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Prop. 42 L
(2014–2015)

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) 

Endringer i tjenestepensjonsloven mv. 
(uførepensjon)

Tilråding fra Finansdepartementet 12. desember 2014, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Solberg)

1  Proposisjonens hovedinnhold

Finansdepartementet foreslår i denne proposisjo-
nen rammer og regler for uførepensjon i skattefa-
voriserte private tjenestepensjonsordninger. For-
slaget er utformet som et nytt kapittel 8 i lov om 
tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven). Forsla-
get bygger på et utkast utarbeidet av Banklovkom-
misjonen i NOU 2013: 12 Uførepensjon i private 
tjenestepensjonsordninger. 

Arbeidsgiverforetak i privat sektor kan 
utforme sine tjenestepensjonsordninger slik at de 
også omfatter uførepensjon, som supplerer uføre-
ytelsen fra folketrygden. For å oppnå skattemes-
sig gunstig behandling må uføredekninger som i 
tilfelle skal inngå i de private skattefavoriserte tje-
nestepensjonsordningene være utformet innenfor 
de rammene som er vedtatt for slike ordninger. I 
dag reguleres dette i foretakspensjonsloven, og 
reglene bygger på gjeldende regler i folketrygden 
om uførepensjon. Nye regler for uføretrygd i fol-
ketrygden trer i kraft 1. januar 2015. Det er derfor 
behov for å gjøre endringer i lovreglene som angir 
rammene for uføredekninger i de private skattefa-
voriserte tjenestepensjonsordningene slik at de 

passer bedre til ny uføretrygd i folketrygden. 
Stortinget vedtok i mars 2014 nye regler for uføre-
pensjon i lovbestemte offentlige pensjonsordnin-
ger for å tilpasse disse til den nye uføretrygden i 
folketrygden, etter forslag i Prop. 202 L (2012–
2013) om endringer i lov om Statens pensjons-
kasse og enkelte andre lover. Disse endringene 
trer i kraft 1. januar 2015.

Uføreytelsene i folketrygden og i tjenestepen-
sjonsordningene har til formål å erstatte bortfall 
av arbeidsinntekt og inntektsmuligheter som 
følge av sykdom, skade eller lyte. Reglene for ufø-
retrygd og uførepensjon bør i tillegg bidra til at 
alle som kan arbeide i størst mulig grad stimule-
res til, og gis muligheter til, å arbeide. 

Ny uføretrygd i folketrygden skal være en 
kompensasjon for tap av inntekt målt ved inntek-
ten de siste årene før uførheten oppstår, mens 
dagens uførepensjon avhenger av inntekten i hele 
yrkeskarrieren, og dermed også inntekt langt til-
bake i tid. Både minsteytelsen og den delen av 
uføretrygden som er avhengig av inntekt reduse-
res ved kort trygdetid. Trygdetid er tiden man 
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har vært medlem av trygden (bosatt i Norge eller 
arbeidstaker i Norge). Det regnes også med fram-
tidig trygdetid. Ved utenlandsopphold av en viss 
lengde, kan trygdetiden bli kortere enn 40 år, som 
er full trygdetid. Dersom trygdetiden er kortere 
enn 40 år, reduseres uføretrygden tilsvarende. 
Uføretrygden beregnes som 66 pst. av et bereg-
ningsgrunnlag, som utgjør gjennomsnittlig inn-
tekt inntil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) 
i de tre beste av de fem siste årene, eller minstey-
telsen dersom den er høyere. Det er også innført 
nye regler for arbeidsinntekt i tillegg til uføre-
trygd som har til formål å gjøre det lettere for den 
enkelte å utnytte sin restarbeidsevne. 

Rammene for uføredekning i skattefavoriserte 
kollektive tjenestepensjonsordninger i privat sek-
tor etter lovforslaget her innebærer at det i hoved-
sak vil være mulig å gi uføredekning på linje med 
den nylig vedtatte nye uføreordningen i offentlig 
sektor. Det skal etter lovforslaget fortsatt være fri-
villig for foretak i privat sektor om de vil knytte 
uførepensjon til sin tjenestepensjonsordning og i 
hvilken grad de vil utnytte rammene etter lovfor-
slaget.

Uførepensjon fra de private tjenestepensjons-
ordningene vil etter forslaget fortsatt utgjøre en 
selvstendig ytelse i tillegg til folketrygdens ytelser 
(«nettoordning») og vil ikke være avhengig av hva 
som faktisk kommer til utbetaling fra folketrygden.

Uførepensjonsordninger utformet i tråd med 
lovforslaget skal kunne knyttes til tjenestepen-
sjonsordninger etter foretakspensjonsloven, inn-
skuddspensjonsloven og tjenestepensjonsloven, 
og undergis skattemessig gunstig behandling. 

Departementet foreslår at uførepensjonen leg-
ges om fra opptjeningsordninger til risikoordnin-
ger hvor arbeidstaker gis full dekning ved uførhet 
uavhengig av tjenestetid. Uførepensjon kan imid-
lertid etter forslaget i tillegg omfatte opptjening av 
pensjonsbevisrettigheter, som innebærer at 
arbeidstakeren er dekket også etter at arbeidsfor-
holdet er avsluttet. Etter forslaget kan uførepen-
sjon ytes ved uføregrader ned til 20 prosent og 
kompensere for at folketrygden (som hovedregel) 
ikke gir dekning for uføregrader under 50 pro-
sent. Disse delene av forslaget er nærmere omtalt 
i proposisjonens kapittel 3. 

Lønn inntil 12 G kan inngå i lønnsgrunnlaget 
som skal legges til grunn ved beregning av uføre-
pensjonen. Det maksimalt tillatte ytelsesnivået er 
foreslått satt til det samme nivået som gjelder i de 
lovbestemte offentlige tjenestepensjonsordnin-
gene. Det innebærer at uførepensjon fra private 
skattefavoriserte tjenestepensjonsordninger mak-
simalt kan settes til summen av et kronebeløp på 

25 prosent av G, begrenset oppad til 6 prosent av 
de enkelte medlemmenes lønnsgrunnlag, og 3 
prosent av de enkelte medlemmenes lønnsgrunn-
lag. I tillegg legges det opp til at uførepensjon fra 
ordningen kan kompensere for at det ikke utbeta-
les uføretrygd for lønn mellom 6 og 12 G, det vil si 
at det kan ytes et tillegg på inntil 66 prosent av 
lønn i dette intervallet. Videre foreslår departe-
mentet å uttrykke eksplisitt i lovteksten at uføre-
pensjonen kan fastsettes som en prosent av lønns-
grunnlaget, som et fast kronebeløp, eller som en 
kombinasjon av en prosentsats og et kronebeløp. 

Det foreslås å videreføre adgangen til å yte 
barnetillegg for barn som medlemmet forsørger. 
Barnetillegget kan etter lovforslaget maksimalt 
utgjøre inntil 0,1 G pr. barn, og kan ikke overstige 
0,2 G totalt. Barnetillegget kan etter lovforslaget 
fortsatt ytes til barnet fyller 21 år. 

Uførepensjonen skal etter forslaget som 
hovedregel beregnes med utgangspunkt i 
medlemmets normale årslønn i foretaket (lønns-
grunnlaget) og ellers i tråd med det som er fast-
satt i den enkelte pensjonsordnings pensjonsplan. 

Uførepensjonen skal etter lovforslaget samord-
nes med utbetaling av uførepensjon opptjent tidli-
gere, slik at samlet uførepensjon ikke kan over-
stige nivået i den eksisterende uførepensjonsord-
ningen, men uansett slik at summen av de tidli-
gere opptjente rettighetene ikke kan reduseres. 

Uførepensjon utbetales etter lovforslaget så 
lenge vilkårene for uførepensjon er oppfylt og 
frem til uførepensjonisten ved fylte 67 år (eventu-
elt ved oppnådd særaldersgrense) får rett til 
alderspensjon. 

Lovforslaget legger opp til at uførepensjonen 
som hovedregel reguleres i tråd med avkastnin-
gen som oppnås på forvaltningen av den porteføl-
jen som premiereserven for uførepensjon under 
utbetaling inngår i, men åpner for at arbeidsgiver-
foretaket kan påta seg å garantere at uførepensjo-
nen får en viss regulering. Forslagene er nærmere 
omtalt i proposisjonens kapittel 4. 

I tråd med de nye reglene i folketrygden, fore-
slås det at uføre som får uføreytelser fra folketryg-
den kan ha en arbeidsinntekt på inntil 0,4 G i til-
legg til uførepensjonen uten at uføregraden redu-
seres. Ved inntekt ut over det foreslåtte fribeløpet 
på 0,4 G skal det etter lovforslaget foretas en for-
holdsmessig reduksjon i uførepensjonen, men det 
skal ikke fastsettes endret uføregrad. Departe-
mentet foreslår at den enkelte uførepensjonist 
skal rapportere egen inntekt til pensjonsinnretnin-
gen. Pensjonsinnretningen gis tilgang til uføre-
pensjonistens ligningsopplysninger ved at det 
foreslås et unntak fra taushetsplikten i ligningslo-
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ven for disse opplysningene, slik at pensjonsinn-
retningen har mulighet til å kontrollere inntekts-
opplysningene. Forslagene er nærmere omtalt i 
proposisjonens avsnitt 4.5.

Lovforslaget inneholder også en hjemmel for 
at pensjonsinnretningene ved behov skal kunne 
be om at den enkelte arbeidstaker gir opplysnin-
ger om sine eventuelle tidligere opptjente uføre-
pensjonsrettigheter, jf. proposisjonens avsnitt 4.3.

Departementet foreslår at Kongen fastsetter 
fra hvilket tidspunkt lovreglene skal gjelde fra. 
Det foreslås videre at det er opp til Kongen å fast-
sette en frist for når foretakene må ha avviklet ufø-
repensjonsdekning etter gjeldende regler i 
foretakspensjonsloven. Departementet foreslår 
også en hjemmel for å fastsette overgangsregler, 
lagt til departementet.
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2  Bakgrunn for lovforslaget

2.1 Høring  av Banklovkommisjonens 
utredning

Banklovkommisjonen fikk 7. juli 2009 i oppdrag å 
utrede og foreslå tilpasninger i de private tjeneste-
pensjonslovene til nye regler om alderspensjon i 
folketrygden. NOU 2013: 12 om ny uførepensjon i 
de private tjenestepensjonsordningene er den 
fjerde utredningen Banklovkommisjonen har avgitt 
om slike tilpasninger. De foregående tre utrednin-
gene har omhandlet alderspensjon og har blant 
annet resultert i endringer i pensjonslovene som 
åpner for fleksibelt uttak fra 62 år, samt ny tjeneste-
pensjonslov.

I NOU 2013: 12 (Uførepensjon i private tjenes-
tepensjonsordninger) har Banklovkommisjonen 
laget utkast til nye regler for uførepensjon i pri-
vate skattefavoriserte tjenestepensjonsordninger 
for å tilpasse rammene til den nye uføretrygden i 
folketrygden. 

Følgende høringsinstanser har fått seg fore-
lagt utredningen:
Departementene
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Datatilsynet
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges Bank
Regjeringsadvokaten
Skattedirektoratet
Statens pensjonskasse
Statistisk Sentralbyrå

Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum

Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Coop Norge SA
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bondelag
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Norsk olje og gass
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Skattebetalerforeningen
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Unio
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Økonomiforbundet

Følgende høringsinstanser har opplyst at de har 
merknader til NOU 2013: 12:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
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Datatilsynet 
Finanstilsynet
Statistisk sentralbyrå

Akademikerne 
Arbeidsgiverforeningen Spekter 
Den Norske Aktuarforening 
Finans Norge 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
Hovedorganisasjonen Virke 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norsk Pensjon AS 
Norwegian Insurance Partner (NIP) 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Pensjonskasseforeningen
Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
Telepensjonistenes Landsforbund
Unio
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

Følgende høringsinstanser har opplyst at de ikke 
har merknader til NOU 2013: 12:
Arbeids- og sosialdepartementet 
Barne-, likestillings- og inkluderings-

departementet 
Fiskeri- og kystdepartementet
Forsvarsdepartementet 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet 
Samferdselsdepartementet 
Utenriksdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Norges Bank 
Regjeringsadvokaten
Skattedirektoratet

Coop Norge 

2.2 Nye regler for uførepensjon i 
offentlige tjenestepensjonsord-
ninger

Felles for uførepensjon fra hhv. offentlige og pri-
vate tjenestepensjonsordninger er at ytelser fra 
disse ordningene kommer i tillegg til ytelsene fra 
folketrygden. Uføredekningen i offentlige tjenes-
tepensjonsordninger er obligatorisk, og reguleres 
blant annet i lov for eksempel lov om Statens pen-
sjonskasse og i tariffavtale. Som følge av de nye 

reglene om uføretrygd i folketrygden, er det også 
vedtatt endringer i reglene for uførepensjon i 
offentlige tjenestepensjonsordninger. Stortinget 
vedtok i mars 2014 nye regler for uførepensjon i 
lovbestemte offentlige pensjonsordninger for å til-
passe disse til den nye uføretrygden i folketryg-
den, etter forslag i Prop. 202 L (2012–2013) om 
endringer i lov om Statens pensjonskasse og 
enkelte andre lover. Endringene innebærer bl.a. at 
ordningen legges om fra bruttoordning til netto-
ordning og at satsene for uførepensjon endres, 
samt at barnetillegget reduseres. Videre er fribe-
løpet for arbeidsinntekt redusert fra 1 G til 0,4 G, 
og arbeidsinntekt utover dette fribeløpet fører til 
en forholdsmessig avkortning i uførepensjonen 
uten at uføregraden endres. Ordningen er utfor-
met med tjenestetidsavkortning og med oppsatte 
rettigheter. Stortinget har bedt Regjeringen om å 
komme tilbake til Stortinget med en utredning av 
om ordningen i offentlig sektor heller bør utfor-
mes som en ren forsikringsordning (risikoord-
ning). Stortinget har i den forbindelse også gitt 
uttrykk for at den samme («felles») løsningen bør 
gjøres gjeldende i offentlig og privat sektor (Innst. 
126 L (2013–2014).

De nye reglene for de lovbestemte offentlige 
tjenestepensjonsordningene trer i kraft 1. januar 
2015.

Banklovkommisjonen har lagt til grunn at 
reguleringen av uførepensjon i offentlige tjeneste-
pensjonsordninger gir et eksempel på utforming 
av en uførepensjonsordning og hvordan den kan 
tilpasses ny uføretrygd i folketrygden, men at 
ulikhetene mellom de private og offentlige ordnin-
gene innebærer at reguleringen ikke alltid er 
direkte relevant eller sammenlignbar for de typer 
av tjenestepensjonsordninger som Banklovkom-
misjonen har utredet. 

Departementet legger til grunn at det er gode 
grunner for å se hen til hvordan regelverket for 
uførepensjon i offentlig sektor er utformet, uten at 
dette nødvendigvis bør eller må være avgjørende 
for hvordan regelverket for privat sektor bør utfor-
mes. Departementet viser i denne sammenhen-
gen til at uførepensjon i offentlig sektor er en fast-
satt og obligatorisk ordning, mens det i privat sek-
tor er snakk om rammer for skattefavoriseringen 
for de foretak som velger å ha en uførepensjons-
dekning tilknyttet sin tjenestepensjonsordning. 
Dersom det i framtiden foretas endringer i regel-
verket for uførepensjon i offentlig tjenestepensjon 
vil departementet vurdere nærmere om og i hvil-
ken grad dette medfører behov for endringer også 
i rammeverket for private skattefavoriserte uføre-
pensjonsordninger.

http://www.regjeringen.no/pages/38555917/norgesbank.pdf
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3  Vilkår for uførepensjon

3.1 Medlemskap og betydningen av 
tjenestetid

3.1.1 Gjeldende rett

I folketrygden er det krav om forutgående med-
lemstid, for å få rett til uføretrygd. Det er ikke et 
tilsvarende krav om forutgående tjenestetid i de 
private tjenestepensjonslovene. Frivillig uførepen-
sjon i de skattefavoriserte tjenestepensjonsordning-
ene (foretakspensjonsordninger, innskuddspen-
sjonsordninger og pensjonsordninger etter tjeneste-
pensjonsloven) reguleres i dag av foretakspen-
sjonsloven kapittel 6. Det følger av foretakspen-
sjonsloven § 6-1 første ledd at det kan fastsettes i 
regelverket for ordningen at det skal ytes uføre-
pensjon til pensjonsordningens medlemmer. 
Retten til uførepensjon følger i tilfelle av medlem-
skapet i pensjonsordningen, og det er de alminne-
lige regler om medlemskap i pensjonsordningen 
som gjelder. Regler om medlemskap følger av 
hhv. foretakspensjonsloven kapittel 3, innskudds-

pensjonsloven kapittel 3 og tjenestepensjonsloven 
kapittel 3. Reglene om medlemskap er tilnærmet 
likelydende i de tre pensjonslovene og innebærer 
at alle arbeidstakere som har fylt 20 år, og som har 
en arbeidstid i foretaket som utgjør mer enn en 
femdel av full stilling, som hovedregel skal meldes 
inn i foretakets pensjonsordning fra første 
arbeidsdag. Det er adgang til å holde for eksempel 
arbeidstakere som ikke er arbeidsføre og sesong-
arbeidere som arbeider mindre enn en femdel av 
full stilling i foretaket i løpet av kalenderåret, uten-
for pensjonsordningen.

Utbetaling av uførepensjon i private tjeneste-
pensjonsordninger kommer i tillegg til den uføre-
pensjonen som utbetales fra folketrygden og er en 
såkalt «nettoordning». Full uførepensjon svarer til 
den alderspensjonen som medlemmet ville hatt 
rett til ved medlemskap fram til opptjeningsalder. 
Full alderspensjon fastsettes (normalt) i prosent 
av lønn inntil 12 G med fradrag for forventet folke-
trygd. Uførepensjonen etter gjeldende regler er 
dermed avhengig av tjenestetid. Uførepensjons-

Figur 3.1 Uførepensjonsdekninger. Antall forsikrede. 2013
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ordningen kan utformes med eller uten opptje-
ning av fripoliserettigheter. Fripoliserettigheter 
innebærer at vedkommende arbeidstaker kan ta 
med seg en opptjent rett til uførepensjon tilsva-
rende tjenestetiden ved jobbskifte/fratreden i 
form av en fripolise. Arbeidsgiver kan også ha ufø-
redekning for sine ansatte som er utformet som 
en risikodekning uten at arbeidstakerne tjener 
opp rett til uførepensjon, og derfor ikke får med 
seg fripoliserettigheter. Uavhengig av om det opp-
tjenes fripoliserettigheter eller ikke, beregnes ufø-
repensjonen på samme måte som alderspensjonen 
og er derfor avhengig av vedkommende arbeids-
takers tjenestetid. 

Figur 4.1 viser utbredelsen, målt i antall forsi-
krede, av uførepensjonsdekninger med og uten 
opptjening av fripoliserettigheter, tilknyttet pen-
sjonsordninger etter henholdsvis lov om fore-
takspensjon og lov om innskuddspensjon i 
arbeidsforhold. 

I foretakspensjonsordningene har 73 prosent 
av de i overkant av 250 000 forsikrede uførepen-
sjonsdekning. Av disse 73 prosent har 89 prosent 
tilknyttet opptjening av fripoliserettigheter. I inn-
skuddspensjonsordningene har 42,6 prosent av i 
overkant av 1,1 millioner forsikrede uførepen-
sjonsdekning, og av disse har 2,9 prosent til-
knyttet opptjening av fripoliserettigheter.

I de offentlige tjenestepensjonsordningene 
har tjenestetiden blant annet betydning for hvor 
stor uførepensjon medlemmet har krav på, siden 
de offentlige tjenestepensjonsordninger er utfor-
met som ordninger med tjenestetidsavkortning 
og med oppsatte rettigheter (tilsvarer fripoliser). 
Stortinget har, som nevnt ovenfor under kapittel 
3, bedt Regjeringen komme tilbake til Stortinget 
med en utredning av om ordningen i offentlig 
sektor heller bør utformes som en ren risikoord-
ning. Stortinget har i den forbindelse også gitt 
uttrykk for at den samme («felles») løsningen 
bør gjøres gjeldende i offentlig og privat sektor 
(Innst. 126 L (2013–2014), jf. omtale i kapittel 3. 

3.1.2 Banklovkommisjonens utkast

Banklovkommisjonen har vurdert om det bør stil-
les krav om at medlemmet har vært medlem av 
pensjonsordningen i en viss periode før uføretids-
punktet for å få rett til uførepensjon. Banklovkom-
misjonen foreslår at det ikke stilles krav om slik for-
utgående medlemstid. Banklovkommisjonen utta-
ler om dette blant annet (NOU 2013: 12 avsnitt 7.2):

«Dersom retten til uførepensjon skal følge 
medlemskapet i pensjonsordningen, og der-

med sikre medlemmene en forutberegnelighet 
om at de er sikret en viss levestandard uansett 
uførhet til enhver tid som følge av medlemskap 
i pensjonsordningen, er det ikke mulig å ta inn 
et krav om forutgående tjenestetid i tjeneste-
pensjonsordningen på samme måte som i fol-
ketrygden. Et slikt krav vil også kunne virke 
mobilitetshindrende idet arbeidstakere vil 
kunne oppleve at de ved arbeidsskifter får en 
dårligere uføredekning i en periode og at skifte 
av arbeid dermed skaper mer usikkerhet med 
hensyn til hva det nye foretakets tjenestepen-
sjonsordning dekker. Manglende uføredek-
ning etter arbeidsskifte vil medføre at arbeids-
skiftet i seg selv vurderes som en risiko. Hen-
synene som her gjør seg gjeldende er ikke de 
samme som begrunner kravet til forutgående 
medlemstid i ny uføretrygd i folketrygden. 
Både for foretak og arbeidstakere vil det være 
forholdsvis uvesentlig når i tjenestetiden ufør-
het inntrer. Behovet for sikring og dermed 
begrunnelsen for at foretaket finner grunn til å 
etablere en uførepensjon i tjenestepensjons-
ordningen, er det samme uansett tidspunktet 
for når uførheten inntrer. Tilsvarende vil det for 
arbeidstakerne være viktig at de allerede fra 
opptak i pensjonsordningen er sikret full uføre-
pensjon i det dette skaper forutberegnelighet 
og trygghet. I tillegg kommer det forhold at 
arbeidstakerne i samme pensjonsordning der-
med sikres likebehandling uavhengig av tids-
punktet for når uførhet oppstår. Banklovkom-
misjonen viser til at uførepensjoner generelt 
beregnes uavhengig av lengden av et medlems 
tjenestetid i foretaket på uføretidspunktet.»

