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Disposisjon til forelesninger i trygderett  
Imran Haider 
 
Forelesning 09.02.12: Folketrygdens inntektsbegrep 
 

1. Hvordan kan inntektene komme inn? 
- Som vilkår 
- Ved utmålingen av ytelsene 
- Begrensninger til å inneha inntekter over visse grenser ved siden av å motta 

en ytelse 
- Finansieringen av folketrygden 

o Trygdeavgift § 23-3 
o Arbeidsgiveravgift   

 
2. Lovens ulike termer for å angi relevante inntekter 
- Pensjonsgivende inntekt  
- Inntekt  
- Arbeidsinntekt 
- Lønnsinntekt 
- Kapitalinntekt 
- m.m. 

 
3. Pensjonsgivende inntekt 
- Ftrl. § 3-15 
- Generell definisjon, som er plassert i kapitlet om pensjonsberegning 
- Svarer til skattelovens personinntektsbegrep, jf. sktl. § 12-2 
- Enkelte unntak 
- Beregnet personinntekt 

  
4. Dagpenger 
- Ftrl. § 4-1 
- ”delvis dekning for bortfall av arbeidsinntekt ved arbeidsløshet” 
- Gjelder ikke selvstendig næringsdrivende 
- Unntak for selvstendig næringsdrivende over 64 år 
- Inntektsbortfall  

o ”krav på lønn”, jf. ftrl.4-3 
 Sluttpakke 
 Oppsigelsestid (normalt 3 mnd) 
 Ensidig avkall på lønn 

 
- Minsteinntekt, jf. ftrl. § 4-4 

o Arbeidsinntekt  
o 1,5 G (G er på kr 75 641,- nå) det siste året 
o Alternativt 3 G de siste tre årene  
o Enkelte trygdeytelser ikke med i beregningen 
o Sml. med pensjonsgivende inntekt – der skal man ta med ytelser som 

trer i stedet for arbeidsinntekt 
o Hjemmeværende og studenter faller normalt utenfor   
o Fra januar 2011: Foreldrepenger, svangerskapspenger og 

svangerskapsrelaterte sykepenger ansett som relevant inntekt 
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- Dagpengegrunnlag, jf. ftrl. § 4-11. 
o Arbeidsinntekt 
o Trygdeytelsene er i stor grad inkludert  
o Sml. med minsteinntektskravet  

 
5. Sykepenger 
- ”Bortfall av arbeidsinntekt” på grunn av arbeidsuførhet som skyldes sykdom 

eller skade, jf. ftrl. § 8-1 
- Krav til minsteinntekt, ftrl. § 8-3 (2) 

o ½ G i løpet av året (litt over kr 37 800,-), men ikke i 
arbeidsgiverperioden 

o Nokså lavt krav, men kan være av avgjørende 
betydning for 1) hjemmeværende og 2) studenter 

 
- Sykepengegrunnlag 

o Sondrer mellom arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og 
frilansere 

o Arbeidsgiver betaler de første 16 dagene, deretter trygden 
- Inntekt over 6 G regnes ikke med (litt over kr 450 000,-) 

 
- Arbeidstakere, ftrl § 8-28 

o 100 % av arbeidsinntekt 
o Gjennomsnittlig inntekt de siste ukene før arbeidsufør 
o Sml. ftrl. § 8-3 som snakker om tap av pensjonsgivende inntekt  
o Tar utgangspunkt i beregnet aktuelle ukesinntekt i arbeidsgiverperioden 
o Ukesinntekt: gjen.snittlig ”arbeidsinntekt” pr. uke i en bestemt periode 
o Ulike beregningsperioder  

 4 uker hvis fast arbeidstid og timelønn  
 Siste måned legges til grunn hvis fast arbeidstid og månedslønn 
 skiftarbeid: ”et lengre mer representativt tidsrom enn 4 uker 

legges til grunn”  
 

o Ftrl § 8-29 arten av inntekt for arbeidstakere 
 Lønnsinntekt 
 Ulempetillegg tas ikke med 
 Overtid tas normalt ikke med  
 Feriepenger tas ikke med 
 Naturalytelser tas ikke med, hvis disse også mottas under 

sykefraværet (eks. avis) 
 

o Når arbeidsgiverperioden er slutt, og trygden overtar, jf. § 8-30 
 Ukesinntekt omregnes til årsinntekt 
 Hvis årsinntekten avviker mer enn 25 % fra den pensjonsgivende 

