for-yrkesaktiviteten/Sluttrapport.pdf.pdf/@@inline
https://evalueringsportalen.no/evaluering/uforereformen.-konsekvenser-for-yrkesaktiviteten/Sluttrapport.pdf.pdf/@@inline
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• Den nye uføretrygden skattlegges som lønn. Tidligere ble uførepensjonister med 
uføregrad på minst 2/3 skattlagt etter skattebegrensningsregelen. Motivasjonen for 
endringen var å gi et mer oversiktlig system, som fører til at verdien av 100 kr i inntekt nå 
er den samme som 100 kr i uføretrygd. Dette fører til at uføretrygdede må betale mer 
skatt enn tidligere. Det er to hovedårsaker til dette. For det første har trygdeavgiften, som 
er en gitt prosent alle får trukket fra inntekt over 49 650 , økt fra 5,1 prosent i 2014 til 8,2 
prosent, som for vanlige lønnstakere. Samtidig er særfradraget for uføre fjernet. For å 
kompensere for skatteendringen er uføretrygden før skatt, brutto uføretrygd, blitt justert 
opp. 

  
 

Hvis man er ung ufør (uføretrygd innvilget før man ble 26 år) og lever alene (enslig), er minste 
årlige trygdeytelse 2,91 ganger folketrygdens grunnbeløp. Pr 1. mai 2020 er denne 101.351. Det vil 
si trygd kr 294.931.  
Et helt årsverk regnes å være 1.695 timer. Med timelønn 32 kroner gir det en lønn på kr 54.240,- 
Gitt at man har vært i VTA-ordning tidligere (1G-grensen), gir dette en samlet inntekt på kr 
349.171, og nesten like høyt om man ikke har vært i VTA-ordning (0,4G-ordningen). Summen 
tilsvarer lønnstrinn 4 i Oslo kommune, for ufaglært person som ikke har uføretrygd og som jobber 
100 %. 

 

 
 

Lov om folketrygd kap.12 - uføretrygd 
 
se hele kapittelet her 

 
§ 12-1 Formål 
Formålet med uføretrygd er å sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne varig 
nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte. 
 
§ 12-4 Alder 
Det er et vilkår for rett til uføretrygd at personen er mellom 18 og 67 år. (1.ledd) 
 
§ 12-5. Hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak 
Det er et vilkår for rett til uføretrygd at vedkommende har gjennomgått hensiktsmessig 
behandling for å bedre inntektsevnen. Med mindre åpenbare grunner tilsier at arbeidsrettede 
tiltak ikke er hensiktsmessige, kan uføretrygd bare gis dersom vedkommende har 
gjennomført eller har forsøkt å gjennomføre individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede 
tiltak uten at inntektsevnen er bedret. (1.ledd) 
 
§ 12-10 Fastsetting og endring av uføregrad 
Det skal fastsettes en uføregrad ved å sammenligne inntektsevne før og etter uførhet, se § 
12-7. Dersom personen har tapt hele inntektsevnen, skal uføregraden settes til 100 prosent. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-9#KAPITTEL_5-9
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Dersom personen har tapt en del av inntektsevnen, skal uføregraden svare til den delen av 
inntektsevnen som er tapt. Uførheten graderes i trinn på fem prosentpoeng. Det skal alltid 
vurderes om uføregraden skal settes lavere enn 100 prosent. (1.ledd) 
 
Den fastsatte uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt. 
(2.ledd) 
         
§ 12-14. Reduksjon av uføretrygd på grunn av inntekt 
Når uføregraden fastsettes etter § 12-10, skal det fastsettes en inntektsgrense, som skal svare til 
inntekt etter uførhet (se § 12-9 tredje ledd) tillagt 40 prosent av grunnbeløpet per kalenderår. 
(1.ledd,1.setn.) 
 
Forskrift av 11. desember 2015 nr. 1598 om arbeidsmarkedstiltak kapittel 14. 
Rundskriv til ftrl kap.12 – Uføretrygd 
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 (VTA-O). 
 
Retten til å ha ett grunnbeløp i beløpsgrense endres ikke selv om perioden med VTA-S eller 
VTA-O avsluttes.  
 
  du finner forskriften her          rundskrivets §3.1 finner du her    

 
 
  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-05-1602?q=vta
https://lovdata.no/nav/rundskriv/r12-00?q=vta
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Lov om folketrygd kap. 8 - sykepenger 
 
se hele kapittelet her 

 
§ 8-3. Tap av pensjonsgivende inntekt og minsteinntekt 
Et medlem har rett til sykepenger etter bestemmelsene i dette kapitlet når han eller hun 
taper pensjonsgivende inntekt (§ 3-15) på grunn av arbeidsuførhet som nevnt i § 8-4. Det 
ytes ikke sykepenger til medlem som er fylt 70 år. Medlem mellom 67 og 70 år har en 
begrenset sykepengerett, se § 8-51 og § 8-12 fjerde ledd. 
Det er et vilkår at inntektsgrunnlaget for sykepenger (sykepengegrunnlaget, se § 8-10) 
utgjør minst 50 prosent av grunnbeløpet. Denne inntektsgrensen gjelder ikke for 
sykepenger i arbeidsgiverperioden, se §§ 8-18 og 8-19. 
 
§ 8-10.Sykepengegrunnlag 
 
Første ledd lyder: 
Sykepengegrunnlaget er den inntekten som sykepengene skal regnes ut etter. 
 
 
VII. Medlemmer som har rett til andre ytelser fra folketrygden m.m. 
§ 8-48.Forholdet mellom sykepenger og andre folketrygdytelser 
Bestemmelser om forholdet mellom sykepenger på den ene siden og dagpenger under 
arbeidsløshet, uføretrygd, alderspensjon og avtalefestet pensjon på den andre siden står i §§ 
8-49 til 8-52. 
Den som samtidig fyller vilkårene for sykepenger og for arbeidsavklaringspenger, har rett 
til den høyeste av ytelsene, jf. § 11-23.  
 
 § 8-50.Medlemmer med uføretrygd 
Til et medlem som mottar uføretrygd, ytes det sykepenger etter bestemmelsene i kapitlet 
her ut fra den arbeidsinntekt som medlemmet har i tillegg til uføretrygden.  
 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-4#KAPITTEL_5-4

	Målgruppe
	Permisjon fra VTA-S
	Lønn og arbeidskontrakter
	Inntektsgrenser: 0,4 G vs. 1 G
	§ 12-14 andre ledd – Reduksjon av uføretrygd ved inntekt over inntektsgrensen.
	Uføretrygd, inntekt, avkortning og rett til sykepenger
	Utfyllende om uføretrygd
	Utfyllende om lønn og uføretrygd / avkortning
	Lønnsomt å jobbe
	Lov om folketrygd kap.12 - uføretrygd
	Lov om folketrygd kap. 8 - sykepenger