I utkastet fra Banklovkommisjonen er det lagt opp 
til at uførepensjonsordninger i private tjenestepen-
sjonsordninger skal utformes som en risikoord-
ning, jf. utkastet § 9-2 annet ledd hvor det fremgår 
at uførepensjon fra ordningen ytes til medlemmer 
som «i medlemstiden» har fått inntektsevnen sin 
varig nedsatt. Etter utkastet fastsettes uførepen-
sjonen som en prosentandel av det enkeltes med-
lems lønnsgrunnlag, jf. utkastet § 9-8 første ledd, 
og er ikke avhengig av tjenestetid som etter gjel-
dende regler. 

Banklovkommisjonen har også vurdert spørs-
målet om uførepensjonsordningen i tillegg skal 
kunne ha en ordning med opptjening av uførepen-
sjonsrettigheter som arbeidstaker får med seg ved 
fratreden, jf. NOU 2013: 12 avsnitt 11.1. Banklov-
kommisjonen var delt i synet på om man skulle 
åpne for at ordningen kan suppleres med slik opp-
tjening av uførepensjon. Representantene fra 
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arbeidsgiversiden, Finans Norge og Pensjonskasse-
foreningen gikk i mot forslaget, og mente at ord-
ningen må være et rent risikoprodukt. Flertallet 
gikk inn for at det åpnes for at risikoordningen 
kan suppleres med opptjening av pensjonsbevis-
rettigheter som vil dekke uførhet inntruffet etter 
at arbeidstakeren ikke lenger er medlem i pen-
sjonsordningen (ved fratreden). Banklovkommi-
sjonens utkast åpner for at arbeidsgiver skal 
kunne velge å supplere uførepensjonsordningen 
med opptjening av pensjonsbevisrettigheter (til-
svarer fripolise) i tillegg til risikoordningen. En fri-
villig adgang til å utforme ordningen slik, følger av 
lovutkastet § 9-1 fjerde ledd. Etter denne bestem-
melsen kan det i regelverket for pensjonsordnin-
gen fastsettes at arbeidstakere som fratrer sin stil-
ling i foretaket har rett til uførepensjon også ved 
uførhet oppstått etter at arbeidstakeren ikke len-
ger er medlem av pensjonsordningen. Etter Bank-
lovkommisjonens utkast er det et vilkår at ved-
kommende arbeidstaker har minst tre års (forut-
gående) tjenestetid i foretaket, jf. utkastet § 9-1 
fjerde ledd. 

Nærmere regler om opptjent rett til uførepen-
sjon følger av utkastet § 9-12. Bestemmelsen har 
blant annet regler om utstedelse av pensjonsbevis 
for opptjent rett til uførepensjon, tjenestetidsav-
korting av slik uførepensjon, og om at det er inn-
tekten på uføretidspunktet, ikke fratredelsestids-
punktet, som skal legges til grunn i vurderingen 
av nedsatt arbeidsevne. Bestemmelsen har også 
regler om at det skal gjøres fradrag for opptjent 
rett til uførepensjon, dersom arbeidstaker blir ufør 
når vedkommende på uføretidspunktet er medlem 
i et annet foretaks uførepensjonsordning utformet 
som en risikoordning etter lovutkastet for øvrig. 
Dersom arbeidstaker er medlem i en risikoord-
ning og har tidligere opptjente uførepensjonsret-
tigheter, vil vedkommende arbeidstaker i utgangs-
punktet både få sin tidligere opptjente uførepen-
sjon og full uførepensjon fra dette foretakets ufø-
repensjonsordning. Dette vil gi kunne gi svært 
høye kompensasjonsnivåer, og er bakgrunnen for 
at Banklovkommisjonen har foreslått regler om 
fradrag i uførepensjonen fra risikoordningen. 
Denne delen av utkastet må ses i sammenheng 
med tilsvarende bestemmelser i lovutkastet §§ 9-14
og 9-15 og omtalen nedenfor under avsnitt 4.4.

3.1.3 Høringsinstansenes syn

Finans Norge mener at lovens hovedløsning med 
et rent risikoprodukt er godt tilpasset ny uføre-
trygd. Finans Norge mener at dersom det åpnes 
for opptjening av rett til uførepensjon i tillegg, må 

gjeldende regler om fripoliseregler i foretakspen-
sjonsloven videreføres så langt det lar seg gjøre, 
for eksempel ved at det stilles krav til ett års forut-
gående tjenestetid for fripoliserett, og ikke tre år 
slik Banklovkommisjonen har foreslått. 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) støt-
ter at en ny uførepensjonsordning i privat sektor 
utformes som en ren risikoordning, men mener at 
utkastet til regler om samordning mot tidligere 
opptjente rettigheter må strammes inn. 

Norwegian Insurance Partner mener at utkas-
tet er godt tilpasset markedsutviklingen ved at det 
er et rent risikoprodukt, og at dette kan bidra til 
bedre mobilitet i arbeidsmarkedet for eldre 
arbeidstakere. 

Arbeidsgiverforeningen Spekter, Hovedorganisa-
sjonen Virke (Virke), og Pensjonskasseforeningen 
mener at uførepensjonsordningen bør være et 
rent risikoprodukt og støtter ikke forslaget om at 
det skal kunne opptjenes uførepensjonsrettighe-
ter som gir rett på uførepensjon etter at arbeidsta-
keren har sluttet i foretaket. Spekter og Virke 
viser til adgangen til å tegne fortsettelsesforsik-
ring for den enkelte. Virke mener at uføreordnin-
gene både i privat og offentlig sektor bør utformes 
som rene risikoprodukter. Virke viser til at nye 
avtaler om uførepensjon i privat sektor i all hoved-
sak har vært rene risikoprodukter, og at det der-
for er grunn til å tro at svært få foretak vil velge å 
opprette ordninger med pensjonsbevisrettighe-
ter. Virke viser videre til at dersom lovregler 
åpner for dette, må pensjonsinnretningene videre-
føre et administrativt system for avkortning av 
uføreytelser for å kunne ta hensyn til eventuelle 
tidligere opparbeidede uførerettigheter fra fripoli-
ser og pensjonsbevis fra tidligere arbeidsforhold. 
NHO støtter heller ikke en frivillig adgang til å 
utforme uførepensjonsordningen med pensjons-
bevisopptjening. NHO viser til at en slik ordning 
vil være administrativt kostbart og bryte med 
prinsippene bak det nye produktet. NHO gir for 
øvrig uttrykk for tilsvarende synspunkter som 
Spekter, Virke og Pensjonskasseforeningen. 

Private Barnehagers Landsforbund kan ikke se 
at det er behov for forslaget om at det kan opptje-
nes rett til uførepensjon ved skader og sykdom 
mv. som er oppstått etter at arbeidstakeren har 
sluttet i foretaket. 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) støtter en 
adgang til å ha pensjonsbevisopptjening. LO viser 
til at så lenge det er frivillig for arbeidsgiver å tilby 
sine ansatte uførepensjon, må det være mulighet 
for opptjening av pensjonsbevisrettigheter slik at 
den enkelte ikke står uten dekning dersom ny 
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arbeidsgiver ikke har uførepensjonsordning for 
sine ansatte. 

Unio viser til at Banklovkommisjonen ikke har 
hatt mandat til å utrede obligatorisk uføredekning i 
private tjenestepensjonsordninger, Unio mener at 
hele arbeidslivet burde vært omfattet av uføredek-
ninger i tjenestepensjonsordningene og at dette 
burde vært regulert i lov om obligatorisk tjeneste-
pensjon og i brede tariffbaserte ordninger. Unio og 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) støtter 
at det ikke skal være tjenestetidsavkortning, og 
mener at det fortsatt må være mulighet for pen-
sjonsbevisopptjening av uførepensjonsrettighter i 
tjenestepensjonsordningene. Unio mener også at 
arbeidstaker må være sikret rett til uførepensjon 
dersom vedkommende var medlem av ordningen 
da skaden oppstod, selv om arbeidsforholdet er 
avsluttet før uføregraden fastsettes. Telepensjonist-
enes Landsforbund mener det er viktig at retten til 
oppsatt pensjon i form av fripolise videreføres i pri-
vate tjenestepensjonsordninger og støtter at 
adgangen til å ha slike ordninger videreføres. 

Akademikerne viser til at forslaget fra Banklov-
kommisjonen bygger på en modell uten opptje-
ning og at man er forsikret så lenge man er i 
arbeidsforholdet, og at dette skaper utfordringer 
for personer som er mellom ansettelsesforhold. 
Akademikerne mener det bør være informasjons-
plikt om dette, og muligheten til å kjøpe fortsettel-
sesforsikring. Pensjonsordningen bør ivareta for 
eksempel uførhet som oppstår i ferieuttak eller 
andre korte opphold mellom to ansettelsesfor-
hold. 

3.1.4 Departementets vurdering

Departementet foreslår, i tråd med Banklovkom-
misjonens utkast, at det ikke stilles krav om forut-
gående medlemstid for rett til uførepensjon. Dette 
innebærer at det er de alminnelige reglene om 
medlemskap i pensjonsordningen som kommer til 
anvendelse, og at det avgjørende for rett til uføre-
pensjon i denne sammenheng er om ved-
kommende arbeidstaker er medlem i pensjons-
ordningen eller ikke. Departementet viser til 
beskrivelsen av tjenestepensjonslovenes regler 
om medlemskap i omtalen av gjeldende rett. 

Lovforslaget er utformet slik at uførepensjonen 
ytes til medlemmer som blir uføre mens de er 
medlem i ordningen («i medlemstiden»), ut fra 
fastsatt uføregrad. Departementets forslag inne-
bærer at uførepensjonsordninger utformes som 
såkalte risikoordninger, slik at uførepensjonen er 
uavhengig av tjenestetid. Dette er i tråd med Bank-
lovkommisjonens utkast. Formålet med uføretryg-

den og uførepensjonen, som er å erstatte inntekts-
bortfall, tilsier også at det ytes full uførepensjon 
uavhengig av tjenestetid. Uførepensjonen blir hel-
ler ikke koblet opp mot opptjent rett til alderspen-
sjon. Departementet viser til lovforslaget § 8-1 
annet ledd og § 8-7 første ledd.

Etter departementets vurdering taler hensynet 
til et enkelt regelverk i utgangspunktet for at en 
skattefavorisert uførepensjonsordning i privat sek-
tor bare skal kunne utformes på én måte. Departe-
mentet legger til grunn at uførepensjonsordningen 
i så fall bør utformes som en ren risikoordning 
uten krav til tjenestetid og uten mulighet for opp-
tjening av pensjonsbevisrettigheter for uførepen-
sjon. Departementet viser imidlertid til at Stortin-
get nylig har vedtatt at de offentlige tjenestepen-
sjonsordningene skal videreføres med opptjening 
etter tjenestetid og oppsatte rettigheter. Departe-
mentet har derfor fulgt opp Banklovkommisjonens 
utkast, som gir arbeidsgiverforetakene mulighet 
til å supplere risikoordningen med opptjening av 
pensjonsbevis for rett til uførepensjon etter fratre-
den. Departementet viser til lovforslaget § 8-1 
fjerde ledd, jf. § 8-11. Departementet presiserer at 
et medlem som omfattes av en uførepensjonsord-
ning etter lovforslaget vil få full, ikke tjenestetids-
avkortet, uførepensjon fra opptak i ordningen så 
lenge vedkommende er medlem i ordningen 
(ansatt i foretak med uførepensjonsordning), uav-
hengig av om foretaket har valgt å supplere ord-
ningen med opptjening av pensjonsbevisrettig-
heter for uførepensjon. Eventuelle opptjente 
pensjonsbevisrettigheter dekker uførhet som inn-
treffer etter medlemmet opphørte å være medlem 
i ordningen. Dersom Stortinget i fremtiden skulle 
vedta at uførepensjonsordningen i offentlig sektor 
legges om til en ren risikoordning uten oppsatte 
rettigheter, bør imidlertid spørsmålet om utfor-
ming av de private tjenestepensjonsordningene på 
dette punktet vurderes på nytt. 

For øvrig viser departementet til at både Bank-
lovkommisjonen og flere høringsinstanser har 
lagt til grunn at uførepensjonsordning med opptje-
ning av pensjonsbevisrettigheter neppe vil få noen 
stor praktisk betydning fordi svært få foretak vil 
velge dette. 

Nærmere regler om opptjent rett til uførepen-
sjon er tatt inn i lovforslaget § 8-11 som i hoved-
sak svarer til Banklovkommisjonens utkast § 9-12.
I lovforslaget § 8-1 fjerde ledd foreslår departe-
mentet at det skal være krav om minst tre års for-
utgående tjenestetid i foretaket for opptjent rett 
til uførepensjon etter lovforslaget § 8-11 for 
arbeidstakere som fratrer sin stilling i foretaket 
(og som er dekket ved uførhet som inntreffer 
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etter at arbeidstakeren opphørte å være medlem 
i pensjonsordningen). Departementet slutter seg 
til Banklovkommisjonens vurdering av at det bør 
unngås utstedelse av pensjonsbevis av mindre 
verdimessig betydning, og at kravet om tre års 
forutgående tjenestetid må ses i sammenheng 
med dette. 

Departementet viser videre til at det er behov 
for enkelte særlige bestemmelser om opptjent rett 
til pensjon. Disse følger av lovforslaget § 8-11 
annet og tredje ledd, som svarer til Banklovkom-
misjonens utkast. I lovforslaget § 8-11 annet ledd 
er det presisert at det er arbeidstakerens normale 
årslønn på uføretidspunktet (dvs. lønn hos den 
nye arbeidsgiveren) som skal legges til grunn for 
vurderingen av den nedsatte arbeidsevnen (uføre-
graden), jf. også omtale av fastlegging av inntekt 
før uførhet i avsnitt 3.2.4. Lovforslaget § 8-11 
tredje ledd fastsetter at uførepensjonen beregnes 
på grunnlag av arbeidstakerens lønnsgrunnlag 
ved fratredelsen og avkastning tilført pensjonsbe-
viset fram til uføretidspunktet etter reglene om 
oppregulering av uførepensjon i lovforslaget § 8-
10 første ledd. Uførepensjon etter lovforslaget § 8-
11 skal etter departementets forslag avkortes 
etter forholdet mellom arbeidstakerens tjenestetid 
i foretaket og 40 år. 

Departementet foreslår i lovforslaget § 8-11 
fjerde ledd at det inntas regler om pensjonsinnret-
ningens utstedelse av pensjonsbevis når arbeids-
takeren fratrer sin stilling i foretaket, og nærmere 
regler om dette. Den fratrådte arbeidstakeren skal 
etter lovforslaget ha med seg et pensjonsbevis 
som sikrer rett til opptjent uførepensjon og som 
angir arbeidstakerens tjenestetid og normale 
årslønn ved fratredelsen. Pensjonsbevis skal ha 
administrasjonsreserve knyttet til seg. Relevante 
bestemmelser i loven om pensjonsbevis (§§ 6-3,
6-4 første og annet ledd og §§ 6-5 til 6-8) er fore-
slått gitt tilsvarende anvendelse. Departementets 
forslag svarer til Banklovkommisjonens utkast 
§ 9-12 fjerde ledd. 

Departementet viser for øvrig til at både tje-
nestepensjonsloven § 2-8 og forsikringsavtalelo-
ven § 19-3 pålegger arbeidsgiverforetaket å orien-
tere medlemmene om pensjonsytelsene som inn-
går i pensjonsordningen, og at dette blant annet 
innebærer at medlemmene skal få informasjon om 
at pensjonsordningens uføredekning er utformet 
som en risikodekning og i tilfelle uten opptjening 
av pensjonsbevisrettigheter.

Spørsmål om samordning ved utbetaling av 
uførepensjon både fra fripolise/pensjonsbevis og 
fra arbeidsgiverforetakets uførepensjonsordning 
er behandlet samlet nedenfor i avsnitt 4.3. 

3.2 Krav til nedsatt inntektsevne og 
fastsettelse av uføregrad

3.2.1 Gjeldende rett

Det er et krav for å få rett til uførepensjon etter 
foretakspensjonsloven at medlemmets inntekts-
evne er redusert, jf. foretakspensjonsloven § 6-1. 
Regelverket for pensjonsordningen kan fastsette 
minstekrav til uføregrad ned til 20 prosent (men 
aldri høyere enn 50 prosent), jf. bestemmelsens 
første ledd. Etter foretakspensjonsloven § 6-1 
annet ledd begynner uførepensjonen fra ordnin-
gen å løpe etter 12 måneder fra det tidspunktet 
inntektsevnen ble redusert (uføretidspunktet). 
Det følger av forarbeidene til foretakspensjonslo-
ven (Ot.prp. nr. 47 (1998–99) avsnitt 22.6.1) at «det 
skal legges til grunn samme definisjon av uførhet 
som folketrygdloven har for personer i inntekts-
givende arbeid». Dette innebærer blant annet at 
medlemmet bare kan regnes som ufør når inntekts-
evnen er varig nedsatt på grunn av sykdom, skade 
eller lyte. 

Regler om fastsettelse av uføregrad følger av 
foretakspensjonsloven § 6-2. Hovedregelen er at 
dersom uføregraden etter folketrygden er fastsatt 
til 50 prosent eller mer, skal denne legges til 
grunn av pensjonsinnretningen. Dersom kravet til 
uføregrad er lavere enn det som gjelder i folke-
trygden, skal uføregraden fastsettes etter folke-
trygdens regler på den måten ordningens regel-
verk angir. Dersom særlige grunner taler for det, 
kan imidlertid uføregraden fastsettes på annen 
måte, jf. foretakspensjonsloven § 6-2 annet ledd. 
Bestemmelsen åpner bare for at det gjøres indivi-
duelle unntak, for eksempel i helt spesielle tilfeller 
hvor folketrygdens regler ikke passer godt og vil 
gi urimelige resultater for medlemmet, jf. omtale i 
Ot.prp. nr. 47 (1998–99) avsnitt 22.6.2. 

3.2.2 Banklovkommisjonens utkast

Kravet om at medlemmet må ha fått nedsatt sin 
inntektsevne for å få rett til uførepensjon, viderefø-
res i Banklovkommisjonens utkast, jf. nærmere 
omtale nedenfor. Banklovkommisjonen har også 
foreslått at det skal være et krav for å få rett til ufø-
repensjon fra pensjonsordningen at medlemmet 
har gjennomgått, eller forsøkt å gjennomgå, hen-
siktsmessig behandling og tiltak for å bedre 
arbeidsevnen, jf. utkastet § 9-3 første ledd. Utkas-
tet viser til folketrygdloven § 12-5 som har nær-
mere regler om slik hensiktsmessig behandling 
og arbeidsrettede tiltak. 
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Etter Banklovkommisjonens utkast § 9-2 annet 
ledd første punktum er det et krav at medlemmet 
har fått nedsatt sin inntektsevne for å få rett til ufø-
repensjon. Det følger av utkastet § 9-1 annet ledd 
at uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen 
kan ytes til medlemmer som har fått inntektsev-
nen nedsatt på grunn av skade, sykdom eller lyte 
«i en slik grad at medlemmet ikke kan fortsette i 
sin vanlige stilling» og heller ikke finne annet 
«høvelig» arbeid. Det er et krav at inntektsevnen 
må være varig nedsatt, jf. utkastet § 9-2 annet ledd 
og § 9-3 annet ledd. Banklovkommisjonen har i 
NOU 2013: 12 avsnitt 8.2 lagt til grunn at det er til-
strekkelig at nedsettelsen av inntektsevnen anses 
som langvarig og at det er usikkert om og eventu-
elt når vedkommende kan bli arbeidsfør. 

Videre følger det av utkastet § 9-3 annet ledd 
at den nedsatte inntektsevnen må oppfylle 
minstekravet til nedsatt inntektsevne som er fast-
satt i pensjonsordningens regelverk. Banklov-
kommisjonen har foreslått at minstekravet til ufø-
regrad i en privat tjenestepensjonsordning kan 
settes til 20 prosent, og ikke høyere enn 50 pro-
sent som er hovedregelen i folketrygdens uføre-
trygd. Banklovkommisjonens utkast er i tråd 
med gjeldende rett for de private tjenestepen-
sjonsordningene og det som vil gjelde i de offent-
lige tjenestepensjonsordningene. Banklovkom-
misjonen har blant annet lagt vekt på at dersom 
private tjenestepensjonsordninger skal kunne 
sikre uførepensjonsrettigheter på nivå med 
offentlige tjenestepensjonsordninger, må minste-
kravet kunne settes til 20 prosent. Et mindretall i 
Banklovkommisjonen (medlemmet fra NHO) 
mener at en nedre grense på 20 prosent uføre-
grad er for lavt.

Banklovkommisjonen har i utkastet § 9-2 annet 
ledd annet punktum foreslått at dersom det ikke 
er klart om inntektsevnen er varig nedsatt, kan 
det ytes midlertidig uførepensjon. 

Det er tatt inn en egen bestemmelse om hvor-
dan det skal vurderes om det foreligger «nedsatt 
inntektsevne» i utkastet § 9-4. Banklovkommisjo-
nen har vist til at bestemmelsen «bygger på og 
fremstår som en forenklet versjon» av reglene i fol-
ketrygdloven § 12-7 fjerde ledd og § 12-8 første, 
tredje og fjerde ledd. Etter utkastet § 9-4 første 
ledd skal inntekten før og etter uføretidspunktet 
sammenlignes for å komme frem til hvor mye 
medlemmets inntektsevne er nedsatt. For det til-
fellet at inntektsevnen er gradvis redusert over 
tid, foreslår Banklovkommisjonen at det kan tas 
utgangspunkt i inntektsevnen før det oppstod syk-
dom, skade eller lyte, jf. utkastet § 9-4 annet ledd 
annet punktum. 