årsinntekt, så legges sistnevnte til grunn.  
 Pensjonsgivende årsinntekt fastsettes ut fra de 3 siste årenes 

gjennomsnittlig pensjonspoeng. Grunnbeløpet på 
sykemeldingstidspunktet legges til grunn 
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 Hvis pensjonsgivende årsinntekt ikke er ”representativt” for 
pensjonsgivende årsinntekt på sykemeldingstidspunktet, så 
fastsettes inntekten ved skjønn.  

 
- Selvstendig næringsdrivende  

o 65 % av arbeidsinntekt  
o Ytes først fra og med 17. dag 
o Pensjonspoeng fra de siste 3 årene 
o Tilleggsforsikring 

 
- Frilansere 

o Frilansere – oppdrag for andre, men ikke tjenesteforhold eller 
selvstendig næringsdrivende, jf. § ftrl § 1-9 

o 100 % av arbeidsinntekt fra og med 17. dag 
o Tilleggsforsikring 

 
- Særregler for de med kombinerte inntekter 

 
6. Omsorgspenger, opplæringspenger og pleiepenger 
- Folketrygdlovens kap 9 
- Ikke syk selv, men andre nære 
- Bygger på sykepengereglene, jf. ftrl § 9-3 
- Arbeid i minst 4 uker – altså tap av pensjonsgivende inntekt 
- ½ G i årsinntekt i inntektsgrunnlag – unntak i arbeidsgiverperioden 
- Omsorgspenger kun til arbeidstakere 
- Pleiepenger og opplæringspenger ikke begrenset til arbeidstakere 
- 100 % til arbeidstakere og frilansere 
- 65 % til selvstendig næringsdrivende  
- Utmålingen skjer etter sykepengereglene, ftrl. § 9-8 (2), § 9-9 (2) og § 9-16 

 
7. Foreldrepenger og svangerskapspenger 
- Ftrl kap 14 
- Inntektsbortfall 
- Hvis ikke inntektsbortfall: engangsstønad, jf. ftrl. § 14-7 
- Bygger i stor grad på sykepenger 

 
- Foreldrepenger  

o Fødsel og adopsjon 
o ½ G på årsbasis 
o Forutgående arbeid – 6 av de 10 siste mnd 
o Sykepengegrunnlaget før fødselen, ftrl § 14-7 
o Trygdeytelser er inntatt som en del av kravet om forutgående arbeid 

 
- Svangerskapspenger 

o Noe annet enn sykepenger 
o Må slutte i arbeidet fordi risikofylt for mor eller barn 
o Arbeid i 4 uker og ½ G på årsbasis 
o Som sykepenger, men 100 % også for næringsdriv. 
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8. Arbeidsavklaringspenger  
- Ftrl kap 11 
- Trådte i kraft mars 2010 
- Erstatter: rehabiliteringspenger, attføringspenger, tidsbegrenset uførestønad. 
- NAV reformen la til rette for sammenslåingen av ytelsene. 
- Nedsatt arbeidsevne pga sykdom 
- Krav om reduksjon av 50 % arbeidsevne, jf. ftrl § 11-13.  
- Må være muligheter å komme i arbeid igjen etter arbeidsrettet tiltak eller 

medisinsk behandling, jf. ftrl § 11-6. 
- Tapet av arbeidsevne blir normalt målt i antall timer ut fra normal arbeidstid på 

37,5 t i uka. Reglene var annerledes før, og er annerledes ved uførepensjon.  
- Utmålingen skjer ut fra pensjonsgivende inntekt  
- Inntekter av betydning for utmåling og fastsettelse av uføregrad 
- Året før uførhet eller gj.snittet av de 3 siste årene 
- Opptil 6 G 

 
9. Uførepensjon 
- Nedsatt inntektsevne med minst 50 % 
- En rekke momenter, herunder inntekter før og etter uførhet, ftrl. § 12-7 
- Det skal tas hensyn til ”all pensjonsgivende inntekt” 

o Rt. 2005 s. 548 
o Forskrift som har unntak  

- Utmåling, ftrl. § 12-13 (2) 
o Bygger i stor grad på samme regler som alderspensjon, jf. 

pensjonskomponentene.  
o Forskjeller også, jf. for eksempel framtidige pensjonspoeng 

- Fribeløp 1 G, ftrl § 12-12 
- Ny uføretrygd – se disposisjon for dag 2 og 3.   

 
 

10. Overgangsstønad 
- Dekke utgifter til livsopphold i visse omstillingsfaser  

o Aleneomsorg for barn, jf. ftrl. kap. 15 
o Tidligere familiepleier, jf. ftrl. kap. 16 
o Gjenlevende ektefelle, jf. ftrl. kap. 17 
o Gjenlevende skilt, jf. ftrl. kap. 17 

- Kan også få utdanningsstønad og stønad til barnetilsyn 
- Aleneomsorg for barn, ftrl. § 15-6 

o Ikke i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid 
- Tidligere familiepleier, jf. ftrl. § 16-6 

o Nedsatt inntektsevne 
o NB! ”og for øvrig ikke har tilstrekkelig midler til livsopphold” 

- Enker og enkemenn og gjenlevende skilte ektefeller  
o Nedsatt inntektsevne – ikke forsørge seg selv ved eget arbeid 
o Etterlattepensjon, men hvis ikke pensjon, så overgangsstønad, se eget 

punkt nedenfor 
- Beregning av overgangsstønad 

o Hvis aleneomsorg for barn, så 2 G, jf. ftrl § 15-7 
o For etterlatte beregnes overgangsstønad etter samme regler som 

etterlattepensjon 
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o Tidligere familiepleier 
 Beregnes som etterlattepensjon, men gis ikke tilleggspensjon 

- Reduksjon pga inntekter 
o Felles for aleneomsorg for barn og etterlatte 
o Hvis har eller kan forventes å ha arbeidsinntekt 
o Ikke reduksjon hvis inntekt under ½ G 
o 40 øre mindre for hver krone over ½ G 
o Trygdeytelser er likestilt med arbeidsinntekt 

  
11. Etterlattepensjon 
- Avledet pensjon 
- Fastsettes etter avdødes inntektsforhold 
- Reduksjon ut fra gjenlevendes arbeidsinntekter 
- Enker, enkemenn og gjenlevende skilt 

o Avdødes inntektsforhold: grunnpensjon, tilleggspensjon, særtillegg 
o 55 % av avdødes tilleggspensjon, jf. ftrl. § 3-23 
o Hvis ikke avdøde er trygdet i 40 år – reduksjon 

- Tidligere familiepleier – som etterlattepensjon, men ikke tilleggspensjon, ftrl. 
§ 16-7  

- Inntektsprøving 
o Graderes etter hvor stor inntekt som forventes 
o Kan tjene opptil ½ G 
o For hver krone over ½ G så reduksjon med 40 øre  
o Både faktisk og hypotetisk inntekt relevant 
o Kapitalinntekter ikke med 
o Trygdeytelser er med  
o Gjenlevende ektefelle under 55 år så minst 2 G forventet inntekt. 

Unntak fra dette bare hvis det foreligger andre holdepunkter, jf. ftrl. § 
17-8 (2)  

 
12. Barnepensjon 
- Ftrl. kap 18 
- Sondre mellom om en av foreldrene dør eller om begge dør 
- Hvis ikke 40 års trygdetid på avdøde, så forholdmessig reduksjon 
- Hvis den ene dør 

o Pensjonen for første barnet er 40 % av G, de neste 25 % for hvert av 
barna 

o Altså ikke ordinær pensjonsberegning 
- Hvis begge foreldrene dør 

o Samme beløp som pensjon til gjenlevende ektefeller 
o Tar utgangspunkt i begge foreldrenes inntektsforhold, og det skal svare 

til den av foreldrene som hadde mest - for det første barnet 
o Det neste barnet 40 % av G 
o De neste barna 25 % av G 

- Hvis barnet har rett til uførepensjon eller foreløpig uførepensjon, så bortfall av 
barnepensjon 