Det er den normale årslønnen i full stilling i 
foretaket før uføretidspunktet som skal legges til 
grunn som «inntekt før uførhet», jf. utkastet § 9-4 
tredje ledd første punktum. Inntekt etter uførhet 
må nødvendigvis bygge på en forutsetning om 
hvilken inntekt medlemmet vil kunne skaffe seg 
etter at vedkommende har blitt ufør. Etter utkastet 
§ 9-4 tredje ledd annet punktum skal inntekt etter 
uførhet fastsettes til den inntekt som medlemmet 
forutsettes å kunne skaffe seg ved å utnytte sin 
restinntektsevne. Dette omfatter ethvert arbeid 
som medlemmet kan utføre. Bestemmelsen i 
utkastet § 9-4 tredje ledd tredje punktum fastsetter 
at det ved vurderingen skal legges vekt på ved-
kommendes alder, evner, utdanning, yrkesbak-
grunn og arbeidsmuligheter på hjemstedet eller 
andre steder der det er rimelig at medlemmet tar 
arbeid. Dette er i tråd med tilsvarende bestemmel-
ser i folketrygdloven. Inntekten (både før og etter 
uføretidspunktet) skal oppjusteres med senere 
regulering av folketrygdens grunnbeløp. Dette 
følger av utkastet § 9-4 fjerde ledd. 

Banklovkommisjonen har for øvrig inntatt en 
bestemmelse om såkalt karens i sitt utkast. Ved 
uførhet som skyldes skade, sykdom eller lyte som 
arbeidstakeren kjente eller måtte kjenne til da 
arbeidstakeren ble medlem i pensjonsordningen, 
har Banklovkommisjonen foreslått at foretaket kan 
fastsette unntak eller særlige regler for rett til ufø-
repensjon i pensjonsordningens regelverk. Dette 
gjelder for rett til uførepensjon innen to år etter at 
vedkommende ble tatt opp som medlem, jf. utkas-
tet § 9-2 tredje ledd. Banklovkommisjonen har vist 
til at dens utkast ikke er «ment å gjøre noen endring 
eller begrensning i forhold til de standardvilkår som 
pensjonsinnretningene har operert med på dette 
området» (NOU 2013: 12 s. 131). 

Ved beregningen av uførepensjonen fra tjenes-
tepensjonsordningen i det enkelte tilfelle er det 
som hovedregel uføregraden fastsatt etter folke-
trygdloven som skal legges til grunn. Det er pen-
sjonsinnretningen som fastsetter uføregraden. Bank-
lovkommisjonen har tatt inn regler om dette i 
utkastet § 9-5 første ledd første punktum. Uføregra-
den skal tilsvare den del av inntektsevnen som 
anses tapt etter utkastet § 9-4, og fastsettes gradert 
i trinn på 5 prosent, jf. utkastet § 9-5 første ledd 
annet punktum. Banklovkommisjonen har i utkas-
tet § 9-5 annet ledd foreslått at det kan ytes midlerti-
dig uførepensjon inntil uføregraden er fastsatt. 

Banklovkommisjonen har i sitt utkast foreslått 
at dersom et medlems inntektsevne blir ytterli-
gere nedsatt etter at uføregraden er fastsatt, kan 
medlemmet kreve at det blir fastsatt ny uføregrad, 
jf. Banklovkommisjonens utkast § 9-6 første ledd.
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Banklovkommisjonen har også foreslått at ufø-
regraden som hovedregel ikke skal endres selv 
om uførepensjonen reduseres som følge av at 
medlemmet har inntekt som overstiger inntekt 
etter uførhet med tillegg av 0,4 G, jf. § 9-6 annet 
ledd første punktum. Imidlertid har Banklovkom-
misjonen i annet punktum inntatt en bestemmelse 
om at dersom inntektsutviklingen gir grunn til å 
anta at inntektsevnen hos medlemmet er vesentlig 
bedre enn antatt ved fastlegging av uføregraden, 
kan pensjonsinnretningen vurdere og eventuelt 
fastsette en ny og lavere uføregrad.

Dersom uføregraden blir endret som følge av 
bedrede inntektsmuligheter hos den forsikrede, 
jf. lovutkastet § 9-6 annet ledd, må uførepensjo-
nen omberegnes ut i fra ny uføregrad. Den 
reduksjon av premiereserven for uførepensjonen 
som en omberegning gir grunnlag for, bør etter 
Banklovkommisjonens vurdering tilbakeføres til 
pensjonsinnretningens generelle avsetning til 
dekning av overtatt uførerisiko og inngå ved pen-
sjonsinnretningens beregning av årets risikore-
sultat, jf. lovutkastet § 9-6 tredje ledd. Tilsvar-
ende vil en eventuell økning av premiereserven 
som følge av økt uføregrad inngå i pensjonsinn-
retningens risikoresultat etter Banklovkommisjo-
nens utkast.

3.2.3 Høringsinstansenes syn

Finans Norge støtter en nedre grense på 20 pro-
sent og er positiv til at det er den samme grensen i 
offentlig og privat sektor. Norwegian Insurance 
Partner og Unio støtter også en videreføring av en 
nedre grense på 20 prosent. 

Finans Norge støtter også «at pensjonsleveran-
dørene kan nedsette uføregraden dersom lønnsinn-
tekten viser at uføregraden i praksis er lavere enn 
fastsatt av NAV».

NHO mener at et minstekrav til uføregrad på 
20 prosent er for lavt og at de private ordningene 
bør følge folketrygden og ikke sette inngangskra-
vet for lavt. Pensjonskasseforeningen mener i likhet 
med NHO at en nedre grense på 20 prosent er for 
lavt. 

Akademikerne viser til den foreslåtte karensbe-
stemmelsen og omtalen i NOU 2013: 12 hvor det 
fremgår at praksis er at pensjonsinnretningene 
ikke påberoper seg karensbestemmelsen når 
medlemmet kommer direkte fra en tilsvarende 
pensjonsordning. Akademikerne mener at denne 
praksisen bør lovfestes. Akademikerne ber også 
om at departementet vurderer hvordan delvis 
uføre kan og bør håndteres mer hensiktsmessig 
enn i dag. 

Den Norske Aktuarforening mener det er 
uklart om utkastet åpner for å melde ut delvis 
uføre dersom arbeidstaker skifter arbeidsgiver for 
den «friske delen» av inntektsevnen.

Finans Norge viser til at forsikringsavtaleloven 
inneholder bestemmelser om karens, og at utkas-
tets bestemmelser om dette derfor er overflødige. 
Dersom lovforslaget skal inneholde en slik 
bestemmelse, bør den etter Finans Norges syn 
gjøres lik forsikringsavtalelovens bestemmelser. 

3.2.4 Departementets vurdering

Departementet viser til at formålet med uføreytel-
ser både fra folketrygden og fra tjenestepensjons-
ordninger er å erstatte inntektsbortfall som følge 
av uførhet. Departementet foreslår derfor at det 
fortsatt skal være et krav for å få rett til uførepen-
sjon fra en privat tjenestepensjonsordning at 
medlemmet har fått nedsatt sin inntektsevne. Det 
er en forutsetning at den nedsatte inntektsevnen 
skyldes skade, sykdom eller lyte, jf. lovforslaget 
§ 8-1 annet ledd, som er i samsvar med Banklov-
kommisjonens utkast. I likhet med Banklovkom-
misjonen foreslår departementet også et krav om 
at den nedsatte inntektsevnen må være varig og 
oppfylle minstekravet som er satt i pensjonsord-
ningens regelverk. Departementet viser til lovfor-
slaget § 8-2 første ledd. 

Departementet viser til at Banklovkommisjo-
nens utkast innebærer en videreføring av den gjel-
dende nedre grensen for uføregrad i private tje-
nestepensjonsordninger etter foretakspensjonslo-
ven. Departementet viser også til at den samme 
nedre grensen er vedtatt i de offentlige tjeneste-
pensjonsordningene. Departementet legger vekt 
på at det bør være mulig å ha samme krav til den 
nedre grensen i uførepensjonsordninger i privat 
sektor som i offentlig sektor. Departementet fore-
slår derfor at Banklovkommisjonens utkast til 
nedre grense for minstekrav til uføregrad følges 
opp. Det vises til lovforslaget § 8-2 annet ledd.

Departementet slutter seg for øvrig til Bank-
lovkommisjonens vurdering av hva som må anses 
som varig, jf. Banklovkommisjonens omtale av 
dette i NOU 2013: 12 avsnitt 8.2. Det åpnes for at 
det kan ytes midlertidig uførepensjon fra pen-
sjonsordningen i tilfeller hvor det ikke er endelig 
avklart om inntektsevnen er varig nedsatt, jf. lov-
forslaget § 8-2 første ledd annet punktum. For 
øvrig mener departementet at det i tråd med 
reglene i folketrygdloven bør stilles krav om at 
medlemmet har gjennomgått eller forsøkt å gjen-
nomgå hensiktsmessig behandling og tiltak for å 
bedre sin arbeidsevne. Departementet viser til 
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lovforslaget § 8-2 tredje ledd, som følger opp Bank-
lovkommisjonens utkast. 

Departementet slutter seg til at det er inn-
tektsmulighetene før og etter uføretidspunktet 
(inntekt før og etter uførhet) som skal legges til 
grunn og sammenlignes ved vurderingen av om 
medlemmet har fått nedsatt sin inntektsevne. 
Departementet viser til lovforslaget § 8-3 første 
ledd. Det er som hovedregel «uføretidspunktet» 
som er skjæringspunktet. Dette tidspunktet er 
definert i lovforslaget § 8-3 annet ledd første punk-
tum som tidspunktet da inntektsevnen ble varig 
nedsatt til minst det nivå som kreves etter pen-
sjonsordningens regelverk. I henhold til lovforsla-
get § 8-3 annet ledd annet punktum kan det i tilfel-
ler hvor inntektsevnen er gradvis redusert over 
flere år, tas utgangspunkt i inntektsevnen før 
skade, sykdom eller lyte oppstod.

Regler om fastsettelse av inntekt før og etter 
uføretidspunktet følger av lovforslaget § 8-3 tredje 
ledd. Inntekten både før og etter uførhet skal opp-
reguleres i tråd med utviklingen i folketrygdens 
grunnbeløp, jf. lovforslaget § 8-3 fjerde ledd. Den 
foreslåtte bestemmelsen skal anvendes ved vurde-
ring av om og hvor mye medlemmets inntektsevne 
er nedsatt. I Banklovkommisjonens utkast skal inn-
tekt før uførhet fastsettes til medlemmets normale 
årslønn i full stilling i foretaket før uføretidspunktet. 
Det vil med Banklovkommisjonens utkast bli for-
skjell mellom privat og offentlig tjenestepensjon i 
slike tilfeller, siden inntekt før uførhet settes til nor-
mal årsinntekt i faktisk stilling i offentlige tjeneste-
pensjonsordninger. Departementet foreslår derfor 
at det er medlemmets normale (faktiske) årslønn i 
det aktuelle foretaket før uføretidspunktet som leg-
ges til grunn som inntekt før uførhet.

Inntekt etter uførhet skal etter forslaget fast-
settes til den inntekt vedkommende medlem vil 
kunne skaffe seg ved å utnytte restarbeidsevnen 
sin. Inntektsmuligheter fra ethvert arbeid skal leg-
ges til grunn. I likhet med i folketrygden skal det 
ved vurderingen av hvilke inntektsmuligheter 
medlemmet har, legges vekt på alder, evner, 
utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter 
på hjemstedet eller andre steder det er rimelig at 
medlemmet tar arbeid. 

Departementet slutter seg til Banklovkommi-
sjonens utkast til regler om fastsettelse av uføre-
grad. Departementet er enig i at hovedregelen 
bør være at uføregrad fastsatt etter folketrygdlo-
ven skal legges til grunn. Som det fremgår av lov-
forslaget § 8-2 annet ledd kan minstekravet til 
uførhet i tjenestepensjonsordningen settes til 20 
prosent, som er lavere enn minstekravet etter fol-

ketrygdloven. Det er derfor ikke alle tilfeller hvor 
det er fastsatt uføregrad etter folketrygdloven. I så 
fall skal uføregraden som hovedregel fastsettes 
etter reglene i folketrygdloven, ved en vurdering 
av hvor mye inntektsevnen er nedsatt, jf. lovforsla-
get § 8-4. Departementet viser til lovforslaget § 8-4 
om fastsettelse og endring av uføregrad, som føl-
ger opp Banklovkommisjonens utkast med noen 
redaksjonelle endringer. 

Departementet slutter seg videre til at 
medlemmet kan kreve at det fastsettes en ny ufø-
regrad i tråd med den nedsatte inntektsevnen der-
som inntektsevnen blir ytterligere nedsatt etter at 
uføregraden er satt. Det vises til lovforslaget § 8-4 
fjerde ledd. Nytt i forhold til gjeldende rett er at 
det ikke skal fastsettes ny uføregrad selv om ufø-
repensjonen reduseres som følge av arbeidsinn-
tekt, jf. lovforslaget § 8-4 andre ledd. Dette er i 
tråd med den nye uføretrygden i folketrygden, og 
er nærmere omtalt nedenfor i avsnitt 4.5. 

Banklovkommisjonen har også foreslått regler 
om hvordan endringer i uføregraden skal håndte-
res i pensjonsinnretningenes risikoresultat. 
Departementet slutter seg til at det ved endring av 
uføregrad skal foretas omregning av premiereser-
ven i henhold til forsikringsvirksomhetsloven § 9-16
femte ledd, og at endringen skal inngå ved bereg-
ningen av årets risikoresultat. Departementet 
viser til lovforslaget § 8-4 fjerde ledd. 

Etter departementets vurdering er reglene om 
karensperiode i forsikringsavtaleloven § 19-10 til-
strekkelige, og det er ikke nødvendig å innta til-
svarende regler i lovforslaget her. Med hjemmel i 
forsikringsavtaleloven § 19-10 kan det i kollektiv 
livsforsikring avtales at selskapet ikke svarer for 
arbeidsuførhet som inntrer innen to år etter at sel-
skapets ansvar begynte å løpe, dersom arbeids-
uførheten skyldes sykdom, skade eller lyte som 
medlemmet hadde på tidspunktet ansvaret 
begynte å løpe og som det må antas at 
medlemmet kjente til. Departementet har derfor 
ikke foreslått å følge opp Banklovkommisjonens 
utkast til karensbestemmelse.

Departementet viser for øvrig til Aktuarfore-
ningens høringsmerknad om utmelding av delvis 
uføre medlemmer fra en pensjonsordning. En 
endring av gjeldende regler og praksis for å regu-
lere utmelding av delvis uføre medlemmer fra en 
pensjonsordning, vil berøre flere lover og reiser 
en rekke spørsmål. En eventuell endring av gjel-
dende regler og praksis bør derfor underlegges 
en bredere vurdering for å sikre konsistente og 
fleksible regler og et fortsatt godt vern av uføre 
medlemmer.



18 Prop. 42 L 2014–2015
Endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon)
4  Beregning og utbetaling av uførepensjon

4.1  Lønnsgrunnlag

4.1.1 Gjeldende rett

Foretakspensjonsloven § 6-3 første ledd fastsetter 
at det er medlemmets lønn på uføretidspunktet 
som skal legges til grunn ved beregning av uføre-
pensjonen. Medlemmets lønn fastsettes etter 
samme regler som ved beregning av alderspen-
sjon. Reglene følger av foretakspensjonsloven § 5-4.
Hovedregelen er at medlemmets lønn svarer til 
den lønn som medlemmet mottar fra foretaket, 
men det er adgang til å fastsette at det skal ses 
bort fra blant annet overtidsgodtgjørelse og andre 
varierende tillegg. Etter gjeldende regler er det 
også adgang til å legge til grunn et gjennomsnitt 
av siste tre års lønn, eventuelt bare siste års lønn, 
jf. foretakspensjonsloven § 5-4 annet ledd bokstav 
b.

Foretakspensjonsloven § 5-7 første ledd slår 
fast at lønn over 12 G ikke skal medregnes i lønns-
grunnlaget. Loven har ikke særlige regler for fast-
settelse av lønnen ved deltidsarbeid, men det føl-
ger av § 5-7 annet ledd at de maksimale grensene 
for ytelsene i slike tilfeller skal utgjøre en «for-
holdsmessig» del av den grensen som ville gjelde 
dersom medlemmet hadde hatt fulltidsstilling. 

4.1.2 Banklovkommisjonens utkast

Hovedregelen i Banklovkommisjonens lovutkast 
§ 9-7 første ledd er at uførepensjonen skal bereg-
nes ut fra medlemmets lønnsgrunnlag på uføre-
tidspunktet. Banklovkommisjonen vurderer at det 
er en fordel om man kan bygge på samme bereg-
ningsgrunnlag for alle ytelser i en tjenestepen-
sjonsordning. Dette begrunnes blant annet med 
enkelhet i rapportering av lønn fra foretaket til 
pensjonsinnretningene og forutsigbarhet om 
ytelsenes størrelse. Det er derfor tatt inn en hen-
visning til tjenestepensjonsloven § 4-3 om bereg-
ningsgrunnlag. Det er også understreket at lønn 
over 12 G ikke skal medregnes i lønnsgrunnlaget. 
Ved deltidsstilling skal lønnsgrunnlaget beregnes 
som om vedkommende hadde vært i full stilling 
og reduseres i tråd med stillingsandelen. 

Banklovkommisjonen har vurdert om det også 
bør være adgang til å benytte et beregningsgrunn-
lag som er basert på lønn i et tidligere år eller 
gjennomsnittlig lønn over flere år for å ta hensyn 
til tilfeller hvor inntektsevnen gradvis svekkes 
over flere år. Banklovkommisjonen mener eventu-
elle vanskeligheter dette kan ha for premiebereg-
ningen bør kunne løses ved at foretaket informe-
rer pensjonsinnretningen når arbeidstaker får en 
lønnsreduksjon som følge av helseforhold, og om 
hvilket lønnsgrunnlag som skal legges til grunn 
ved beregningen av uførepensjon dersom 
medlemmet senere blir ufør, jf. lovutkastet § 9-7 
annet ledd. 

4.1.3 Høringsinstansenes syn

Finanstilsynet bemerker at bestemmelsen om for-
håndsunderretning til pensjonsinnretningen der-
som det skal benyttes et annet (høyere) lønns-
grunnlag enn lønnen på uføretidspunktet inne-
bærer at det må fastsettes objektive regler for slik 
rapportering som gjelder for samtlige ansatte.

YS viser til at Banklovkommsjonens utkast til 
lovregler om beregningsgrunnlag fraviker de til-
svarende reglene i folketrygden. YS har forståelse 
for behovet for objektive premieberegningskrite-
rier, men mener det er uheldig dersom reglene på 
dette punktet fører til at for eksempel ansatte som 
trapper ned til enklere og lavere betalt arbeid for å 
unngå uførhet skal få et lavere beregningsgrunn-
lag for uførepensjon.

4.1.4 Departementets vurdering

Departementet slutter seg til Banklovkommisjo-
nen forslag om at beregningsgrunnlaget for uføre-
pensjon skal være det samme som for alderspen-
sjon, jf. tjenestepensjonsloven § 4-3. Det inne-
bærer at det er medlemmets lønn fra arbeidsgiver 
i løpet av året som legges til grunn og at det gis 
adgang til å se bort fra midlertidige tillegg mv. 
Videre er departementet enig med Banklovkom-
misjonen i at adgangen til å medregne inntekt opp 
til 12 G i beregningsgrunnlaget for uførepensjon 
bør videreføres, men at det også bør være adgang 
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for det enkelte foretak til å fastsette en lavere øvre 
grense for hvilken lønn som skal regnes med. 
Også i offentlige tjenestepensjonsordninger med-
regnes lønn inntil 12 G i grunnlaget for beregning 
av uførepensjonen. Det vises til lovforslaget § 8-5 
første ledd.

I tilfeller hvor inntektsevnen gradvis svekkes 
over tid før uførhet fastslås, kan det være behov 
for å ta hensyn til lønnen før skaden eller lyten 
oppsto for å kunne gi arbeidstakerne en tilstrek-
kelig forsikring mot inntektsbortfall som følge av 
uførhet. Departementet slutter seg til Banklov-
kommisjonens utkast, som gir adgang til å benytte 
lønnen før skaden eller lyten oppsto som bereg-
ningsgrunnlag, så fremt pensjonsinnretningen 
holdes underrettet i tilstrekkelig grad til å kunne 
beregne forsikringsmessig riktig premie, jf. lov-
forslaget § 8-5 annet ledd.

4.2 Maksimalrammer for uførepen-
sjonsytelser, barnetillegg mv.

4.2.1 Gjeldende rett

Etter foretakspensjonsloven § 6-3 første ledd skal 
uførepensjonen svare til «den alderspensjon 
medlemmet ville ha rett til etter regelverket dersom 
lønnen på tidspunktet for uførheten og den tjeneste-
tid som følger av § 4-3 tredje ledd legges til grunn». 
Tjenestetiden er summen av tiden fra opptak i ord-
ningen og tiden som gjenstår til opptjeningsalde-
ren i pensjonsordningen, normalt 67 år. Videre 
gjelder bestemmelsene i §§ 5-2 til 5-9 om alder-
spensjon tilsvarende så langt de passer for uføre-
pensjon. Dette innebærer at maksimalrammene 
for uførepensjonen er de samme som for alder-
spensjon. Ifølge foretakspensjonsloven § 5-7 kan 
alderspensjonen inkludert beregnet folketrygd 
ikke overstige 100 prosent av lønn inntil 6 G og 70 
prosent av lønn mellom 6 og 12 G.

Foretakspensjonsloven § 6-3 annet ledd sier at 
dersom ordningen har et lavere minstekrav til ufø-
regrad enn 50 prosent, kan det utbetales et tillegg 
til uførepensjonsytelsene for å kompensere for at 
folketrygden ikke gir noen dekning for uføregra-
der under 50 prosent. 

Ifølge foretakspensjonsloven § 6-3 tredje ledd 
kan det utbetales et barnetillegg for barn som 
medlemmet forsørger eller plikter å forsørge og 
som ikke har fylt 21 år. I henhold til praksis har 
barnetillegget vært på 10 prosent av uførepensjo-
nen for hvert barn, og som regel uten begrensnin-
ger på antall barn.