 
13.  Alderspensjon 
- Tidligere inntektsprøving mellom 67-70 år, men nå ingen slik prøving 
- Etter fylte 70 år kan man tjene så mye  



6 
 

- Men forsørgertillegg inntektsprøves 
- Pensjonskomponentene  

o Trygdetid 
o Grunnpensjon  
o Særtillegg, nå: minste pensjonsnivå og pensjonstillegg, jf. nedenfor 
o Tilleggspensjon, en form for forsikringsytelse, ikke krav om fortsatt 

medlemskap i trygden, sml. grunnpensjon  
o Pensjonspoeng, herunder framtidige 
o Forsørgertillegg 
o Ektefelletillegg 
o Barnetillegg 

 
- Tilleggspensjon avhenger av tidligere inntekt, ikke slik for de ulike 

komponentene, inntekter kan komme inn å redusere likevel  
- Grunnpensjon utbetales enten i 100 % av G eller 85 % av G  
- Særtillegg 100 % av G eller 74 % av G 
- Ektefelletillegg 50 % av G 
- Barnetillegg 40 % av G 
- Generelt sagt: pensjon svarer til 2/3 av inntekt i yrkeslivet 

 
 

14. Ny alderspensjon  
- Trådte i kraft fra januar 2011 
- Trekk ved ordningen 

o Økt fleksibilitet - kan ta ut pensjon fra fylte 62 år, også delvis  
o Ny opptjening er mulig etter uttaket 
o Levealderjustering 
o Alle år teller mellom 13 og 75 år 
o G-reguleringen gjelder ikke lenger  

- Gjelder ved siden av de tidligere alderspensjonsreglene 
o For personer født etter 1962 gjelder reglene om ny alderspensjon  
o Personer født før 1954 vil få pensjonen beregnet etter de gamle reglene 
o Personer født mellom 1954 til 1962 vil få beregnet etter begge 

regelsettene 
- Pensjonskomponentene 

o Garantipensjon  
o Inntektspensjon  
o Delingstall  
o Regulering med en indeks 0,75 lavere enn lønnsveksten 
o Trygdetid  

- Inntektspensjon beregnes ut fra pensjonsbeholdningen - pensjonsgivende 
inntekt er sentralt her.  

- Årlig pensjonsopptjening 18,1 % av inntektene opp til 7,1 G 
- Garantipensjon avløser minstepensjon, som består av grunnpensjon og 

særtillegg 
- Garantipensjonsnivået er forskjellig ettersom sivilstand 

o Ordinær sats – de som lever sammen med ektefelle/samboer med 
visse egne inntekter  

o Høy sats – andre  
- Krav ved tidligere uttak enn 67 år  
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o Summen av inntektspensjon og garantipensjon når vedkommende fyller 
67 år, må minst svarer til garantipensjonsnivået med full trygdetid når 
vedkommende fyller 67 år.  

 Pensjonsgivende inntekt vil være av betydning for tidlig uttak 
 
15. Endringene i gamle regler som følge av ny alderpensjon  
- Endring i gamle alderspensjonsregler  

o Også mulig å gå av ved fylte 62 år for de som er omfattet av gamle 
regler  

 Forutsetningen er at basispensjon tilsvarer et visst nivå. 

 summen av grunnpensjon, tilleggspensjon og 
pensjonstillegg når vedkommende fyller 67 år, må minst 
tilsvare minste pensjonsnivå med full trygdetid når 
vedkommende fyller 67 år 

 Pensjonsopptjening også etter uttaket   
 Pensjonen skal svare til minste pensjonsnivå (avløser 

minstepensjon: grunnpensjon og særtillegg).  
 Det ytes pensjonstillegg dersom opptjeningen er under minste 

pensjonsnivå 
o Det forekommer levealdersjustering for personer født etter 1943 – 

forholdstall, som vil ha samme funksjon som delingstall etter ny 
alderspensjon 

o Indeksreguleringen etter ny alderspensjon gjelder også gammel 
alderspensjon   

- Tilpasning av sykepengereglene 
o Kan motta sykepenger i ett år mellom 62 til 67 år  
o Hvis mellom 67 og 70 år, så sykepenger i 60 dager, men da må 

arbeidsinntekten være på minimum 2 G.  
- Tilpasning av dagpengereglene 

o Kan motta dagepenger fullt ut mellom 62 og 67 år, selv om uttak av 
pensjon  

o Særreglene for dagpengemottakere over 64 år er opphevet. Uten 
opphevingen kunne disse personene ha mottatt dagpenger 
sammenhengende fram til 67 år, samt utsatt pensjonsuttaket.  