4.2.2 Banklovkommisjonens utkast

Banklovkommisjonen foreslår at maksimalram-
mene for nivået på uførepensjonsytelser skal 
bestå av en flat prosentsats for all lønn inntil 12 G, 
med mulighet for et tillegg på inntil 66 prosent av 
lønn fra 6 G og inntil 12 G for å kompensere for at 
folketrygden ikke gir dekning for den delen av 
lønnen som overstiger 6 G. Videre foreslår Ban-
klovkommisjonen et krav om at alle medlemmer 
må sikres et visst, men ikke tallfestet i lovutkastet, 
nivå på uførepensjonen før foretaket eventuelt kan 
benytte seg av muligheten til et tillegg på inntil 66 
prosent for lønn over 6 G. Formålet er å sikre for-
holdsmessighet i uførepensjonsytelsene fra tje-
nestepensjonsordningen mellom høyt- og lavtløn-
nede. Banklovkommisjonen uttaler i denne sam-
menhengen:

«Etter Banklovkommisjonens vurdering bør 
ikke grunnprosenten i en privat tjenestepen-
sjonsordning ligge lavere enn 3 prosent for at 
tilleggsprosenten skal kunne settes til 66 pro-
sent før lønn mellom 6 og 12 G, og forholdet 
mellom prosentsatsene i normale tilfelle ikke 
skal anses som uforholdsmessig. Særlige for-
hold i enkelte tilfeller kan imidlertid tilsi en 
annen vurdering i det konkrete tilfellet.»

Banklovkommisjonen har i utredningens avsnitt 
9.2 og 9.3 foretatt beregninger av kompensasjons-
grader før og etter skatt ved ulike maksimalnivåer 
på ytelsene. Banklovkommisjonen viser til at fast-
leggingen av maksimalrammer blant annet må 
avveie hensynet til at personer som blir uføre skal 
kunne få en rimelig kompensasjon for inntekts-
bortfallet mot hensynet til at det skal lønne seg å 
være i arbeid framfor å være ufør. Det vises også 
til at nye skatteregler kan føre til lavere kompen-
sasjonsgrader fra uføretrygd fra folketrygden, og 
at det kan være grunn til å kompensere dette gjen-
nom rammen for uførepensjon fra private tjeneste-
pensjonsordninger. Banklovkommisjonens fler-
tall uttaler: 

«…et rimelig nivå på maksimalrammen for ufø-
repensjon i prosent av lønn i området 0 til 12 G, 
vil være 10 prosent. Selv om dette gir en samlet 
kompensasjonsgrad på 76 prosent for uføre-
trygd og maksimal uførepensjon for lønn inntil 6 
G, vil uførepensjonen likevel utgjøre et beløps-
messig relativt beskjedent beløp. Dersom uføre-
pensjonen skal kunne medføre en reell inntekts-
vekst for den uføre ut over uføretrygd er det der-
for rimelig at rammen settes til 10 prosent.» 
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Flertallet legger til: 

«…myndighetenes valg av maksimalrammer 
både hva gjelder grunnprosent for lønn inntil 
12 G og tilleggsprosent for lønn mellom 6 og 12 
G, vil måtte skje ut fra en samlet vurdering der 
det også vektlegges hva som blir den endelige 
konklusjon i forhold til utformingen av framti-
dig uførepensjon i lov om Statens pensjons-
kasse…»

Det vises til Banklovkommisjonens lovutkast § 9-8 
første og annet ledd. 

På grunnlag av at det i private tjenestepen-
sjonsordninger hittil har vært vanlig å yte barnetil-
legg i tjenestepensjonsordninger som omfatter 
uførepensjon, mener Banklovkommisjonen at det 
skal sterke argumenter til for ikke å legge inn en 
mulighet for slikt tillegg til uførepensjonen i 
reglene for ny uførepensjon.

Banklovkommisjonen har i lovutkastet § 9-8 
tredje ledd foreslått at arbeidsgiverforetaket kan 
fastsette at det skal ytes barnetillegg på inntil en 
tidel av G per barn, men ikke mer enn totalt to 
tideler av G per år. Fordi foreldre etter barneloven 
kan ha forsørgelsesbyrde for barn inntil de fyller 
21 år, for eksempel dersom de er under utdan-
ning, foreslår Banklovkommisjonen at barnetilleg-
get skal kunne løpe inntil barnet er fylt 21 år.

Et mindretall (medlemmet Andreassen) i Ban-
klovkommisjonen mener at de kompensasjonsgra-
dene som flertallet legger opp til ikke er i tråd 
med arbeidslinjen. Det vises blant annet til at kom-
pensasjonsgraden i noen tilfeller kan komme over 
100 prosent av inntekt før uførhet. Hovedgrepet 
før å motvirke dette er, ifølge dette mindretallet, å 
redusere den generelle prosentsatsen for lønn 
inntil 12 G, men noe kan også oppnås ved å redu-
sere rammen for barnetillegg.

Et annet mindretall (medlemmene Juliussen og 
Mildal) anfører samme argumenter og viser til at 
en generell ramme på 3 prosent av inntekt inntil 12 
G er tilstrekkelig til å kompensere for redusert ufø-
repensjon fra folketrygden som følge av nye skat-
teregler. Dette mindretallet mener også at adgan-
gen til barnetillegg og fribeløpet for arbeidsinntekt 
bør fjernes. I tillegg bør det vurderes å sette et 
generelt tak på hva samlet ytelse kan utgjøre. 

Banklovkommisjonen har også foreslått at ufø-
repensjon fra den private tjenestepensjonsordnin-
gen skal kompensere for manglende uførepensjon 
dersom det i den private tjenestepensjonsordnin-
gen er fastsatt lavere krav til uføregrad enn det 
som gjelder i folketrygden, jf. lovutkastet § 9-8 
fjerde ledd.

4.2.3 Høringsinstansenes syn

Akademikerne støtter de foreslåtte maksimalram-
mene for uførepensjonsytelsene, og særlig ram-
mene for lønn over 6 G og muligheten til å kunne 
få tilsvarende ytelser som i offentlig sektor. Også 
Telepensjonistenes Landsforbund, Unio og YS 
uttrykker støtte til flertallets forslag til maksimal-
rammer for ytelsene. Unio viser videre til at «selv 
om lovteksten kun nevner prosent av lønn, åpner 
forarbeidene for at kompensasjonen også kan gis 
som et kronebeløp eller en kombinasjon av pro-
sent og kronebeløp».

Arbeidsgiverforeningen Spekter, Hovedorganisa-
sjonen Virke og Næringslivets Hovedorganisasjon 
(NHO) støtter ikke utkastet til maksimalramme, 
fordi den kan føre til kompensasjonsgrader på 80–
90 prosent og i noen tilfeller over 100 prosent. Ram-
men støtter dermed ikke opp om arbeidslinjen. 
NHO mener flertallets utkast til maksimalramme 
på 10 prosent av all lønn inntil 12 G må reduseres 
kraftig, og viser til at redusert uførepensjon som 
følge av endrede skatteregler for de fleste kan kom-
penseres med et nivå på rundt 3 prosent. Videre 
viser NHO til at det i 2010 ble innført en bestem-
melse om fradrag i uførepensjonen fra privat tjenes-
tepensjon dersom summen av beregnede arbeids-
avklaringspenger og uførepensjon utgjør mer enn 
70 prosent av lønn, dette for å motvirke utilsiktet 
høy samlet kompensasjon. NHO mener samme 
argumentasjon bør gjelde for ny uføretrygd og nye 
private tjenestepensjonsordninger.

NHO mener primært at uførepensjon fra tje-
nestepensjonsordningen ikke skal kunne dekke 
opp for at det ikke ytes folketrygd for uføregrader 
under 50 prosent. Sekundært mener NHO at det 
bør være valgfritt for foretaket.

NHO mener det bør vurderes å innføre et tak 
på hvor store samlede ytelser fra tjenestepensjon 
(inklusive tidligere opptjente rettigheter) og folke-
trygd som kan utbetales.

Finans Norge støtter ikke at det skal være krav
om at ordningen skal dekke opp for manglende 
uførepensjon fra folketrygden i de tilfeller minste-
kravet til uføregrad er lavere i tjenestepensjons-
ordningen enn i folketrygden. Finans Norge 
mener dette kan føre til at foretak ikke vil ha ord-
ninger med laveste uføregrad lavere enn 50 pro-
sent, og foreslår derfor at det skal være valgfrihet 
om hvorvidt ordningen skal gi slik kompensasjon. 
Også Norwegian Insurance Partner og Den Norske 
Aktuarforeningen mener det bør være valgfrihet, 
og viser til at en slik ytelse ikke er forsikringsbar 
og derfor vil medføre uforutsigbare kostnader for 
foretaket.
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Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon mener 
det bør være obligatorisk for arbeidsgiver å ha 
uføredekning for sine ansatte med en ytelse på 
minimum fem prosent.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) støtter Bank-
lovkommisjonens utkast til krav om forholdmes-
sighet mellom ytelser for inntekt over og under 
6 G og mener maksimalsatsen for all inntekt inntil 
12 G må utnyttes fullt ut før en kan ha maksimal-
ytelser for lønn over 6 G. LO mener videre at utfor-
mingen med en flat prosentsats, ikke et fast krone-
beløp, innebærer behov for høyere prosentsats for 
å få like gode ytelser for lave lønninger som i 
offentlige tjenestepensjonsordninger. En eventuell 
innstramming i maksimalrammene må ikke gå på 
bekostning av ordningens sosiale profil.

Norwegian Insurance Partner (NIP) skriver 
følgende om maksimalgrensene for uføreytelser:

«Et kompensasjonsnivå på 76 prosent er etter 
NIPs syn relativt høyt, selv om uføretrygd og 
uførepensjon skal beskattes som lønnsinntekt. 
Vi forventer imidlertid (med stor sannsynlig-
het) at relativt få foretak vil opprette uførepen-
sjonsordning med et pensjonsnivå som oversti-
ger 70 prosent. De relativt få foretak som kan 
ha et ønske om å sikre en høyere kompensa-
sjonsgrad, vil ha muligheter for det i henhold til 
lovforslaget. NIP støtter derfor forslaget med 
den angitte maksimale grunnprosent og til-
leggsprosent.»

NIP mener videre det bør gis klare retningslinjer 
for beregningen av forholdsmessighet mellom 
den generelle prosentsatsen for all lønn inntil 12 G 
og prosentsatsen for lønn over 6 G.

Pensjonskasseforeningen viser til at det kan 
være et problem at for høye uføreytelser ikke byg-
ger opp under arbeidslinjen. Når det gjelder lave 
lønnsnivåer vises det til at det er en avveining mot 
at ytelsen må forutsettes å skulle dekke et «eksis-
tensminimum». Pensjonskasseforeningen mener 
imidlertid at det kan stilles spørsmål ved om det 
bør åpnes for samme høye kompensasjonsgrader 
for inntekter helt opp til 12 G, og viser til at offent-
lige tjenestepensjonsordninger gir en samlet kom-
pensasjon på om lag 72 prosent av lønn mellom 6 
og 12 G, mens Banklovkommisjonen har foreslått 
maksimalt 76 prosent for slik lønn. Pensjonskasse-
foreningen foreslår at maksimalsatsen for tillegg 
for lønnsgrunnlag mellom 6 og 12 G i hvert fall 
reduseres fra 66 prosent til 62 prosent.

Akademikerne, LO, Telepensjonistenes Lands-
forbund, Unio og YS mener maksimalrammene for 
barnetillegg bør utformes på samme måte som i 

offentlige tjenestepensjonsordninger. LO mener 
dessuten at barnetillegget må holdes utenfor 
beregningsregler for maksimalgrenser for samlet 
uførepensjon.

Arbeidsgiverforeningen Spekter og NHO støtter 
ikke adgangen til å ha et barnetillegg fordi det 
medvirker til for høye samlede ytelser. Videre 
påpekes det at utkastets regler om utbetaling fram 
til barnet er fylt 21 år avviker fra reglene i folke-
trygd og offentlig tjenestepensjon, der barnetilleg-
get opphører når barnet fyller 18 år. Disse 
høringsinstansene viser også til at regjeringen har 
varslet en gjennomgang av barnetillegget i folke-
trygden. Også Pensjonskasseforeningen mener bar-
netillegget bør opphøre når barnet fyller 18 år.

Hovedorganisasjonen Virke mener reglene om 
barnetillegg bør strammes inn for å få ned den 
samlede maksimale kompensasjonsgraden.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon mener 
det bør være obligatorisk å ha en uførepensjons-
ordning som inkluderer barnetillegg, og at barne-
tillegget utformes som i offentlig tjenestepensjon. 

Norwegian Insurance Partner støtter Banklov-
kommisjonens utkast til regler om barnetillegg, 
men viser til at reglene for mange, spesielt med 
middels og høye inntekter, vil være en innstram-
ming sammenlignet med dagens regler.

Den Norske Aktuarforening viser til at Banklov-
kommisjonens utkast § 9-8 fjerde ledd legger opp 
til at ordningen «skal» dekke manglende rett til 
uføretrygd fra folketrygden. Dette er valgfritt 
etter foretakspensjonslovens regler. Aktuarfore-
ningen mener at utkastet fra Banklovkommisjo-
nen innebærer at ordningen blir en bruttopensjon, 
og at dette ikke kan være hensikten. NHO gir 
uttrykk for tilsvarende synspunkter. 

4.2.4 Departementets vurdering

Etter de gjeldende reglene i foretakspensjonslo-
ven skal uførepensjonen svare til den alderspen-
sjonen medlemmet ville hatt rett til etter pensjons-
ordningens regelverk dersom lønnen på tidspunk-
tet for uførheten og tjenestetiden legges til grunn. 
De maksimale rammene for alderspensjon fra 
foretakspensjonsordninger er 100 prosent av lønn 
opp til 6 G og 70 prosent for lønn mellom 6 og 
12 G. 

Uføretrygden i folketrygden dekker 66 pro-
sent av lønn opp til 6 G, og ikke noe for lønn over 
dette. Banklovkommisjonen foreslår i sitt utkast 
en videreføring av gjeldende rett, ved at det åpnes 
for at den private tjenestepensjonsordningen kan 
dekke opp for at det ikke utbetales uføretrygd for 
den delen av lønnen som overstiger 6 G. Departe-



22 Prop. 42 L 2014–2015
Endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon)
mentet er enig med Banklovkommisjonen i at 
adgangen til å gi kompensasjon for lønn opp til 
12 G bør videreføres. I de offentlige tjenestepen-
sjonsordningene legges også lønn opp til 12 G til 
grunn. Høringsinstansene har ikke hatt innven-
dinger til utkastet på dette punktet. Departemen-
tet slutter seg også til at det bør være valgfritt for 
foretaket hvilken øvre grense inntil 12 G det vil 
benytte.

Videre mener departementet at det også bør 
være adgang til å dekke opp for manglende uføre-
trygd fra folketrygden i de tilfellene hvor uføre-
graden i den private uførepensjonsordningen er 
lavere enn inngangsvilkåret i folketrygden. Det er 
arbeidsgiverforetaket som fastsetter minstekravet 
til uføregrad innenfor lovforslagets yttergrenser, 
det vil si i intervallet 20 til 50 prosent, og som fast-
legger ytelsesnivået i den enkelte uførepensjons-
ordning. Det bør derfor etter departementets vur-
dering ikke være plikt for arbeidsgiverforetaket til 
å fastsette at tjenestepensjonsordningen skal 
dekke opp for manglende uføretrygd fra folke-
trygden i tilfeller med lavere minstekrav til ufør-
het enn i folketrygden. Dette vil bidra til fleksibili-
tet for arbeidsgivere til å tilpasse uførepensjons-
ordningene til sin kostnadsevne.

Et sentralt spørsmål er hvilke maksimale dek-
ningsnivåer som skal tillates for henholdsvis all 
inntekt inntil 12 G og for inntekt mellom 6 og 12 G 
der folketrygden ikke gir dekning. Departemente 
viser til at det her er snakk om rammer for hvor-
dan den enkelte bedrift kan utforme sin uføredek-
ning innenfor de skattefavoriserte ordningene. 
Videre viser departementet til at de aktuelle ord-
ningene er underlagt et annet skattemessig 
regime enn andre forsikringsordninger, og at det 
derfor også må tas hensyn til eventuelle proveny-
effekter av forslaget.

Maksimalrammene må avveie hensynet til at 
personer som blir uføre skal få en rimelig forsik-
ring og kompensasjon for inntektsbortfallet, mot 
hensynet til at det skal lønne seg å være i arbeid 
dersom en har mulighet. Forsikringshensynet 
taler i utgangspunktet for at at kompensasjonen 
bør være nær inntekten før uførhet. Folketrygden 
gir alle en kompensasjon for inntektsbortfall ved 
uførhet på 66 prosent av inntekt inntil 6 G. Der-
som optimalt forsikringsnivå for den enkelte er 
høyere enn dette, kunne man i utgangspunktet 
tenkt seg at ytterligere dekning blir handlet i det 
private, individuelle forsikringsmarkedet. I privat 
forsikring, der tilbyderne ikke fullt ut kan prise 
risikoen riktig, for eksempel på grunn av informa-
sjonsasymmetri eller regulatoriske forhold, kan 
problemet med skjevt utvalg oppstå, og personer 

kan stå igjen med et annet forsikringsnivå enn de 
ønsker. Kollektiv forsikring kan bøte på denne 
utfordringen.

Dersom kriteriene for å få uførepensjon ikke 
er tilstrekkelig objektivt målbare og kontroller-
bare, slik at personer kan få uførepensjon uten å 
oppfylle vilkårene, er det imidlertid rimelig å anta 
at det er en sammenheng mellom kompensasjons-
nivået på uførepensjonen og antallet mottakere av 
uførepensjon. For å motvirke insentiver til å søke 
å få utbetalt uførepensjon i stedet for å arbeide, 
bør uførepensjonen være lavere enn lønnen før 
uførheten inntreffer. Det er imidlertid ikke gitt 
hvilken kompensasjonsgrad som gir en optimal 
avveiing av hensynene.

Departementet mener at både den enkeltes 
behov for uførepensjon som forsikring mot inn-
tektsbortfall og insentivene til arbeid, må antas å 
være uavhengig av om en arbeider i offentlig eller 
privat sektor. Departementet har også sett hen til 
kompensasjonsnivået for uførepensjon i de offent-
lige tjenestepensjonsordningene ved vurderingen 
av maksimalrammer. I offentlig tjenestepensjon er 
kompensasjonen satt til 3 prosent av pensjons-
grunnlaget opp til 12 G, pluss et kronetillegg på 
0,25 G, men slik at kronetillegget ikke kan være 
høyere enn 6 prosent av pensjonsgrunnlaget. I til-
legg gis det 66 prosent av pensjonsgrunnlag mel-
lom 6 og 12 G for å dekke opp for manglende fol-
ketrygd i dette lønnsintervallet. Innretningen med 
kombinasjon av en prosentsats og et kronetillegg 
innebærer en degressiv profil på kompensasjo-
nen. Banklovkommisjonens flertall har som nevnt 
foreslått noe videre rammer for private uførepen-
sjonsordninger enn det fastlagte nivået i offentlige 
ordninger, mens mindretallet i Banklovkommi-
sjonen mener flertallets utkast til ramme er for vid. 

Departementet mener det bør være mulig å 
utforme uførepensjonsordninger i privat sektor 
slik at de gir samme ytelsesnivå som i offentlig tje-
nestepensjon. På den annen side mener departe-
mentet det ikke er gode grunner til å åpne for høy-
ere uførepensjonsytelser i privat sektor enn hva 
tilfellet er i offentlig sektor. Departementet fore-
slår derfor i lovforslaget § 8-6 første ledd at maksi-
malrammen for uførepensjonsytelser fra privat tje-
nestepensjon skal være lik det fastlagte nivået på 
uførepensjonen i offentlig sektor. Maksimalram-
men blir følgelig summen av et kronebeløp på 25 
prosent av G begrenset oppad til 6 prosent av de 
enkelte medlemmenes lønnsgrunnlag, og 3 pro-
sent av de enkelte medlemmenes lønnsgrunnlag. 
Dette gir i praksis en ramme for kompensasjons-
graden fra tjenestepensjonsordningen på 9 pro-
sent for lønn inntil 4,1 G og deretter avtagende 
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opp til i underkant av 5,1 prosent for lønn på 12 G. 
Videre foreslår departementet å uttrykke ekspli-
sitt i lovteksten at uførepensjonen også kan fast-
settes som bare et fast kronebeløp. Lovforslaget 
åpner dermed for at private foretak kan utforme 
ytelsesnivået likt som i de offentlige ordningene. 
Rammene for uførepensjonsdekningene vil med 
dette forslaget bli strammere enn hva som er 
mulig etter foretakspensjonsloven i dag.

Departementet foreslår i tillegg at det åpnes 
for at uførepensjonen kan dekke inntil 66 prosent 
av lønn fra 6 til 12 G for å dekke opp for man-
glende folketrygd i dette lønnsintervallet, samt at 
ordningen kan kompensere for manglende uføre-
trygd ved lavere uføregrad enn minstekravet i fol-
ketrygden. 

Departementet viser til at det i gjeldende uføre-
pensjonsordninger etter foretakspensjonsloven er 
en frivillig adgang til å ha barnetillegg til uførepen-
sjonsytelsene, og er enig med Banklovkommisjo-
nen i at det skal sterke grunner til for å fjerne 
denne adgangen fra de skattefavoriserte kollektive 
uførepensjonsordningene i privat sektor. Departe-
mentet viser videre til at det også er barnetillegg til 
uføretrygd fra folketrygden og til uførepensjonen 
fra offentlige tjenestepensjonsordninger. 

Imidlertid er uførepensjonen ment å være en 
forsikring mot tapt inntektsevne. Inntekt og inntekt-
sevne er i utgangspunktet uavhengig av om den for-
sikrede har forsørgelsesbyrde for barn. Departe-
mentet viser til at Banklovkommisjonens utkast 
innebærer en innstramming i nivå sammenlignet 
med gjeldende rett, og at utkastet til barnetillegg 
også er lavere enn i de offentlige ordningene. Utfor-
mingen med maksimalgrenser for barnetillegg som 
en andel av folketrygdens grunnbeløp og ikke som 
en prosent av lønnsgrunnlaget bidrar til at lavtløn-
nede får en relativt høyere kompensasjon enn høyt-
lønnede. Kompensasjonsgraden blir følgelig høyest 
på inntektsnivåer hvor kompensasjonen målt i kro-
ner likevel er relativt moderat. 