- Tilpasning av arbeidsavklaringspengene 
o Personer mellom 62 år og 67 år kan motta arbeidsavklaringspenger, 

selv om de tar ut alderspensjon 
o De som har fylt 62 år og søker arbeidsavklaringspenger, må ha hatt 

pensjonsgivende inntekt på 1 G året arbeidsevnen ble nedsatt med 
minst 50 %, eller 3 G de siste tre årene før arbeidsevnen ble nedsatt 

 Kravet gjelder ikke de som ikke har rett til uttak av alderspensjon  
 Kravet gjelder heller ikke de som ikke har ytelser som 

gjenlevende ektefelle på nivå med minstepensjon eller 
garantipensjon beregnet med full trygdetid 

- Tilpasning av uførepensjonsreglene 
o De som har fylt 62 år og søker uførepensjon, må oppfylle de samme 

inntektskrav som gjelder etter reglene om arbeidsavklaringspenger til 
personer over 62 år. De samme unntakene gjelder også her.   

o Ny uføretrygd 
 Trer tidligst i kraft fra 2015 
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 Uføregradsvurderinger er som før  

 Unntak: aksepteres uføregrad ned til 40 % hvis mottak av 
arbeidsavklaringspenger 

 Unntak: minsteinntektssatser for inntekt før uførhet  
  Utmåling – se disposjon for dag 3 
  Samtidige inntekter 

 Reduksjon av trygden hvis over inntektsgrensen, ikke 
revurdering  

 Inntektsgrensen er inntekt etter uførhet + 40 % av G 

 Kan ikke ha inntekter over 80 % av inntekt før uførhet 

 Reduksjon: det som er over inntektsgrensen multipliseres 
med 100 % uførepensjon delt på inntekt før uførhet 

 Inntektsbegrepet er pensjonsgivende inntekt    
 Barnetillegg som behovsprøves  
 Pensjonsopptjening ved mottak av uføretrygd 

 18,1 % av antatt inntekt 

 Antatt inntekt fastsettes på samme måte som beregningen 
av uføretrygd 

 Pensjonsgivende inntekt 
 Særregler ved unge uføre og ved yrkesskade 
 Beskattes som arbeidsinntekt, ikke som pensjon  
 Foreløpig uføretrygd tatt inn igjen. Et utvidet inntektsbegrep. 
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Forelesning 10.02.12: Pensjonskomponentene i kapittel 3  
 

1. Begrunnelse for å se nærmere på komponentene i kapittel 3 
- Gammel alderpensjon beregnes fortsatt etter disse reglene. Det har kommet 

inn enkelte endringer, jf. minste pensjonsnivå og pensjonstillegg, fremfor 
minstepensjon, men pensjonskomponentene i kapittel 3 gjelder fortsatt for 
uførepensjon, etterlattepensjon, overgangsstønad til gjenlevende ektefelle og 
barnepensjon. Ny uføretrygd følger derimot ikke pensjonskomponentene.  
 

2. Trygdetid  
- Hovedregler, jf. ftrl § 3-5 
- Framtidig trygdetid 

 
3. Grunnpensjon 
- Ftrl. § 3-2 (3)  
- Normalt 1 G 
- Reduksjon hvis ikke 40 års trygdetid 
- 85 % G hvis lever sammen med en med 2 G som inntekt. NB! Kapitalinntekt er 

med i vurderingen. 
 

4. Tilleggspensjon 
- Ftrl. § 3-8 
- Avhengig av tidligere inntekt  
- Tidligere inntekt må gjøres om til pensjonspoeng; man trekker fra G fra 

årsinntekt for et bestemt år, deretter divideres med G. Benytter Gen i det 
aktuelle året.  

- Eksempel: (350 000-75 641)/75 641 = 3,63  
- 12 G er inntektstak 
- Mellom 6 G og 12 G kun 1/3 av med (knekkpunktsregel) 
- Høyeste antall pensjonspoeng – 7,00 
- 3,5 pensjonspoeng for hvert år med ulønnet omsorgsarbeid for barn under 6 

år eller andre pleietrengende  
- Sluttpoengtall (summen av alle poengår, SP) 
- Besteårsregel – velger ut de 20 høyeste årene og finner gjennomsnittet  
- Hvis færre poengår enn 20 år, så gjennomsnitt av alle   
- Sluttpoengtallet viser relevant inntekt 
- SP må multipliseres med G for å oppjustere inntektene til dagens verdi. Da vi 

fant ut årlig poengtall, tok man utgangspunkt i G på opptjeningstidspunktet 
- Men tilleggspensjon betyr ikke utbetaling av samme størrelsesorden som 

gjennomsnittet av inntektene for de beste årene oppjustert til dagens verdi.  
o I perioden 1967-1991 er pensjonsprosenten (PP) 45 %, jf. ftrl. § 3-8  
o I perioden 1992 – PP 42 % 

- Et krav om 40 poengår, hvis lavere reduksjon 
- Følgende formel: Tilleggspensjon: (G x SP x PP X PÅ) / (100 x 40)  
- Framtidig trygdetid og framtidige pensjonspoeng 

 
5. Særtillegg 
- Hvis ikke tilleggspensjon, så særtillegg, jf. ftrl. § 3-3 
- Også særtillegg hvis tilleggspensjonen er lavere enn særtillegget  
- Ordinær sats 100 % av G 
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- Minstesats 74 % av G 
o  Når lever sammen med en som mottar tilleggspensjon. 

- Pensjonist som forsørger ektefelle over 60 år 
o 2 ganger ordinær sats – 2 G 

- Fullt særtillegg hvis 40 års trygdetid, ellers reduksjon forholdsmessig 
- Minstepensjon, se ftrl. § 3-4. Gjelder de som får grunnpensjon og særtillegg.  

 
6. Ektefelletillegg 
- Pensjonist som forsørger ektefelle 
- Skille mellom inntekter på pensjonistens hånd og inntekter på ektefellens hånd 
- Skjer inntektsprøving  
- Ikke tillegg hvis ektefellen har inntekt over 1 G 

o Trygdeytelser og kapitalinntekter er inkludert 
- Størrelse: 50 % av pensjonistens grunnpensjon 
- Reduseres hvis kortere trygdetid enn 40 år 

 
7. Barnetillegg, jf. ftrl. § 3-25 
- 40 % av G 
- Reduksjon hvis mindre enn 40 års trygdetid 
- Ikke barnetillegg hvis barnet har inntekt over 1 G. Kapitalinntekt skal medtas. 

 
8. Inntektsprøving av forsørgertillegg  
- Inntektsprøving pga pensjonistens egne inntekter 

o Ble innført i 1990 
- Fastsetter et fribeløp – som man kan tjene ved siden av, uten konsekvenser 

for forsørgertillegget 
- Men hvis inntektene overstiger fribeløpet, så reduksjon 
- Fribeløpets størrelse avhengig av familiesituasjon, jf. § 3-26 (5) og (6)  
- Reduksjon av fribeløp hvis ikke 40 års trygdetid  
- Reduseres med et beløp som svarer til 50 % av differansen mellom inntekt og 

fribeløpet  
o Eksempel: (350 000 – 330 632) / 2 = 9 684 

- Relevante inntekter  
- Ikke bare arbeidsinntekt 
- Pensjon og andre trygdeytelser er med 
- Ikke kapitalinntekter 
- Det reelle fribeløpet er lavere 
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Forelesning 16.02.12: Beregning av sykdomsbaserte ytelser 
 

1. Sykepenger 
- Sykepengegrunnlag 

o Arbeidstaker 
o Frilanser 
o Selvstendig næringsdrivende 
o Kombinerte inntekter 
o Mottakere av dagpenger og andre trygdeytelser  