Banklovkommisjonen foreslår også å videre-
føre adgangen til å yte barnetillegg fram til barnet 
er fylt 21 år, selv om folketrygden og offentlige 
ordninger setter grensen ved fylte 18 år. Departe-
mentet mener at innstrammingen av nivået på bar-
netillegg sammenlignet med praksis i gjeldende 
private uførepensjonsordninger og sammenlignet 
med det fastlagte nivået i offentlige tjenestepen-
sjonsordninger, sammen med videreføring av 
aldersgrensen på 21 år, gir en balansert ramme 
for barnetillegg. Departementet slutter seg etter 
dette til Banklovkommisjonens utkast til regler 
om barnetillegg, jf. lovforslaget § 8-6 tredje ledd. 
Departementet viser til at barnetillegg etter lov-

forslaget ikke er en pliktig del av en eventuell ufø-
redekning i arbeidsgiverforetakets tjenestepen-
sjonsordning. 

Departementet viser også til LOs høringsut-
talelse hvor det framgår at «LO mener […] barne-
tillegget må holdes utenfor beregningsregler for mak-
simalgrenser for samlet uførepensjon». Departe-
mentet presiserer at eventuelle barnetillegg kan 
komme i tillegg til maksimalrammene etter lovfor-
slaget § 8-6 første ledd.

Enkelte høringsinstanser har anført at man må 
se på det samlede kompensasjonsnivået, og even-
tuelt vurdere et tak for samlede ytelser fra tjenes-
tepensjonsordningen og folketrygden. Departe-
mentet viser til at et tak på samlede ytelser vil 
kunne motvirke hensikten med de ulike delytel-
sene. For eksempel gir det liten mening med et 
fribeløp for arbeidsinntekt dersom uførepensjons-
mottakeren uansett får avkortet uførepensjonen 
på grunn av et tak på samlede ytelser. Videre viser 
departementet til at et slikt tak krever samordning 
av ytelsene fra tjenestepensjonsordningen og fol-
ketrygden, noe som vil komplisere regelverket. I 
tillegg vil det normalt være brukt ulike lønns-
grunnlag for uførepensjonen i de to ordningene, 
og det er dermed ikke klart hvilken lønn et slikt 
tak skulle forholde seg til. Departementet viser 
også til drøftelsen av tilsvarende spørsmål i forbin-
delse med forslag om ny uførepensjon i offentlig 
sektor i Prop. 202 L (2012–2013).

Som nevnt ovenfor vil uførepensjonsordninger 
etter lovforslaget her være skattefavorisert. 
Videre er det lagt til grunn at endringene i private 
tjenestepensjonsordninger som følge av tilpasnin-
gen til ny folketrygd skal være om lag prov-
enynøytral for det offentlige. Hvordan innføring av 
et uførepensjonsprodukt etter lovforslaget påvir-
ker skatteprovenyet avhenger i stor grad av hvor-
dan arbeidsgiverforetakene innretter seg, her-
under blant annet hvor mange foretak som velger 
å opprette en uførepensjonsordning etter regel-
verket og hvilket nivå de vil velge både for minste-
krav til uføregrad for rett til uførepensjon, uføre-
pensjonens størrelse og om medlemmene skal gis 
rett til opptjent pensjon ved fratreden i foretaket. 

I tillegg viser departementet til at beskatnin-
gen av uføreytelser legges om slik at ytelsene 
beskattes som inntekt og ikke som pensjon. Ufø-
retrygden vil videre ifølge Banklovkommisjonens 
utredning dekke en større andel av de samlede 
uførepensjonsytelsene for lønn inntil 6 G og for 
denne delen av lønnsgrunnlaget vil dermed kost-
nadene for private tjenestepensjonsordninger bli 
redusert. Dette vil formodentlig redusere inn-
tektsfradragene sammenlignet med i dag. 
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Departementet viser videre til at rammene for 
uførepensjonsytelser (før skatt) etter foretakspen-
sjonsloven er en del videre enn hva det legges opp 
til etter lovforslaget her. Departementet antar 
etter dette at lovforslaget ikke vil ha negative 
effekter på skatteprovenyet. 

4.3 Beregning av uførepensjon. 
Samordning med tidligere 
opptjente uførepensjons-
rettigheter

4.3.1 Gjeldende rett

Uførepensjonens og alderspensjonens størrelse 
fastsettes i den enkelte pensjonsordnings regel-
verk. Etter foretakspensjonsloven § 6-3 første ledd 
beregnes uførepensjonen på samme måte som 
alderspensjonen. Alderspensjonen beregnes etter 
reglene i foretakspensjonsloven kapittel 5. Dette 
følger av. Det er opp til den enkelte arbeidsgiver å 
fastsette i regelverket for ordningen om ordnin-
gen også skal omfatte barnetillegg, jf. foretakspen-
sjonsloven § 6-3 tredje ledd. Eventuelle barne-
tillegg beregnes slik det er fastsatt i ordningens 
regelverk. 

Uførepensjonen skal ytes i forhold til uføre-
graden til enhver tid, jf. foretakspensjonsloven 
§ 6-3 annet ledd, eventuelt med et tillegg som til-
svarer manglende utbetaling av uførepensjon fra 
folketrygden ved lavere uføregrader enn 50 pro-
sent. 

Etter gjeldende regler kan det oppstå «over-
kompensasjon» ved utbetaling av uførepensjon fra 
flere pensjonsordninger. For eksempel dersom en 
person skifter fra en arbeidsgiver som har uføre-
pensjonsdekning med opptjening av fripoliseret-
tigheter til en annen arbeidsgiver som også har 
uførepensjonsdekning, og skiftet av arbeidsgiver 
tidlig nok til å få full opptjening hos arbeidsgiver 
nummer to, og deretter blir ufør og får uførepen-
sjon både fra den ordningen han er medlem i og 
fra fripolisen. Med mindre det er fastsatt i pen-
sjonsordningens regler at det skal være medreg-
ning etter foretakspensjonsloven §§ 4-11 til 4-13, 
vil uførepensjonen fra flere ordninger ikke sam-
ordnes etter gjeldende regler. Foretakspensjons-
lovens regler om medregning innebærer at tjenes-
tetid fra tidligere pensjonsordning legges til 
grunn i den nye pensjonsordningen, og at premie-
reserven overføres til den nye pensjonsordnin-
gen. Dette innebærer at det ikke utstedes fripolise 
fra den tidligere pensjonsordningen. 

Foretakspensjonsloven § 6-4 første ledd åpner 
for at det kan fastsettes i regelverket at det skal 

gjøres fradrag for yrkesskadeforsikring. Med 
hjemmel i bestemmelsens annet ledd er det fast-
satt regler om fradrag i uførepensjonen ved utbe-
taling av arbeidsavklaringspenger, jf. forskrift 1. 
desember 2000 nr. 1212 til lov 24. mars 2000 nr. 16 
om foretakspensjon kapittel 5. 

4.3.2 Banklovkommisjonens utkast

Banklovkommisjonen har foreslått en egen 
bestemmelse om beregning av uførepensjon inn-
tatt i utkastet § 9-9. Medlemmets uførepensjon 
skal beregnes på den måte som er fastsatt i pen-
sjonsplanen og ut fra lønnsgrunnlaget etter utkas-
tet § 9-7. Dersom det skal ytes barnetillegg, skal 
det beregnes etter utkastet § 9-8 tredje ledd, jf. 
omtale ovenfor i avsnitt 4.2. 

Ved delvis uførhet foreslår Banklovkommisjo-
nen at uførepensjonen skal fastsettes til en for-
holdsmessig andel av full uførepensjon, jf. utkas-
tet § 9-9 annet ledd.

Ved overgang til uførepensjonsordninger 
utformet som rene risikoordninger, slik Banklov-
kommisjonen har foreslått, vil utbetalinger av ufø-
repensjon som uføre har opptjent tidligere, 
komme i tillegg til full uførepensjon fra den nye 
risikoordningen. Dette kan føre til at det i enkelte 
tilfeller utbetales svært høy uførepensjon. Ban-
klovkommisjonen har derfor foreslått at det skal 
gjøres fradrag i uførepensjonen fra den eksis-
terende pensjonsordningen, dersom arbeidstake-
ren er blitt ufør mens vedkommende er ansatt i 
foretak som har uførepensjonsordning etter lovut-
kastet. Fradraget skal altså gjøres i risikoordnin-
gen, og ikke i de tidligere opptjente rettighetene. 

Banklovkommisjonen har foreslått at det skal 
gjøres fradrag for tidligere opptjente rettigheter 
sikret ved fripoliser etter foretakspensjonsloven 
(utkastet § 9-14), for oppsatt rett til uførepensjon 
fra offentlig tjenestepensjon (utkastet § 9-15), og 
for pensjonsbevis etter tjenestepensjonsloven 
(utkastet § 9-12). Banklovkommisjonens flertall 
har lagt til grunn at det prinsipielt ikke foreligger 
grunnlag for å behandle tidligere opptjente rettig-
heter i hhv. privat og offentlig sektor ulikt. Et 
mindretall i Banklovkommisjonen mener imidler-
tid at de praktiske implikasjonene av samordning 
med oppsatte rettigheter fra offentlige tjeneste-
pensjonsordninger ikke er tilstrekkelig utredet, 
og at det derfor er vanskelig å ha en endelig opp-
fatning av om nytten av samordning står i forhold 
til de administrative kostnadene. Mindretallet 
mener også at reglene om samordning bør være 
like i offentlige og private tjenestepensjons-
ordninger.
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Etter Banklovkommisjonens utkast skal det 
gjøres fradrag for såkalt overskytende uførepen-
sjon i den utstrekning ytelsene fra uføretrygden, 
det nye foretakets pensjonsordning og fripolise/
pensjonsbevis eller oppsatt rett fra offentlig tjenes-
tepensjonsordning til sammen vil gi en «kompen-
sasjonsgrad i forhold til inntekt før uførhet som er 
høyere enn summen av ytelsene fra uføretrygden og 
en pensjonsordning fastsatt innenfor grensene i § 9-
8 ville gi». Banklovkommisjonen har også vurdert 
om fradraget bør gjøres når den samlede uføre-
pensjonen (fra tidligere opptjente rettigheter og 
fra eksisterende pensjonsordning) overstiger pen-
sjonsnivået i enten den eksisterende eller den tid-
ligere pensjonsordningen (som kan være lavere 
enn de nye maksimalsatsene). Et flertall i Ban-
klovkommisjonen mener imidlertid at de skatteø-
konomiske hensynene som ligger til grunn for 
den skattemessig gunstige behandlingen av tje-
nestepensjonsordningene, tilsier at det ikke bør 
foretas reduksjon av rett til uførepensjon uten at 
det er nødvendig for å unngå at de lovmessige 
maksimalrammene blir overskredet. Flertallet 
viser også til at dette gir en enkel og forutsigbar 
ramme i praksis. Et mindretall i Banklovkommi-
sjonen støtter ikke at det er lovens maksimalsat-
ser som skal legges til grunn. Mindretallet mener 
at det ikke bør kunne oppnås en samlet kompen-
sasjon som er høyere enn i både tidligere og ny 
pensjonsordning. 

Det er i utkastet presisert at uførepensjon etter 
pensjonsbevis, fripolise eller oppsatt rett fra offent-
lig tjenestepensjon ikke skal gi grunnlag for fra-
drag i den utstrekning uførepensjonen dekker inn-
tektstap ved uførhet som ikke omfattes av uføre-
trygden eller uførepensjonen fra det nye foretakets 
pensjonsordning. Banklovkommisjonen viser til at 
dette vil være tilfellet dersom kravet til uføregrad er 
satt lavere enn det som følger av folketrygden, eller 
dersom foretaket hvor arbeidstakeren er ansatt på 
uføretidspunktet ikke har uførepensjonsordning. 

Banklovkommisjonen uttaler for øvrig (NOU 
2013: 12 kapittel 15, s. 140):

«Når det gjelder uførepensjon som ikke utbeta-
les til medlem på grunn av avkortning etter 
femte ledd, vises det til at slik avkortning vil 
medføre en begrensning i pensjonsordningens 
ansvar. Dette vil i sin tur påvirke premienivået 
for pensjonsordningen. Omfanget og betydnin-
gen av dette vil imidlertid måtte løses i praksis 
ved avtale mellom pensjonsinnretningen og 
foretaket.» 

4.3.3 Høringsinstansenes syn

De høringsinstansene som har uttalt seg om 
denne delen av utkastet, deler Banklovkommisjo-
nens vurdering av at det er nødvendig å samordne 
uførepensjon fra en ny uførepensjonsordning med 
eventuelle utbetalinger av tidligere opptjente ret-
tigheter, for å unngå at det utbetales svært høy 
uførepensjon i enkelte tilfeller. 

Akademikerne mener at fradrag i uførepensjo-
nen som er kjent på forhånd, må tas hensyn til ved 
premieberegningen i den aktive uførepensjonsord-
ningen heller enn å komme til fradrag og tilføres 
arbeidsgiverforetakets premiefond ved utbetaling. 

Arbeidsgiverforeningen Spekter, Hovedorganisa-
sjon Virke, Næringslivets Hovedorganisasjon 
(NHO) støtter ikke at fradrag for tidligere uføre-
pensjonsrettigheter først skal gjøres dersom sum-
men av ytelser overstiger de foreslåtte maksimal-
rammene for uførepensjonsytelser. Det vises til at 
dette kan føre til at medlemmer får høyere ytelser 
enn det både gammel og ny uførepensjonsordning 
har hatt til å hensikt å gi. Virke og NHO peker på 
at utkastet på dette punktet kan få særlig uheldige 
utslag der en omlegging av ordningen i ett og 
samme foretak innebærer at medlemmene kan få 
vesentlig høyere kompensasjon enn foretaket har 
lagt opp til både før og etter omleggingen. Også 
Norwegian Insurance Partner er enig i dette og 
viser til at bransjepraksis innebærer at det gjøres 
fradrag krone for krone for tidligere opptjente ufø-
repensjonsrettigheter i den aktive uførepensjons-
ordningen.

Den Norske Aktuarforening viser til at Banklov-
kommisjonen legger opp til en løsning der man på 
uføretidspunktet skal gjøre fradrag for fripoliser 
fra tidligere arbeidsforhold, samt oppsatte rettig-
heter fra en offentlig tjenestepensjonsordning der-
som ytelsene fra uføretrygden, uførepensjon fra 
tjenestepensjon og de tidligere opptjente rettighe-
tene til sammen vil gi en kompensasjonsgrad som 
er høyere enn den maksimale kompensasjonsgra-
den som tillates etter lovutkastet. Aktuarforenin-
gen mener det er uklart om det menes at det er 
faktisk ytelse fra uføretrygden som skal legges til 
grunn, og viser til at det typiske ved nettopensjon 
er at man ikke tar hensyn til faktisk ytelse fra fol-
ketrygden. 

Videre uttaler Aktuarforeningen at dersom 
man åpner for at det skal kunne gjøres fradrag for 
tidligere opptjente uførepensjonsrettigheter på 
uføretidspunktet, vil det kunne føre til at ytelsen 
som betales ut, er forskjellig fra hva det er betalt 
premie for, og fra det som fremkommer av pen-
sjonsplanen og den enkeltes forsikringsbevis. 
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Aktuarforeningen uttaler videre: 

«I den grad det er uoverensstemmelse mellom 
forsikret beløp og det beløpet som faktisk kom-
mer til utbetaling, og denne uoverensstemmel-
sen skyldes forhold som ikke kan premiefast-
settes, er dette en løsning som er typisk for 
bruttopensjon i offentlig tjenestepensjon. For 
nettopensjon synes den eneste farbare løsnin-
gen å være at man ikke gjør noen reversering 
av forsikret beløp, med mindre dette avhenger 
av uføregrad eller inntektsavkortning.»

Aktuarforeningen ber om at det klargjøres at det 
ikke er ment å innføre mekanismer fra bruttoord-
ninger. 

Aktuarforeningen mener videre at det er 
uklart hvordan man skal behandle uførepensjon 
som er under utbetaling, hvis fripoliser fra tidli-
gere arbeidsforhold og oppsatte rettigheter fra 
offentlig tjenestepensjon endres som følge av 
regulering av disse dekningene. Aktuarforenin-
gen ser det som hensiktsmessig at man ikke tar 
hensyn til senere endringer i fripolise og oppsatte 
rettigheter under utbetaling for å holde fast ved at 
tjenestepensjonen skal være en nettopensjon. 
Aktuarforeningen uttaler i denne sammenhengen 
at «det ikke må skje noen etterregning mot faktiske 
fripoliser og oppsatte rettigheter på uføretidspunktet 
eller senere når uførepensjonen er under utbetaling, 
da dette vil kunne endre omfanget av det ansvar 
som pensjonsinnretningen har påtatt seg, og som det 
er betalt premie for».

Aktuarforeningen antar at det ikke skal skje 
noen avkortning av barnetillegg i nye uførepen-
sjonsordninger mot opptjent barnetillegg i fripoli-
ser fra tidligere arbeidsforhold eller mot oppsatte 
rettigheter fra offentlige pensjonsordninger.

På bakgrunn av at oppsatte rettigheter fra 
offentlige tjenestepensjoner fortsatt vil ha en årlig 
regulering som i de fleste tilfeller vil avvike fra det 
som gjelder i private pensjonsordninger, samt at 
slik oppsatte rettigheter vil være gjenstand for inn-
tektsavkortning mener Aktuarforeningen at man 
ikke kan, og ikke bør, kunne ta hensyn til oppsatte 
rettigheter fra offentlige pensjoner ved utbetaling 
av uførepensjon fra private pensjonsordninger.

Aktuarforeningen viser til at utveksling av opp-
lysninger mellom pensjons- og trygdeordninger i 
offentlig sektor er regulert i samordningsloven, 
og at det er behov for tilsvarende lovhjemler for 
privat sektor for å kunne fastsette forsikret beløp 
på en mest mulig korrekt måte. 

Aktuarforeningen viser til at det ikke i dag fin-
nes et system for å gi pensjonsleverandørene de 

opplysningene de trenger for å kunne ta hensyn til 
fripoliser fra tidligere arbeidsforhold og oppsatte 
rettigheter fra offentlige pensjonsordninger.

Finans Norge støtter samordning av uførepen-
sjon med tidligere opptjente uførepensjonsrettig-
heter fra privat tjenestepensjon, dersom det kan 
etableres systemer for elektronisk og løpende til-
gang til informasjon om uførerettigheter i andre 
selskaper. Videre mener Finans Norge at tidligere 
opptjente uførerettigheter skal tas hensyn til i pre-
mieberegningen og uten krav til senere justerin-
ger/samordning.

Finans Norge mener de praktiske implikasjo-
nene av samordning med oppsatte rettigheter fra 
offentlig tjenestepensjon ikke er tilstrekkelig utre-
det. Det vises blant annet til at «for å kunne sam-
ordne med oppsatte rettigheter fra offentlig tjeneste-
pensjon, er man avhengig av tilgang til relevante 
data fra Statens Pensjonskasse samt livsforsikrings-
selskaper og pensjonskasser som leverer offentlige 
tjenestepensjon som viser opptjent uførepensjon til 
enhver tid». Videre viser Finans Norge til at uføre-
pensjonen fra offentlig og privat tjenestepensjon 
vil ha forskjellig regulering, noe som innebærer at 
samordning må gjøres årlig. Dette er administra-
tivt krevende og innebærer at uførepensjonen i 
privat sektor ikke blir en nettoytelse. 

Finans Norge viser til at det ikke er foreslått 
regler om at uførepensjon fra offentlig tjeneste-
pensjon skal samordnes mot opptjente uførerettig-
heter i privat sektor av hensyn til et enklere regel-
verk. 

Finanstilsynet mener at prinsippet om avkort-
ning i uførepensjonen på utbetalingstidspunktet 
mot opptjente pensjonsrettigheter fra tidligere 
arbeidsforhold, er godt tilpasset ny uføretrygd i 
folketrygden. Siden uførepensjonsordningen etter 
utkastet er ment å være en nettoordning, stiller 
Finanstilsynet spørsmål ved om fradragsreglene 
bare bør omfatte uførepensjon fra pensjonsbevis, 
fripoliser og oppsatte rettigheter fra offentlige 
pensjonsordninger, og se bort fra ytelsene fra fol-
ketrygden. Finanstilsynet har ikke innvendinger 
til at det legges opp til at det gis adgang til å 
benytte ulike prinsipper med hensyn til om fradra-
gene skal hensyntas på utbetalingstidspunktet 
eller på premiefastsettelsestidspunktet. Finanstil-
synet slutter seg til Banklovkommisjonens vurde-
ring av at løsninger for pensjonsinnretningenes til-
gang til informasjon bør utbygges videre, og at 
dette eksempelvis kan gjøres gjennom databasen 
Norsk Pensjon eller andre plattformer. 

Funksjonshemmedes fellesforbund mener det 
må sikres at både personer som allerede mottar 
uførepensjon, og medlemmer av uførepensjons-
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ordninger som ikke er uføre, må beholde sine ret-
tigheter etter eksisterende pensjonsplan.

Norsk Pensjon skriver at en løsning for utveks-
ling av informasjon om uførepensjonsrettigheter 
som beskrevet av Banklovkommisjonen, krever 
en utvidelse av dagens systemløsninger hos 
Norsk Pensjon. Imidlertid vil man da ha et system 
som også fanger opp mindre fripoliserettigheter. 
For at en elektronisk løsning for informasjon om 
fripoliserettigheter skal komme på plass mener 
Norsk Pensjon følgende må avklares:

«Det er behov for å avklare og få på plass even-
tuelt nødvendige formaliteter knyttet til konse-
sjoner, lov- og/eller forskriftsbestemmelser, 
slik at den aktuelle informasjonen kan utveks-
les elektronisk fra/til pensjonsleverandørene i 
tråd med Banklovkommisjonens intensjoner. I 
denne sammenheng bør det også vurderes om 
det er hensiktsmessig med et generelt pålegg 
om å registrere slike rettigheter via NP.

Selv om Banklovkommisjonens forslag 
innebærer at man kan bygge på allerede eta-
blerte løsninger gjennom Norsk Pensjon, for-
utsettes det at forholdet knyttet til finansier-
ingsløsning ved en slik utbygging av 
systemene må avklares.

Dersom det vedtas at ny uførepensjon i pri-
vat sektor skal samordnes mot både tidligere 
opptjente uførepensjonsrettigheter fra private 
og offentlige tjenestepensjonsordninger og at 
NP skal ha en rolle også mot de offentlige, må 
arbeidsdelingen mellom Norsk Pensjon og de 
øvrige pensjonsleverandørene, inkludert NAV 
klargjøres.»

Norsk Pensjon er positiv til å bidra til en elektro-
nisk løsning som foreslått, men uttaler at det må 
avklares hvordan økte kostnader til endringen av 
systemløsning skal finansieres.

Norwegian Insurance Partner (NIP) mener det 
er viktig at vilkårene for samordning av uførepen-
sjon mot tidligere opptjente rettigheter ikke blir 
unødig komplisert, og at det ikke bidrar til at 
enkelte medlemmer kan oppnå et urimelig høyt 
pensjonsnivå som er i strid med arbeidslinjen og 
som bidrar til høy premie for arbeidsgiveren. NIP 
mener at det må fremkomme klart av lovteksten 
om det skal tas hensyn til tidligere opptjente ufø-
reytelser på premiefastsettelsestidspunktet eller 
ved utbetalingen av uførepensjonen. NIP mener at 
det bør skje på premiefastsettelsestidspunktet, og 
at dette er i samsvar med praksis. Det bør etter 
NIPs syn gjøres fradrag for alle opptjente uføre-
pensjonsrettigheter. Videre uttaler NIP:

«Det bemerkes at det i henhold til bransjeprak-
sis gjøres fradrag for nominell fripolise, det vil 
si verdien av fripolisen ved fratreden (utstedel-
sen). Senere oppregulering av fripolisen (fra til-
ført overskudd) hensyntas ikke.» 

NIP viser til at pensjonsinnretningene allerede har 
registrert opptjente rettigheter fra foretakspen-
sjonsordninger og fra pensjonsordninger oppret-
tet før foretakspensjonsloven trådte i kraft, og at 
det derfor er lett for pensjonsinnretningene å 
gjøre fradrag for slike rettigheter. Ved eventuell 
flytting til annen pensjonsinnretning vil den nye 
pensjonsinnretningen få overført informasjon om 
slike opptjente rettigheter. Det bør etter NIPs vur-
dering også være lett for pensjonsinnretningene å 
registrere eventuelle uførepensjonsrettigheter 
opptjent før omdanning til uførepensjonsordning 
etter utkastet eller rettigheter opptjent i en ny ufø-
repensjonsordning etter utkastet § 9-12. 

Pensjonskasseforeningen mener at samordning 
av uførepensjonsrettigheter kan medføre noen 
administrative utfordringer og uttaler at de støtter 
høringsuttalelsen fra Norsk pensjon. Pensjonskas-
seforeningen uttaler også at samordning av rettig-
heter bør skje på premiefastsettelsestidspunktet. 

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) utta-
ler at det er positivt til samordning av uførepens-
jonsrettigheter så fremt det lar seg gjøre på en 
kostnadseffektiv måte. Videre mener PBL at sam-
ordningen må gjøres på premiefastsettelsestids-
punktet.

Unio er «tilfreds med at grunnlovsvernet av opp-
tjente fripoliserettigheter knyttet til uføredelen i de 
private tjenestepensjonsordningene sikres», og viser 
til at fradrag i ny uførepensjonsordning etter utkas-
tet skjer dersom summen av eksisterende rettighe-
ter og ytelsene fra ny ordning overstiger lovutkas-
tets maksimalgrenser for uførepensjonsytelser.

YS mener det er riktig at arbeidstaker behol-
der sine fripoliserettigheter og uttaler at verken 
arbeidsgiver eller pensjonsleverandør bør få mid-
ler som stammer fra fripolisene. YS sier at de like-
vel ser at ytelsene i noen tilfeller kan bli urimelig 
gode og mener at Banklovkommisjonens utkast 
gir den eneste riktige løsningen.

4.3.4 Departementets vurdering

Departementet foreslår å følge opp Banklovkom-
misjonens utkast § 9-9 første ledd som presiserer 
hvordan uførepensjonen skal beregnes. Lovforsla-
get § 8-7 fastsetter i tråd med dette at uførepensjo-
nen beregnes slik det er fastsatt i pensjonsplanen 
og ut fra medlemmenes lønnsgrunnlag. Dersom 
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det er fastsatt at det skal ytes barnetillegg, skal 
det beregnes slik det er fastsatt i pensjonsplanen 
og innenfor rammene i lovforslaget § 8-6 tredje 
ledd. Departementet slutter seg også til at ved del-
vis uførhet, skal uførepensjonen fastsettes til en 
forholdsmessig andel av full uførepensjon, jf. lov-
forslaget § 8-7 fjerde ledd. 

Departementet mener, i likhet med Banklov-
kommisjonen og de fleste høringsinstansene, at 
regelverket bør utformes slik at den samlede 
utbetalingen av uførepensjon fra flere kollektive 
pensjonsordninger ikke blir for høy. Regler som 
legger opp til «overkompensasjon», vil etter depar-
tementets vurdering kunne gi uheldige insentiver 
og ikke støtte opp under de hensyn som ligger til 
grunn for den nye uføretrygden (arbeidslinjen). 
Lovforslaget er derfor utformet slik at uførepen-
sjonen skal beregnes slik at de samlede uførepen-
sjonsytelsene fra flere kollektive (private og/eller 
offentlige) pensjonsordninger ikke skal kunne 
overstige et maksimalt nivå. 

Det synes å være bred enighet om at de rettig-
hetene som er tjent opp tidligere må skjermes, og 
at disse i seg selv ikke kan reduseres, fordi de er 
grunnlovsvernet. Dette innebærer at det er 
ytelsen fra den eksisterende pensjonsordningen 
som i tilfelle må reduseres, for at den samlede 
ytelsen ikke skal bli for høy. 

Etter Banklovkommisjonens utkast skulle 
ytelsene fra folketrygden (uføretrygd) inngå i 
beregningen av de samlede ytelsene ved vurderin-
gen av om det vil bli «overkompensasjon». Som 
flere høringsinstanser har påpekt, vil det å ta hen-
syn til faktisk utbetaling av uføretrygd kunne til-
føre uførepensjonsordningen et bruttopreg. For å 
unngå dette, har departementet, i tråd med inn-
spill fra blant andre Finanstilsynet, valgt å formu-
lere lovforslaget slik at det bare tar hensyn til 
ytelser fra kollektive tjenestepensjonsordninger, 
det vil si fripoliser, pensjonsbevis og oppsatte ret-
tigheter fra offentlige tjenestepensjonsordninger. 
Det skal ses bort fra ytelsene fra folketrygden. 

Departementet er enig med Banklovkommi-
sjonens flertall i at det ikke bør skilles mellom tid-
ligere opptjente rettigheter avhengig av om de er 
tjent opp i offentlig eller privat sektor. Det er de 
samlede ytelsene som må være avgjørende, ikke 
hvordan eller hvor disse er opptjent. Rettigheter 
fra både private og offentlige tjenestepensjonsord-
ninger skal derfor tas hensyn til. 

Departementet er enig med mindretallet i 
Banklovkommisjonen og flere høringsinstanser i 
at Banklovkommisjonens utkast kan føre til at 
medlemmer får høyere ytelser enn det både tidli-
gere og eksisterende uførepensjonsordning har til 

hensikt å gi. Departementet har derfor ikke fore-
slått å videreføre Banklovkommisjonens flertalls 
utkast til «tak» for de samlede ytelser. Departe-
mentet foreslår i stedet at de samlede ytelsene 
ikke kan være høyere enn nivået i den eksis-
terende uførepensjonsordningen, men at summen 
av de tidligere opptjente rettigheten likevel utgjør 
et «gulv», det vil si at disse rettighetene uansett 
ikke kan reduseres. Dette vil innebære at 
medlemmet bare vil få uførepensjon fra foretakets 
eksisterende pensjonsordning dersom summen 
av uførepensjon fra de tidligere opptjente rettighe-
tene er lavere enn nivået i den eksisterende pen-
sjonsordningen (fastsatt i pensjonsplanen). I så til-
felle dekkes «mellomlegget» ved utbetaling fra 
den eksisterende pensjonsordningen. I alle tilfelle 
kan ytelsene fra de tidligere opptjente rettighe-
tene som nevnt ikke reduseres. Departementet 
viser til lovforslaget § 8-7 annet ledd. Bestemmel-
sen gjelder alle tidligere opptjente rettigheter og 
kommer således i stedet for Banklovkommisjo-
nens utkast §§ 9-14 og 9-15. 

Departementet foreslår, i likhet med Banklov-
kommisjonen, at tidligere opptjent rett til uføre-
pensjon ikke skal gi grunnlag for reduksjon i ufø-
repensjonen fra eksisterende pensjonsordning i 
den utstrekning den opptjente retten dekker inn-
tektstap ved uførhet som ikke omfattes av uføre-
trygden eller uførepensjonen fra den eksisterende 
ordningen. Departementet viser til lovforslaget 
§ 8-7 annet ledd annet punktum. 

Departementet viser til at en rekke høringsin-
stanser tar til orde for at de tidligere opptjente ret-
tighetene bør tas hensyn til på premieberegnings-
tidspunktet, og ikke på utbetalingstidspunktet. 
Banklovkommisjonen har i utredningen lagt til 
grunn at uførepensjon som ikke utbetales til 
medlemmet, vil føre til en begrensning i pensjons-
innretningens ansvar, og at dette vil påvirke pre-
mienivået og være gjenstand for avtale mellom 
pensjonsinnretningen og foretaket. Finanstilsynet 
har i høringen støttet at de opptjente rettighetene 
blant annet kan tas hensyn til på premiebereg-
ningstidspunktet. Lovforslaget inneholder ikke 
nærmere regler om hvorvidt de tidligere opp-
tjente rettighetene skal tas hensyn til på premie-
beregningstidspunktet eller på utbetalingstids-
punktet. Departementet antar at det bør være opp 
til aktørene når og på hvilken måte de tidligere 
opptjente rettighetene skal tas hensyn til, her-
under hvilken risiko pensjonsinnretningen påtar 
seg og krever inn premie for. Departementet leg-
ger også til grunn at ved å ta hensyn til de tidli-
gere opptjente rettighetene på premiefastsettel-
sestidspunktene og ikke ta hensyn til senere 
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utvikling i disse rettighetene, vil det være mulig å 
behandle oppsatte rettigheter fra offentlige 
tjenestepensjoner likt med fripoliser og pensjons-
bevis fra private tjenestepensjonsordninger.

Pensjonsinnretningene vil ha behov for til-
strekkelige opplysninger om medlemmenes tidli-
gere opptjente uførepensjonsrettigheter, slik at 
omfanget av disse kan tas hensyn til i den eksis-
terende (risiko)ordningen. Departementet legger 
til grunn at det er informasjon om størrelsen på 
den enkeltes opptjente rett til uførepensjon som er 
relevant for pensjonsinnretningene. Departemen-
tet viser til at pensjonsinnretningene som tilbyr 
private tjenestepensjonsordninger, er forpliktet, 
etter forsikringsvirksomhetslovens regler, til å 
sende ut dekkende og forståelig informasjon om 
blant annet sikrede og opptjente pensjonsbeløp på 
årlig basis til den enkelte forsikrede (arbeidstake-
ren). I offentlig sektor er det ikke tilsvarende 
bestemmelser, men både Kommunal Landspen-
sjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse 
(SPK) tilbyr egne tjenester hvor den enkelte kan 
sjekke hvilke rettigheter man selv har. Den 
enkelte arbeidstaker har etter gjeldende regler 
informasjon om egne opptjente rettigheter. Ban-
klovkommisjonen har ikke foreslått regler om 
andres tilgang til og eventuell utveksling av disse 
opplysningene. Slik departementet ser det, er det 
derfor mest nærliggende å legge opp til at pen-
sjonsinnretningen må innhente nødvendige opp-
lysninger fra den enkelte arbeidstaker selv. I lov-
forslaget er det lagt opp til at medlemmet på fore-
spørsel skal opplyse pensjonsinnretningen om sin 
rett til uførepensjon fra fripoliser og pensjonsbevis 
fra private tjenestepensjonsordninger og oppsatte 
rettigheter fra offentlige tjenestepensjonsordnin-
ger, jf. lovforslaget § 8-7 tredje ledd. Departemen-
tet legger til grunn at forslaget ikke er til hinder 
for at disse opplysningene, rent praktisk, kan gis 
til arbeidsgiver, som igjen videreformidler disse til 
pensjonsinnretningen.

Flere høringsinstanser har tatt til orde for at 
det bør utredes utkast til regler om sentral og 
elektronisk informasjonsutveksling om opptjente 
rettigheter til uførepensjon. Banklovkommisjonen 
har ikke foreslått nærmere regler om pensjons-
innretningenes tilgang til slike opplysninger, men 
pekt på at det kan være aktuelt å bygge videre på 
de eksisterende systemene til Norsk Pensjon AS. 
Departementet er enig i at det er positivt dersom 
det kan etableres løsninger som legger til rette for 
sentral og elektronisk informasjonsutveksling. 
Etter departementets vurdering vil bransjen selv 
ha insentiv til å etablere mer effektive rapporte-
ringsløsninger, for eksempel gjennom Norsk Pen-

sjon. Som det er påpekt av både Banklovkommi-
sjonen og flere høringsinstanser, vil regler om 
registrering og utveksling av informasjon om ret-
tigheter kunne reise både rettslige og tekniske 
spørsmål som må vurderes nærmere. 

I lovforslaget § 9-7 fjerde ledd foreslår departe-
mentet at uførepensjonen etter første og annet 
ledd som omtalt ovenfor, utbetales forholdsmes-
sig til medlemmer som er delvis uføre. Bestem-
melsen følger opp Banklovkommisjonens utkast 
til § 9-9 annet ledd.

4.4 Utbetaling og opphør av 
uførepensjon

4.4.1 Gjeldende rett

Etter foretakspensjonsloven § 6-1 annet ledd 
begynner utbetalingen av uførepensjon 12 måne-
der etter at inntektsevnen ble redusert. Etter 
tredje ledd skal uførepensjon løpe så lenge uføre-
graden oppfyller regelverkets minstekrav til uføre-
grad, men ikke lenger enn til medlemmet har 
nådd opptjeningsalderen. Opptjeningsalderen er 
alderen for når alderspensjonen skal være fullt 
opptjent. Opptjeningsalderen er etter § 4-1 i 
utgangspunktet 67 år, men kan også settes til en 
høyere alder i den enkelte pensjonsordnings 
regelverk. Etter § 4-1 tredje ledd kan Kongen fast-
sette lavere opptjeningsalder enn 67 år for stillin-
ger som «medfører uvanlig fysisk eller psykisk 
belastning for de ansatte» eller «krever at de ansatte 
har særlige fysiske eller psykiske egenskaper for at 
arbeidet skal bli tilfredsstillende utført på forsvarlig 
måte».

4.4.2 Banklovkommisjonens utkast

Banklovkommisjonen foreslår at uførepensjonen 
først skal kunne komme til utbetaling ett år etter 
at medlemmets inntektsevne er varig nedsatt til 
det nivået som kreves etter regelverket for ordnin-
gen. Utkastet til § 9-10 første ledd må ifølge Bank-
lovkommisjonen ses i sammenheng med at det i 
folketrygden gis sykepenger i ett års tid før det 
ytes uføretrygd. Det gir etter Banklovkommisjo-
nens oppfatning ikke god mening å kunne utbe-
tale uførepensjon fra den private tjenestepensjons-
ordningen samtidig som medlemmet kompense-
res for inntektsbortfallet ved sykepenger. Dersom 
inntektsevnen ikke lenger er nedsatt til det nivå 
som kreves etter regelverket i ordningen, faller 
retten til uførepensjon bort. 

I lovutkastet § 9-10 annet ledd har Banklov-
kommisjonen foreslått at det kan utbetales midler-
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tidig uførepensjon tidligst når medlemmet har 
framsatt krav på arbeidsavklaringspenger eller 
uføretrygd fra folketrygden, og det må antas at 
kravet blir innvilget. Banklovkommisjonen fore-
slår videre at det blir gjort fradrag for arbeidsav-
klaringspenger i den midlertidige uførepensjon 
som uførepensjonsordninger etter lovutkastet 
ellers skal yte som tillegg til uføretrygd, slik at 
samlet ytelse ikke overstiger 70 prosent av lønn 
før uførhet, jf. forskrift 1. desember 2012 nr. 1212 
til lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon § 5-
2. Banklovkommisjonen forutsetter at den midler-
tidige pensjonsutbetaling som foretas, på vanlig 
måte – som for andre pensjonsutbetalinger – skal 
inngå ved beregning av pensjonsinnretningenes 
risikoresultat. Ved delvis uførhet beregnes denne 
grensen forholdsmessig.

Banklovkommisjonen har i lovutkastet § 9-2 
fjerde ledd foreslått at uførepensjonen opphører 
når medlemmet har fylt 67 år, eller eventuelt ved 
tidligere særaldersgrense for alderspensjon, slik 
at medlemmet på dette tidspunktet går over til å få 
utbetalt alderspensjon.

4.4.3 Høringsinstansenes syn

Ingen høringsinstanser har uttalt seg om denne 
delen av Banklovkommisjonens utkast.

4.4.4 Departementets vurdering

Departementet slutter seg til Banklovkommisjo-
nens vurderinger om at uførepensjonen utbetales 
tidligst ett år etter at inntektsevnen er varig ned-
satt minst til det nivå som kreves etter pensjons-
ordningens regelverk, jf. lovforslaget § 8-8 første 
ledd, slik at medlemmet ikke kan få kompensert 
inntektsbortfallet både gjennom utbetaling av 
sykepenger og ved uførepensjon. Imidlertid kan 
medlemmet få utbetalt midlertidig uførepensjon 
dersom det er framsatt krav om arbeidsavkla-
ringspenger eller uførepensjon fra folketrygden 
og det må antas at kravet vil bli innfridd. Forslaget 
til § 8-8 annet ledd på dette punktet er i tråd med 
Banklovkommisjonens utkast. Departementet 
foreslår også å følge opp Banklovkommisjonens 
utkast til bestemmelse om at summen av arbeids-
avklaringspenger og midlertidig uførepensjon 
ikke skal overstige 70 prosent av medlemmets 
lønnsgrunnlag, eventuelt beregnet forholdsmes-
sig ved delvis uførhet. Tilsvarende bestemmelse 
følger i dag av forskrift til foretakspensjonsloven.

Videre er departementet enig med Banklov-
kommisjonen i at uførepensjonen opphører når 
medlemmet ikke lenger oppfyller minstekravet til 

uføregrad, jf. lovforslaget § 8-8 første ledd første 
punktum. Det bør etter departementets vurdering 
også være slik at uførepensjon opphører og erstat-
tes av alderspensjon fra et gitt tidspunkt. I tråd 
med gjeldende rett i uførepensjonsordninger etter 
foretakspensjonsloven foreslår departementet, 
som Banklovkommisjonen, at dette skjer når 
medlemmet fyller 67 år eller tidligere dersom 
medlemmet tilhører en yrkesgruppe der det er 
fastsatt en særaldersgrense for alderspensjon som 
er lavere enn 67 år. Det vises til lovforslaget § 8-2 
fjerde ledd.

4.5 Arbeidsinntekt i tillegg til 
uførepensjon

4.5.1 Avkortning i uførepensjonen ved 
arbeidsinntekt

4.5.1.1 Gjeldende rett

Foretakspensjonslovens regler om fastsettelse og 
endring av uføregrad følger folketrygdens regler, 
jf. foretakspensjonsloven § 6-2. Etter gjeldende 
regler kan man fra ett år etter at uførepensjon er 
innvilget eller uføregraden forhøyet, ha en 
arbeidsinntekt ved siden av uførepensjonen inntil 
én ganger folketrygdens grunnbeløp (1 G) uten at 
uførepensjonen reduseres (friinntekt). Når 
arbeidsinntekten overstiger friinntekten, skal ufø-
regraden settes ned (revurderes) slik at uførepen-
sjonen reduseres. 

I den nye uføretrygden i folketrygden skal 
selve uføretrygden reduseres (avkortes) for-
holdsmessig mot inntekt over fribeløpet på 0,4 G, 
men uten at uføregraden reduseres. I forarbei-
dene til denne endringen er det vist til at formå-
let er å motivere uføre til å prøve seg i arbeid 
uten at det er en risiko for å miste retten til uføre-
trygd dersom arbeidsforsøket ikke lykkes. Når 
uføregraden ligger fast selv om arbeidsinnsatsen 
øker utover det som ble lagt til grunn da uføre-
graden ble fastsatt, betyr det at den enkelte 
beholder retten til å gå tilbake til den uføretryg-
den som er innvilget. I de offentlige tjenestepen-
sjonsordningene er det lagt opp til å følge folke-
trygdens system med forholdsmessig avkort-
ning i selve utbetalingen uten at uføregraden 
reduseres. Det vises til omtale i Prop. 202 L 
(2012–2013) avsnitt 4.9.

4.5.1.2 Banklovkommisjonens utkast

Banklovkommisjonen foreslår at uførepensjonen 
fra tjenestepensjonsordningen bør reduseres der-
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som inntekten etter uførhet blir vesentlig høyere 
enn det som ble lagt til grunn ved fastsettelsen av 
uføregraden. Banklovkommisjonen foreslår 
videre at de samme prinsipper for forholdsmessig 
fradrag for arbeidsinntekt som er lagt til grunn i 
ny uføretrygd i folketrygden bør legges til grunn 
for slike fradrag. Dette innebærer at reduksjonen 
av uførepensjonen beregnes etter en brøk der ufø-
repensjonen etter pensjonsordningens regelverk 
ved 100 prosent uførhet er teller og inntekt før 
uførhet er nevner, jf. lovutkastet § 9-10 tredje ledd 
annet punktum. Banklovkommisjonen foreslår at 
eventuelle barnetillegg skal reduseres i samme 
forhold som uførepensjonen, jf. lovutkastet § 9-10 
femte ledd.

Banklovkommisjonen har i utkastet § 9-6 
annet ledd foreslått å presisere at uføregraden 
ikke endres selv om uførepensjonens størrelse 
reduseres som følge av arbeidsinntekt. Det er 
imidlertid i samme bestemmelse åpnet for at pen-
sjonsinnretningen likevel skal vurdere uføregra-
den på nytt dersom inntektsutviklingen «gir 
grunn til å anta at medlemmets inntektsmulighe-
ter er vesentlig bedre» enn det som ble lagt til 
grunn ved fastsettelsen av uføregraden. Utkastet 
åpner her for at pensjonsinnretningen kan fast-
sette en lavere uføregrad på bakgrunn av medlem-
mets arbeidsinntekt og utviklingen av denne. 