 
- Arbeidsgiverperiode på 16 dager, deretter trygden 
- Dekningsgrad 

o 100 % fra første dag for arbeidstaker 
o 65 % fra 17. dag for selvstendig næringsdrivende 
o 100 % fra 17. dag for frilanser  
o tilleggsforsikring 

 
- Øvre grense på 6 G for sykepengegrunnlag  
- Sykepengene pr dag utgjør 1/260 av sykepengegrunnlaget 
- Ytes i alle dager, unntatt lørdager og søndager  
- Antall dager: 248, 250 eller 260 
- Arbeidsufør i 26 uker etter sykepengeperiode, får ny rett til sykepenger 
- Graderte sykepenger beregnes på grunnlag reduksjon i arbeidstid og/eller 

inntektstap. Krav om minst 20 % reduksjon av abeidsevne 
- Særlige regler ved opphold i institusjon og ved yrkesskade 
- Eksempel 
 
2. Omsorgspenger 
- Beregnes etter samme regler som sykepenger fra trygden. 
- Opptil 10 dager hvert år. 15 dager hvis mer enn to barn. Hvis alene om 

omsorgen henholdsvis 20 og 30 dager.  
- Særlige regler for kronisk syke eller funksjonshemmet barn.  

 
3. Pleiepenger og opplæringspenger 
- Opplæringspenger så lenge vilkårene er tilstede. Ingen begrensning med 

hensyn til barnets alder, altså så lenge behov for opplæring for å kunne ta seg 
av barnet. 

- Pleiepenger etter ftrl 9-10 kan ikke gis til begge foreldrene. Har barnet 
livstruende eller annen svært alvorlig sykdom, så kan det ytes pleiepenger til 
begge, jf. ftrl § 9-11.  

- Pleiepenger ytes så lenge vilkårene er tilstede. Barnet må være under 18 år. 
Hvis psykisk utviklingshemmet med livstruende eller annen svært alvorlig 
sykdom, også etter fylte 18 år.   

- Pleiepenger ytes i opptil 20 dager hvis tale om pleie av en nær pårørende i 
livets sluttfase. 

- Pleiepenger og opplæringspenger beregnes etter samme regler som 
sykepenger fra trygden. 
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4. Arbeidsavklaringspenger 
- Inntektsgrunnlag, se ovenfor 
- 66 % av inntektsgrunnlaget 
- Minstesats 2 G. Hvis under 26 år, og med alvorlig og varig sykdom, er 

minstesatsen på 2,44 G.  
- Kan gis i opptil 4 år, men kan forlenges i særlige tilfeller 
- Ytes i fem dager pr uke 
- Dagsats utgjør 1/260 av inntektsgrunnlaget 
- Barnetillegg 
- Graderte arbeidsavklaringspenger  
- Betydningen av ytelser fra tidligere eller nåværende arbeidsgiver 

o Størrelsen påvirkes 
- Særregler ved opphold på institusjon og ved yrkesskade 
- Eksempel  

 
5. Uførepensjon 
- Inntektsgrunnlag  
- Fastsettelse av uføregrad 
- Uførepensjon består av pensjonskomponentene 
- Grunnpensjon 
- Tilleggspensjon 
- Særtillegg 
- Forsørgertillegg 
- Unge uføre  
- Inntekter inntil 1 G ved siden av 100 % uførepensjon 

o Må normalt vente minst ett år 
- Gradert uførepensjon 
- Særregler ved yrkesskade 

 
 

6. Ny uføretrygd  
-  uføregrad og restarbeidsevne 
-  løsrevet fra pensjonskomponentene 
-  gjennomsnittet av de tre beste årene av de siste fem årene, se forslag til  
   §12-11.  
-  66 % av inntektsgrunnlaget, jf. forslag til § 12-12.  
-  minste årlig ytelse 2,28 G ordinær sats og 2,48 G høy sats - avhengig om lever    
   med ektefelle/samboer.  Andre satser hvis ung ufør.  
-  reduseres hvis ikke full trygdetid 
-  inntektsbegrepet er pensjonsgivende inntekt  
-  barnetillegg som behovsprøves mot inntekter på barnets hånd og  
    uføretrygdedes hånd – ulike inntektsbegreper.  
 
 
    
 
    
 