Banklovkommisjonen foreslår også at det ikke 
skal utbetales uførepensjon dersom inntekten 
utgjør mer enn 80 prosent av inntekt før uførhet, 
jf. lovutkastet § 9-10 fjerde ledd. En tilsvarende 
bestemmelse følger av folketrygdloven § 3-15. 
Utkastet er ment å sikre at den nedre grensen for 
uføregrad på 20 prosent skal være en reell nedre 
grense.

Banklovkommisjonens flertall foreslår at det, 
som i folketrygden, skal være et fribeløp for 
arbeidsinntekt på 0,4 G, jf. lovutkastet § 9-10 tredje 
ledd første punktum. Utkastet innebærer at bare 
inntekt utover den fastsatte inntekten etter ufør-
het med tillegg av dette beløpet medfører reduk-
sjon av uførepensjon som nevnt ovenfor. Flertallet 
viser til at «fribeløpet på 0,4 G ble valgt fordi dette 
framsto som en rimelig avveining mellom hensy-
net til at samlet inntekt ikke skal kunne bli for høy 
i forhold til tidligere inntekt og hensynet til moti-
vering til å prøve seg i arbeid».

Et mindretall i Banklovkommisjonen (med-
lemmene Juliussen, Mildal og Skomsvold) støtter 
ikke forslaget om et fribeløp på 0,4 G. Disse med-
lemmene viser til at et fribeløp kan føre til en 
vesentlig økning av kompensasjonsgraden og 
mener at «[f]or liten forskjell på lønn og samlet 

kompensasjon ved uførhet kan motvirke arbeids-
linjen». Disse medlemmene mener også at et fri-
beløp skaper insentiv til å søke så høy uføregrad 
som mulig. Videre vises det til at det i forslag til 
uførepensjon for offentlige tjenestepensjonsord-
ninger ikke er foreslått å ha fribeløp i tilfeller der 
det ikke utbetales uføretrygd fra folketrygden.

Avkortning av løpende uførepensjon som følge 
av inntektsfradrag i uførepensjonen innebærer at 
det frigjøres midler. Et flertall i Banklovkommisjo-
nen foreslår i lovutkastet § 9-10 tredje ledd fjerde 
punktum at slike midler som frigjøres som følge 
av inntektsfradrag i varig uførepensjon fra år til 
annet, som følge av at friinntekten overstiges, skal 
overføres til foretakets premiefond. 

Et mindretall i Banklovkommisjonen (med-
lemmene Heldal, Kierulf Prytz og Søyland) mener 
at avkortningen i uførepensjon for arbeidsinntekt 
utover fribeløpet i prinsippet er en videreføring av 
endring i uføregrad i gjeldende regelverk, og utta-
ler videre: 

«Hvis avkortede midler som følge av forbedret 
helsesituasjon skal gå til premiefondet, mens 
pensjonsleverandøren må bære risikoen for 
forverret uføresituasjon får vi en asymmetri 
som er uheldig for risikobaserte uførepensjo-
ner. Disse medlemmene foreslår derfor at mid-
ler frigjort som følge av arbeidsinntekt inngår i 
pensjonsinnretningens risikoresultat og at lov-
utkastet § 9-10 tredje ledd endres tilsvarende.» 

4.5.1.3 Høringsinstansenes syn

Finans Norge, Norwegian Insurance Partner og YS 
støtter avkortning ved arbeidsinntekt over 0,4 G. 
Finans Norge støtter også at uføregraden kan set-
tes ned på bakgrunn av lønnsinntekt. Finans 
Norge mener også at uførepensjon som avkortes 
mot arbeidsinntekt bør være del av risikoresulta-
tet i pensjonsinnretningen, slik tilfellet er ved ned-
settelse av uføregrad etter dagens regler. Videre 
uttaler Finans Norge: 

«En slik løsning henger naturlig sammen med 
at eventuell økning i utbetalt uførepensjon som 
følge av reduksjon i arbeidsinntekt også inngår 
i risikoresultatet. Dette er også på linje med 
den løsningen som vil innføres for offentlige 
tjenestepensjonsordninger. Endring i uføregra-
den inngår også etter dagens regler i risikofon-
det. Vi kan ikke se at forslaget om å endre dette 
etablerte prinsippet har gode grunner for seg. 
Dersom avkortede midler skal inngå i premie-
fondet vil pensjonsinnretningene være tjent 
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med å endre uføregraden hyppigere, noe som i 
tilfelle ikke bygger opp under arbeidslinjen.»

Finanstilsynet, NIP og Pensjonskasseforeningen 
støtter flertallet i Banklovkommisjonens vurderin-
ger av at frigjorte midler som følge av inntektsfra-
drag i uførepensjonen, bør overføres til premie-
fondet. Finanstilsynet peker på at forsikringsbran-
sjen har langvarig praksis (40–50 år) for en slik 
løsning. Videre skriver Finanstilsynet at følgende 
momenter trekker i retning av flertallets løsning: 

«Foretaket har betalt premie i henhold til det 
forsikringstekniske beregningsgrunnlaget for 
full uførepensjon etter pensjonsplanen. Dette 
tilsier at frigjort uførepensjon ved samordning 
mot arbeidsinntekt bør komme pensjonsord-
ningen til gode, og dermed godskrives foreta-
kets premiefond.

En endring av fast og lang bransjepraksis 
(der frigjort uførepensjon godskrives premie-
fond), vil favorisere pensjonsinnretningene på 
bekostning av kundene.

Frigjort uførepensjon som har sammen-
heng med endring i uføregrad, har historisk 
sett blitt avregnet mot risikoresultatet, et prin-
sipp hele Banklovkommisjonen mener skal 
videreføres. Samordning mot arbeidsinntekt 
(som ikke skyldes endret uføregrad, men har 
andre årsaker) har etter Finanstilsynets 
mening ingen fellestrekk med en slik type 
risiko.»

Finanstilsynet gir for øvrig uttrykk for at utkast til 
lovregler om fradrag for arbeidsinntekt fremstår 
som komplisert og vanskelig tilgjengelig, og anbe-
faler at lovteksten omarbeides og forenkles. 

Arbeidsgiverforeningen Spekter, Hovedorganisa-
sjonen Virke (Virke) og NHO går i mot fribeløpet 
på 0,4 G (som er i samsvar med disse organisasjo-
nenes representanters særmerknad i utrednin-
gen). Disse mener fribeløpet bidrar til for høy 
samlet kompensasjonsgrad og at det kan gi insen-
tiver til å få innvilget så høy uføregrad som mulig. 
Virke mener at fribeløpet i hvert fall bør reduseres 
til 0,2 G. 

Akademikerne mener at de foreslåtte fradrags-
reglene vil kunne få uheldige konsekvenser for 
personer som blir delvis uføre og deretter fåren 
individuell lønnsutvikling i stillingen de fortsetter 
å arbeide i som er bedre enn veksten i G. Inntekts-
veksten i den gjenværende stillingen vil ifølge 
Akademikerne kunne føre til at delvis uføre rela-
tivt raskt vil oppleve å få redusert uførepensjonen 
på grunn av at lønnsinntekten blir høyere enn inn-

tektsgrensen, uavhengig av om stillingsandelen i 
den gjeldende stillingen endres. Akademikerne 
viser til at denne effekten kunne vært unngått der-
som det blir tatt hensyn til at visse grupper kan 
forvente å få en lønnsutvikling etter uførheten 
som vil være større enn veksten i G når inntekt 
etter uførhet skal fastsettes. Akademikerne peker 
på at en mulig løsning kan være å justere lovtek-
sten slik at inntekt etter uførhet reguleres enten 
med veksten i G eller med individuell lønnsvekst, 
dersom denne er høyere enn G-veksten. 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon mener 
at man må kunne tjene inntil 1 G fra «varig tilrette-
lagt arbeid» (VTA). Tilsvarende synspunkter anfø-
res fra LO. 

4.5.1.4 Departementets vurdering

Formålet med uføretrygd fra folketrygden, og 
uførepensjonen fra en tjenestepensjonsordning, er 
å erstatte bortfall av arbeidsinntekt ved uførhet. 
Dersom den som mottar uføretrygd og uførepen-
sjon har arbeidsinntekt, vil det derfor være natur-
lig å vurdere om denne inntekten skal føre til 
reduksjon i uføreytelsene. På den annen side bør 
det legges til rette for at uføre som har restar-
beidsevne, kan utnytte denne uten å risikere å 
miste uførepensjonen eller at eventuell arbeids-
inntekt får betydning for uføregraden. Dette er et 
av hovedhensynene bak ny uføretrygd i folketryg-
den. 

Banklovkommisjonens flertall har foreslått en 
kombinasjon av et fribeløp for arbeidsinntekt og 
en forholdsmessig, ikke «krone for krone», 
avkortning av uførepensjon for arbeidsinntekt 
over fribeløpet. Mindretallet i Banklovkommisjo-
nen og enkelte høringsinstanser har tatt til orde 
for å fjerne fribeløpet på 0,4 G fordi dette bidrar til 
å øke den maksimale oppnåelige kompensasjons-
graden i uførepensjonsordningene. 

Departementet viser til at regler om fribeløp 
på 0,4 G finnes både i folketrygden og i de offent-
lige tjenestepensjonsordningene, og at de samme 
hensyn om å stimulere til å kunne prøve seg i 
arbeidslivet uten å risikere tap av uførepensjon 
gjør seg gjeldende i privat sektor. Stortinget har 
nylig vedtatt at det skal være et slikt fribeløp i de 
offentlige ordningene, og departementet mener at 
det ikke er særlige grunner som taler for at offent-
lige og private ordninger bør utformes ulikt på 
dette punktet.

Departementet foreslår på denne bakgrunn å 
følge opp Banklovkommisjonens utkast om at pen-
sjonsgivende arbeidsinntekt utover den inntekten 
etter uførhet som er lagt til grunn med tillegg av 
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0,4 G skal føre til avkortning i uførepensjonen, 
uten at dette fører til revurdering av uføregraden, 
jf. lovforslaget § 8-9 første ledd og § 8-4 annet ledd. 

I de offentlige tjenestepensjonsordningene 
gjelder regelen om et fribeløp på 0,4 G bare for 
personer som mottar uføretrygd fra folketrygden. 
Banklovkommisjonen har i sitt utkast ikke fore-
slått en tilsvarende avgrensning og etter utkastet 
vil derfor alle som mottar uførepensjon fra tjenes-
tepensjonsordningen, uavhengig av om de også 
mottar uføretrygd fra folketrygden, kunne ha en 
inntekt på 0,4 G uten at størrelsen på uførepensjo-
nen reduseres. Som det også er vist til i Prop. 202 
L (2012–2013) avsnitt 4.9.4 må størrelsen på fribe-
løpet ses i forhold til den inntekten som er bort-
falt, samt at fribeløpet ikke graderes med uføre-
grad. I Prop. 202 L (2012–2013) avsnitt 4.9.4 ble 
det lagt til grunn at dersom personer uten noen 
ytelse fra folketrygden også skulle ha et fribeløp, 
ville det være nødvendig å gradere fribeløpet med 
uføregraden. Dette ville komplisere regelverket, 
og det ble derfor vedtatt at fribeløpet på 0,4 G er 
forbeholdt personer som også mottar uføretrygd 
fra folketrygden, se blant annet lov om Statens 
pensjonskasse § 29 første ledd annet punktum. 
Etter departementets vurdering gjør de samme 
hensyn seg gjeldende også for uførepensjon fra 
private tjenestepensjonsordninger. Departemen-
tet foreslår derfor at det inntas en tilsvarende 
bestemmelse i lovforslaget § 8-9 første ledd annet 
punktum. 

Departementet vil ikke foreslå å følge opp 
utkastet § 9-6 annet ledd annet punktum som 
åpner for at pensjonsinnretningen skal revurdere 
uføregraden på bakgrunn av uførepensjonistens 
inntektsutvikling. Departementet viser til at et vik-
tig element i den nye uføretrygden i folketrygden 
er at uføregraden ikke endres selv om arbeidsinn-
tekten overstiger det som var forutsatt ved innvil-
gelsen. I stedet gjøres det en forholdsmessig 
avkortning i selve utbetalingen av uføretrygden. 
Det er lagt opp til tilsvarende regler i lovforslaget 
her og for de lovfestede offentlige tjenestepen-
sjonsordningene, jf. omtalen ovenfor. 

For at det skal lønne seg å arbeide skal avkort-
ningen i uførepensjonen ikke skje «krone for 
krone». I stedet skal avkortningene være lik over-
skytende inntekt multiplisert med forholdet mel-
lom uførepensjonen ved 100 prosent uføregrad og 
inntekten før uførhet. Eventuelle barnetillegg blir 
avkortet etter samme forhold, jf. lovforslaget § 8-
10 femte ledd.

Departementet foreslår i likhet med Banklov-
kommisjonen at uførepensjonen fra tjenestepen-
sjonsordningen faller bort dersom arbeidsinntek-

ten blir høyere enn 80 prosent av inntekt før ufør-
het (oppregulert med senere endringer i G). 
Dette følger av lovforslaget § 8-9 tredje ledd. Dette 
må ses i sammenheng med forslaget om at det i 
den enkelte ordning kan fastsettes at den nedre 
grensen for uførhet ikke kan være lavere enn 20 
prosent. 

Departementet slutter seg til Banklovkommi-
sjonens vurderinger, som også støttes av Finanstil-
synet, om at inntektsfradraget som gjøres i uføre-
pensjonen skal overføres til foretakets premiefond, 
jf. lovforslaget § 8-9 første ledd siste punktum. 

Enkelte høringsinstanser har tatt opp spørs-
målet om inntekter fra «varig tilrettelagt arbeid» 
(VTA) skal føre til reduksjon i uførepensjonen fra 
private tjenestepensjonsordninger. I forarbeidene 
til uførereformen i folketrygdloven er det lagt til 
grunn at deltakere i VTA mottar uførepensjon og 
at inntekter fra slikt arbeid ikke skal føre til reduk-
sjon av uføretrygden. Det er lagt opp til å regulere 
dette nærmere i forskrift til folketrygdloven. Etter 
departementets vurdering er det naturlig å 
behandle inntekter (også omtalt som «bonus-
lønn») på tilsvarende måte i de private tjeneste-
pensjonsordningene. Departementet vil vurdere 
behovet for nærmere forskriftsregler om dette. 

Departementet vil for øvrig ikke åpne for at 
delvis uføre skal få regulert inntekten etter ufør-
het med det høyeste av veksten i G eller individu-
ell lønnsvekst, slik Akademikerne har tatt til orde 
for, da dette vil innebære en individualisering av 
en kollektiv ordning. 

4.5.2 Informasjon om arbeidsinntekt

4.5.2.1 Gjeldende rett

Regler om at det skal gjøres forholdsmessig fra-
drag i uføretrygd og uførepensjon dersom uføre-
pensjonisten har arbeidsinntekt, innebærer at 
hhv. NAV og pensjonsinnretningene må ha infor-
masjon om den enkelte uførepensjonists arbeids-
inntekt. Det er bare NAV, Skattedirektoratet og 
Statistisk sentralbyrå som har tilgang til inntekts-
opplysninger gjennom a-ordningen (felles rappor-
teringsordning for bl.a. ansettelses- og inntekts-
forhold til NAV, Skatteetaten og Statistisk Sentral-
byrå). NAVs tilgang til inntektsopplysninger er 
regulert i en egen lov om arbeidsgivers innrappor-
tering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-
opplysningsloven). 

Stortinget har vedtatt at medlemmer i de lov-
festede offentlige tjenestepensjonsordningene 
som mottar uførepensjon selv skal underrette pen-
sjonsinnretningen (for eksempel Statens pen-
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sjonskasse) om forventet inntekt og inntekt-
sendringer, jf. lov 7. mars 2014 nr. 5, SPK-loven § 
30 tredje ledd. Pensjonsinnretningene vil ha 
behov for opplysninger om inntekten for å kon-
trollere om pensjonen blir riktig. Det er derfor 
også vedtatt at pensjonsinnretningene får elektro-
nisk tilgang til inntektsopplysninger direkte fra 
skatteetaten gjennom en endring i ligningsloven 
(ligningsloven § 3-13 nr. 8). Dersom det er avvik 
mellom den inntekten uførepensjonisten har opp-
gitt og den faktiske inntekten vedkommende har 
hatt, er det lagt opp til at pensjonen skal justeres, 
ved et etteroppgjør. Etteroppgjøret skal foretas på 
årsbasis. Det kan fastsettes nærmere regler om 
etteroppgjør i forskrift. 

4.5.2.2  Banklovkommisjonens utkast

Banklovkommisjonen viser til at det ikke vil la seg 
gjøre for pensjonsinnretningene å få tilgang til a-
ordningen (tidligere kalt «EDAG») uten at det 
skjer gjennom en lovhjemmel. Banklovkommisjo-
nen gir uttrykk for at det vil være «en krevende 
oppgave å utrede konsekvensene av en mulig til-
gang for pensjonsinnretningene til informasjon fra 
EDAG-systemet eller fra NAV vedørende avkort-
ning av uføretrygd på grunn av inntekt i utrednin-
gen her». Banklovkommisjonen viser til at dette 
reiser en rekke prinsipielt viktige spørsmål knyt-
tet til blant annet personvern, informasjonsflyt og 
informasjonssikkerhet. Videre uttaler Banklov-
kommisjonen (NOU 2013: 12 avsnitt 10.2.2): 

 «Banklovkommisjonen legger til grunn at en 
gjennomføring av regler om fradrag for 
arbeidsinntekt i uførepensjon forutsetter en 
elektronisk og løpende tilgang til inntektsinfor-
masjon for pensjonsinnretningene. Dette infor-
masjonsbehovet vil langt på vei svare til det 
behov for informasjon om arbeidsinntekt som 
NAV har i forbindelse med inntektsfradragsre-
glene i uføretrygden og som skal dekkes gjen-
nom EDAG-systemet. Banklovkommisjonen 
forutsetter derfor at det settes i gang et arbeid 
for å vurdere muligheter og lovhjemmel for til-
gang til slik informasjon for pensjonsinnretnin-
gene.»

4.5.2.3 Høringsinstansenes syn

Aktuarforeningen mener at det bør vurderes tilsva-
rende regel som for offentlige pensjonsordninger 
for «for mye utbetalt pensjon» slik at det utformes 
regler om etteroppgjør i form av fradrag i fremti-
dige utbetalinger, samt taushetspliktunntak tilsva-

rende det som er foreslått for de offentlige ordnin-
gene gjennom en endring i ligningsloven. 

Finanstilsynet og Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet støtter Banklovkommisjonens 
vurdering om at pensjonsinnretningenes behov 
for tilgang til informasjon bør utredes videre. 
Datatilsynet legger til grunn at konsekvenser for 
personvernet og informasjonssikkerhet blir utre-
det nærmere og tillegges tilstrekkelig vekt. 

Finans Norge mener at det er behov for at pen-
sjonsleverandørene får tilgang til lønnsinforma-
sjon fra a-ordningen og at dette krever en utred-
ning som Finansdepartementet må sette i gang.

4.5.2.4 Departementets vurdering

Departementets forslag om at uførepensjonen 
skal avkortes forholdsmessig mot arbeidsinntekt, 
innebærer at pensjonsinnretningene har behov 
for tilgang til informasjon om uførepensjonistens 
eventuelle arbeidsinntekt. Departementet har der-
for vurdert ulike alternativer for hvordan pen-
sjonsinnretningene kan få tilgang til denne infor-
masjonen.

A-ordningen og blant annet NAVs tilgang til 
inntektsopplysningene er regulert i en egen lov 
om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- 
og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven). 
Ifølge lovens § 1 er formålet blant annet å gi 
«offentlige etater» tilgang til opplysningene som 
er innrapportert fra arbeidsgiver. Det er som 
nevnt ovenfor Arbeids- og velferdsetaten (NAV), 
Skattedirektoratet og Statistisk sentralbyrå som 
har tilgang til opplysningene. Departementet er 
enig i at det isolert sett ville vært hensiktsmessig 
om pensjonsinnretningene kunne sikres tilsva-
rende tilgang til inntektsopplysninger som NAV 
har i medhold av a-opplysningsloven. Finansde-
partementet uttalte imidlertid i a-opplysningslo-
vens forarbeider at spørsmålet om også andre eta-
ter enn de som er nevnt ovenfor, skal gis tilgang til 
ordningen, i så fall bør utredes særskilt og med 
etterfølgende høring (Prop. 112 L (2011–2012) 
avsnitt 9.10.4.2). Finansdepartementet viste 
videre til at «opplysningsbasen som blir foreslått 
oppretta, vil ha ei omfattande samling av person-
opplysningar, og at endringar i tilgangen til opplys-
ningar frå denne basen bør gjerast i form av ei lov-
endring». Banklovkommisjonens vurderinger er 
også i tråd med dette. Det synes således å være 
enighet om at det ikke i denne proposisjonen kan 
legges frem forslag til regler om at pensjonsinn-
retninger skal få tilgang til inntektsopplysninger 
med hjemmel i a-opplysningsloven uten at dette 
har vært utredet. Departementet viser til at de 
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vurderingene som allerede er gjort om hvilke eta-
ter som skal ha slik tilgang, kan tilsi at det heller 
ikke er opplagt at private pensjonsinnretninger på 
sikt kommer til å få tilsvarende tilgang som de 
offentlige etatene som etter a-opplysningsloven i 
dag har tilgang. Departementet viser også til at 
heller ikke pensjonsinnretninger med offentlig tje-
nestepensjon er gitt tilgang.

Etter departementets vurdering synes behovet 
for tilgang til inntektsopplysninger å være det 
samme innenfor både offentlig og privat tjeneste-
pensjon. Departementet har derfor sett hen til, og 
kommet til at det bør foreslås en tilsvarende løs-
ning som den som nylig er vedtatt for de lovfes-
tede offentlige tjenestepensjonsordningene. Aktu-
arforeningen har også vist til og tatt til orde for 
denne løsningen i sin høringsuttalelse. Dette inne-
bærer at det i lovforslaget inntas en bestemmelse 
om at medlem som mottar uførepensjon fra pen-
sjonsordningen, selv skal opplyse pensjonsinnret-
ningen om sin forventede arbeidsinntekt og 
endringer i denne. Det vises til lovforslaget § 8-9 
annet ledd. 

Både i folketrygdens uføretrygd og i de lovfes-
tede tjenestepensjonsordningene er det lagt opp 
til at det skal foretas etteroppgjør dersom 
medlemmet har fått utbetalt for lite eller for mye 
uførepensjon sammenlignet med inntekten. 
Departementet foreslår at det inntas tilsvarende 
bestemmelser i lovforslaget her, jf. lovforslaget § 
8-9 fjerde ledd annet til sjette punktum. 

Departementet foreslår også et tilsvarende 
unntak fra ligningslovens taushetsplikt for pen-
sjonsinnretninger med tjenestepensjonsordning 
etter foretakspensjonsloven, innskuddspensjons-
loven og tjenestepensjonsloven som det som nylig 
er vedtatt for pensjonsinnretninger med offentlig 
tjenestepensjon. Pensjonsinnretningene vil ha 
behov for opplysninger om inntekten i etterkant 
for å kunne kontrollere om pensjonen er riktig 
beregnet. Forslaget innebærer at ligningslovens 
taushetsplikt ikke er til hinder for at pensjonsinn-
retningen får opplysninger om brutto arbeidsinn-
tekt for personer som mottar uførepensjon fra 
pensjonsinnretningen. Det er presisert at taus-
hetsplikten gjelder tilsvarende for den som får 
opplysningene. Det vises til lovforslaget del I og 
forslag til endring av ligningsloven § 3-13 nr. 8. 

4.6 Oppregulering av 
uførepensjonsytelser

4.6.1 Gjeldende rett

Etter foretakspensjonsloven § 5-10 første ledd skal 
alderspensjonen reguleres årlig ved at midler som 
er tilført pensjonistenes overskuddsfond benyttes 
som engangspremie for tillegg til pensjonen. Etter 
annet ledd skal uførepensjoner gis samme pro-
sentvise tillegg som alderspensjoner under utbeta-
ling. Pensjonistenes overskuddsfond tilføres mid-
ler som stammer fra overskudd på premiereser-
vene knyttet til pensjoner under utbetaling, jf. 
foretakspensjonsloven § 2-1 første ledd bokstav e.

Etter § 5-10 tredje ledd kan det fastsettes at 
personer som mottar uførepensjon også skal få sin 
alderspensjonsrettighet regulert med midler fra 
pensjonistenes overskuddsfond. Denne regulerin-
gen skal i tilfelle være av samme prosentvise stør-
relse som reguleringen av pensjoner under utbe-
taling. Fjerde ledd fastsetter at reguleringen i det 
enkelte år ikke skal overstige den prosentvise vek-
sten i folketrygdens grunnbeløp (G). Tillegget til 
pensjonene kan likevel være høyere i et enkelt år 
for å sikre at reguleringen i dette året og de to 
foregående årene i snitt blir lik reguleringen av G 
i disse tre årene.

Foretakspensjonsloven § 5-11 gir foretaket 
anledning til å forplikte seg til å skyte til midler 
dersom midlene i pensjonistenes overskuddsfond 
ikke er tilstrekkelige til å regulere pensjonene i 
tråd med veksten i G.

Loven § 5-12 fastsetter at dersom midlene i 
pensjonistenes overskuddsfond i et år overstiger 
det beløp som trengs til engangspremie for tillegg 
til pensjoner skal resten av midlene tilføres pre-
miefondet, senest ved utgangen av året.

4.6.2 Banklovkommisjonens utkast

Banklovkommisjonen mener at reguleringen av 
uførepensjonsytelser bør finansieres av avkastnin-
gen på forvaltningen av den avsatte premiereser-
ven for uførepensjon som er kommet til utbeta-
ling. Dette innebærer at det i utgangspunktet ikke 
skal være premiebetaling for reguleringen. 

For å motvirke at oppreguleringen blir for høy 
i år med god avkastning foreslår Banklovkommi-
sjonen av skattemessig hensyn at årlig oppregule-
ring ikke skal kunne overstige endringen i grunn-
beløpet i folketrygden. Eventuelt overstigende 
avkastning skal etter utkastet føres til et regule-
ringsfond for uførepensjon. Midlene i dette fondet 
skal brukes til å finansiere oppregulering i år hvor 
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avkastningen er lavere enn endringen i grunnbe-
løpet, jf. lovutkastet § 9-11. Etter utkastet kan 
arbeidsgiverforetaket påta seg ansvaret for den 
årlige oppreguleringen i samsvar med endring av 
grunnbeløpet. Dette innebærer i tilfelle at regule-
ring som ikke kan dekkes av avkastningen eller av 
midler i reguleringsfondet, skal dekkes ved innbe-
taling fra arbeidsgiverforetaket. 

4.6.3 Høringsinstansenes syn

Aktuarforeningen og Finans Norge legger til grunn 
og mener det bør presiseres at det er avkastning 
utover beregningsrenten og etter eventuell avset-
ning til tilleggsavsetninger som skal benyttes til 
pensjonsregulering. Aktuarforeningen viser også 
til at det kan oppstå et overskudd på risikoresulta-
tet, og antar at dersom det er valgt en produktvari-
ant med overskuddsdeling av risikoresultat skal 
også en andel av risikoresultat tilføres regule-
ringsfondet.

Aktuarforeningen mener det bør være mulig å 
etablere ett pensjonsreguleringsfond for alle pen-
sjoner under utbetaling, slik man har løst det med 
pensjonistenes overskuddsfond for foretakspen-
sjon i dag. Også Finans Norge ber om en avklaring 
av forholdet mellom reguleringsfondet etter lovut-
kastet og pensjonistenes overskudd i foretakspen-
sjonsloven.

Aktuarforeningen viser videre til at i fore-
takspensjonsloven overføres midler fra pensjonis-
tenes overskuddsfond som ikke benyttes til årets 
pensjonsregulering til premiefondet og mener det 
bør innføres et tak på hvor stort et regulerings-
fond kan bli. Aktuarforeningen uttaler videre: 

«Hvordan midlene i henholdsvis regulerings- 
og pensjonsreguleringsfond skal behandles i 
forbindelse med opphør av ordningen synes 
uklart og bør tas inn i loven, slik dette er gjort 
i foretakspensjonsloven, se § 15-3».

Utbetalende innskuddsfritak i henhold til tjeneste-
pensjonsloven § 2-1 annet ledd bør også kunne 
reguleres på samme måte som utbetalende uføre-
pensjon, ifølge Aktuarforeningen. Akademikerne
mener også at en mulighet for regulering av inn-
skuddsfritak ved uførhet bør tas inn i loven. Aka-
demikerne mener videre at det i foretakspensjons-
loven og tjenestepensjonsloven må sikres at 
alders- og etterlattepensjoner reguleres når 
medlemmet er blitt ufør.

Finans Norge tar opp spørsmålet om hvilken 
beregningsrente som skal benyttes ved premiebe-
regningen for uførepensjon etter lovforslaget og 

viser til at uten nærmere regulering av dette for-
holdet vil det være den til enhver tid gjeldende 
maksimale beregningsrente fastsatt i medhold av 
forsikringsvirksomhetsloven som blir styrende. 
Finans Norge skriver videre i denne sammenhen-
gen: 

«Adgang til å benytte beregningsrenter over 
null vil i realiteten innebære premierabatter 
som gis på bekostning av regulering av uføre-
pensjoner gjennom oppnådd avkastning. 
Finans Norge vil påpeke at for arbeidstakerne 
vil det være en fordel at avkastningen går til 
regulering av uførepensjon for å sikre en bedre 
kjøpekraftsutvikling for uførepensjonistene. 

Finans Norge mener at premier og avset-
ninger i den nye uførepensjonen bør fastsettes 
på et nullrentegrunnlag.»

Telepensjonistenes Landsforbund viser til at Finans-
tilsynet i forbindelse med pensjonsinnretningenes 
opptrappingsplaner til nytt dødelighetsgrunnlag 
har uttalt at alt avkastningsoverskudd på kollektiv-
porteføljene skal benyttes til oppreserveringspla-
ner, og uttaler at dette kan ha konsekvenser også 
for reguleringen av uførepensjonsytelser. Telepen-
sjonistenes Landsforbund ber om at Finansdepar-
tementet og Finanstilsynet sikrer alders- og uføre-
pensjonsytelser minst reguleres slik at ytelsene 
opprettholder sin realverdi, også i oppreserve-
ringsperioden. Videre uttales det at: 

«Telepensjonistene har vært opptatt av at opp-
reguleringen av pensjonene skal være en varig 
ordning og ikke slik at pensjonene svinger opp 
eller ned alt etter utviklingen i overskuddet. 
For å presisere dette er det i foretakspensjons-
loven brukt uttrykket: «engangspremie for 
årlig tillegg til.» Vi ber om at tilsvarende 
bestemmelser tas inn i § 9-11 eller at en på en 
annen måte sikrer dette.»

Telepensjonistenes Landsforbund mener også det 
bør være adgang for foretaket til å skyte inn mid-
ler til regulering av pensjonene bare de år økono-
mien tillater det, uten å forplikte seg til en fast 
årlig regulering, da sistnevnte blant annet kan 
medføre krav til balanseføring av pensjonsforplik-
telser.

4.6.4 Departementets vurdering

Departementet er enig i Banklovkommisjonenes 
vurderinger av at regulering av uførepensjonsytel-
sene i utgangspunktet skal skje ved den avkast-
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ningen som oppnås på forvaltningen av den porte-
føljen som premiereserven for uførepensjon 
under utbetaling inngår i. Departementet viser til, 
som også Aktuarforeningen er inne på i sin 
høringsuttalelse, at det her er snakk om avkast-
ningsoverskudd, det vil si avkastning utover 
beregningsrente og etter eventuell avsetning til 
tilleggsavsetning. Videre vil også et eventuelt 
overskudd på risikoresultatet inngå i regulerin-
gen. Overskuddet som oppnås skal benyttes til 
regulering av ytelsene inntil veksten i G, eller, i til-
felle overskuddet er høyere enn det som skal til 
for å regulere ytelsene i tråd med lønnsveksten, 
tilføres et reguleringsfond. Midlene i regulerings-
fondet skal etter lovforslaget benyttes til å dekke 
regulering i år der overskuddet ikke er tilstrekke-
lig til å oppnå regulering i tråd med lønnsvekst. 
Banklovkommisjonen foreslo at midlene kan bru-
kes til dette formålet. Denne ordningen for regu-
lering av uførepensjonsytelsene vil bidra til en viss 
utjevning av veksten i ytelsene over tid. Departe-
mentet viser til lovforslaget § 8-10 første og annet 
ledd.

Videre slutter departementet seg til at arbeids-
giverforetaket kan påta seg å garantere at uføre-
pensjonen får en viss regulering. Dersom foreta-
ket påtar seg slik garanti står det ansvarlig for å til-
føre nødvendige midler til regulering dersom 
årets overskudd og midlene i reguleringsfondet 
ikke strekker til. 

Departementet er enig med de høringsinstan-
sene som har uttalt at det kan bli behov for å 
kunne sette et tak på størrelsen på reguleringsfon-
det. Departementet foreslår derfor en hjemmel 
for Kongen til å fastsette et slikt tak, og slik at 

eventuelle overskytende midler tilføres premie-
fondet for pensjonsordningen. Tilsvarende hjem-
mel finnes i tjenestepensjonsloven §§ 4-7 og 4-14 
om henholdsvis reguleringsfond og pensjonsregu-
leringsfond for alderspensjonsordninger. Det 
vises til lovforslaget § 8-10 fjerde ledd.

Departementet legger videre til grunn at fore-
tak som oppretter både alderspensjon- og uføre-
pensjonsordning etter tjenestepensjonsloven, kan 
opprette ett fond som fungerer både som alder-
spensjonsreguleringsfond etter tjenestepensjons-
loven § 4-14 og som reguleringsfond for uførepen-
sjon under utbetaling etter lovforslaget § 8-10 
annet ledd forutsatt at alle pensjoner under utbeta-
ling får samme prosentvise tillegg fra midlene i 
dette reguleringsfondet, jf. også tilsvarende 
bestemmelser om regulering fra pensjonistenes 
overskuddsfond i foretakspensjonsloven. 

Departementet er enig i Finans Norges 
høringsmerknad om at det vil være reglene om 
maksimal beregningsrente fastsatt i medhold av 
forsikringsvirksomhetsloven som er bestem-
mende for hvilken beregningsrente som kan tilla-
tes i premieberegningen for uførepensjon etter 
lovforslaget her. Departementet vil ikke foreslå 
egne regler om premieberegningen i produktre-
gelverket, selv om en lovfastsetting av bruk av 
«nullrente» isolert sett vil sikre at all avkastning 
over null går til regulering av uførepensjonsytel-
sene. Departementet viser til at dersom arbeidsgi-
verforetak og pensjonsinnretning er enig om at en 
«nullrente» vil gi det beste mulige uførepensjons-
produktet, er det anledning til å inngå slike avtaler 
innenfor forsikringsvirksomhetslovens gjeldende 
regler.
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5  Avvikling og overgang til nytt regelverk

5.1 Banklovkommisjonens utkast

Banklovkommisjonen har foreslått egne regler 
om tilpasning (omlegging) av eksisterende pen-
sjonsordning til nye lovregler, hvor det også er tatt 
inn regler om samordning av uførepensjonen fra 
ny (tilpasset) ordning og de opptjente rettighe-
tene medlemmene har på tidspunktet for over-
gang til ny pensjonsplan. Disse bestemmelsene er 
tatt inn i utkastet § 9-13. 

Banklovkommisjonen legger opp til at foreta-
ket og pensjonsinnretningen skal sørge for at 
eksisterende pensjonsordninger med uførepen-
sjon etter foretakspensjonsloven kapittel 6 skal til-
passe pensjonsplanen for uførepensjon til bestem-
melsene i utkast til kapittel 9 i tjenestepensjonslo-
ven «så snart som mulig» og senest innen en frist 
fastsatt av Kongen. Dette følger av utkastet § 9-13 
første ledd første punktum. Hovedregelen etter 
utkastet er at uføretilfeller inntrådt etter at pen-
sjonsplanen er trådt i kraft, skal behandles i hen-
hold til denne nye pensjonsplanen. Medlemmer 
som mottar uførepensjon fra pensjonsordningen 
på tidspunktet den nye pensjonsplanen trer i kraft, 
skal fortsatt ha rett til uførepensjon i samsvar med 
reglene i den tidligere pensjonsplanen, jf. utkastet 
§ 9-13 annet ledd første punktum. Dersom 
medlemmets inntektsevne blir ytterligere nedsatt, 
og dette skyldes forhold inntrådt etter at den nye 
pensjonsplanen er trådt i kraft, skal medlemmet i 
henhold til Banklovkommisjonens utkast kunne 
kreve at det beregnes et tillegg til uførepensjonen 
etter reglene i den nye pensjonsplanen og i hen-
hold til en økning i uføregraden fastsatt etter 
utkastet § 9-5. Dette følger av § 9-13 annet ledd 
annet punktum. 

Utkastet § 9-13 tredje ledd omhandler friske 
medlemmers rett til uførepensjon fra hhv. tidli-
gere og ny (tilpasset) ordning dersom de senere 
blir uføre. Medlemmer som ikke er uføre på tids-
punktet den nye pensjonsplanen trer i kraft, skal i 
utgangspunktet beholde sin rett til uførepensjon 
som er opptjent etter den tidligere pensjonspla-
nen. Da skal tjenestetiden frem til tidspunktet den 
nye pensjonsplanen trer i kraft, legges til grunn. 
Dersom inntektstap ved senere uførhet vil bli dek-

ket på «like god måte» ved den uførepensjonsord-
ningen medlemmet vil ha rett til etter den nye 
pensjonsplanen for ordningen, beholder 
medlemmet derimot ikke sin opptjente rett til pen-
sjon etter den tidligere pensjonsplanen. Ved 
senere fratreden skal det allikevel utstedes pen-
sjonbevis etter reglene i utkastet § 9-12 fjerde ledd 
for den rett som var opptjent etter den tidligere 
pensjonsplanen. 

Etter utkastet fra Banklovkommisjonen skal 
det fastsettes en frist for når eksisterende ordnin-
ger må ha tilpasset pensjonsplanen til de nye 
reglene. Dersom foretaket ikke fastsetter ny pen-
sjonsplan innen denne fristen, følger det av utkas-
tet § 9-13 fjerde ledd at videre opptjening av uføre-
pensjon skal opphøre og det skal utstedes fripoli-
ser etter reglene i foretakspensjonsloven for opp-
tjent rett til uførepensjon frem til opphørstids-
punktet. Plikten til fortsatt utbetaling av 
uførepensjon til medlemmer som allerede er uføre 
påvirkes ikke.

5.2 Høringsinstansenes merknader

Om utkastet til overgangsbestemmelser for eksis-
terende uførepensjonsordninger uttaler Aktuar-
foreningen at den legger til grunn at sykemel-
dingstidspunktet som hovedregel skal anses som 
tidspunktet for nedsatt inntektsevne og ber om en 
bekreftelse på dette. 

Bestemmelsen om at medlemmer som mottar 
uførepensjon fra tidligere pensjonsplan, og som 
får inntektsevnen ytterligere nedsatt etter inn-
føring av ny lov, skal kunne kreve et tillegg etter 
nye regler, virker ifølge Aktuarforeningen kompli-
serende. Aktuarforeningen mener at det bør være 
pensjonsplanen på tidspunktet for opprinnelig 
nedsatt inntektsevne som gjelder uansett.

5.3 Departementets vurdering

Departementet viser til at det ikke vil være aktuelt 
å videreføre gjeldende regler i foretakspensjonslo-
ven kapittel 6 om uførepensjon etter at ny uføre-



2014–2015 Prop. 42 L 39
Endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon)
trygd trer i kraft og nye lovregler om uførepen-
sjon i private tjenestepensjonsordninger er ved-
tatt. Departementet foreslår at foretakspensjonslo-
ven §§ 6-1 til 6-5 oppheves. Departementet fore-
slår også at det legges opp til at foretak gis en viss 
frist til å tilpasse seg nye regler for uførepensjon i 
private tjenestepensjoner. Departementet foreslår 
at Kongen gis hjemmel til å fastsette en frist for 
når eksisterende pensjonsordninger må ha avvi-
klet uførepensjonsdelen av ordningen, se forsla-
get til ikrafttredelses- og overgangsregler. Etter 
departementets forslag skal avviklingen av eksis-
terende uførepensjonsordninger skje etter gjel-
dende regler, og da eventuelt med fripoliseutste-
delse etter foretakspensjonslovens regler. Depar-
tementet har ikke foreslått særlige regler om 
omlegging/omdanning fra eksisterende til nye 
uførepensjonsordninger, slik Banklovkommisjo-
nens utkast la opp til. Slike regler vil etter departe-

mentets vurdering kunne bidra til å komplisere 
regelverket, i tillegg til at det kan synes usikkert 
om medlemmenes rettigheter og interesser ivare-
tas på en tilstrekkelig og god måte. 

Departementet legger til grunn at det vil 
kunne være behov for å fastsette nærmere over-
gangsregler i forskrift. Fra ny uføretrygd trer i 
kraft 1. januar 2015 og til en frist for avvikling av 
eksisterende uførepensjonsordninger, vil det nød-
vendigvis måtte gå en viss tid. Det kan blant annet 
være aktuelt å vurdere om det er behov for å regu-
lere i forskrift summen av de samlede ytelsene fra 
ny uføretrygd og uførepensjon beregnet etter 
reglene i foretakspensjonsloven (pensjonsordnin-
ger som kan videreføres i en periode, jf. ovenfor). 
Departementet foreslår i lovforslaget del VI en 
hjemmel for departementet til å fastsette nær-
mere overgangsbestemmelser.
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6  Endringer i andre lover

Som følge av at det foreslås at rammeregelverket 
for uførepensjon i private tjenestepensjonsordnin-
ger inntas i tjenestepensjonsloven, er det for det 
første behov for å oppheve gjeldende regler for 
uførepensjon i foretakspensjonsloven §§ 6-1 til 6-5. 
For det andre vil det være behov for å endre eksis-
terende henvisninger i innskuddspensjonsloven, 
foretakspensjonsloven og lov om obligatorisk tje-
nestepensjon til de nye reglene for uførepensjon 

(gjeldende regler henviser til foretakspensjonslo-
ven), samt å gjøre noen tilpasninger i reglene om 
premie- og innskuddsfritak for å sikre at det er 
faktisk uførhet og ikke uføregrad som legges til 
grunn for fritak og opptjening. Det har ikke kom-
met innvendinger til Banklovkommisjonens 
utkast til slike endringer. Departementet foreslår 
at disse følges opp, jf. lovforslaget del II, III og IV.
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7  Økonomiske, administrative og likestillingsmessige 
konsekvenser

7.1 Likestillingsmessige konsekvenser 

I lovforslaget er retten til og nivået på uførepen-
sjon uavhengig av både kjønn og alder. Premien 
som arbeidsgiver betaler, skal beregnes på grunn-
lag av de generelle regler om premieberegning i 
forsikringsvirksomhetsloven kapittel 9 med tilhø-
rende forskrifter. Alderen på arbeidstakerne i pen-
sjonsordningen på premieberegningstidspunktet 
vil være en faktor som følge av at en persons ufø-
rerisiko er avhengig av alder, og alder på uføre-
tidspunktet avgjør hvor lenge uførepensjonen 
eventuelt må utbetales. 

Foreliggende statistikk viser videre at uføreri-
sikoen er høyere for kvinner enn for menn uav-
hengig av aldersgruppe, selv om forskjellen varie-
rer en del med alder. Denne statistikken oppfyller 
etter departementets vurdering klart kravene til 
«relevante og nøyaktige aktuarmessige og statis-
tiske data» som stilles i forsikringsvirksomhetslo-
ven § 9-3 a. Denne bestemmelsen gir derfor pen-
sjonsinnretningene adgang til å benytte kjønn 
som faktor ved beregningen av premier for uføre-
pensjon etter lovforslaget. På dette punktet inne-
bærer ikke lovforslaget noen endring i gjeldende 
rett. 

7.2 Økonomiske og administrative 
konsekvenser for det offentlige

Som omtalt i avsnitt 4.2 er balansen mellom en til-
strekkelig forsikring og riktige insentiver i 
arbeidsmarkedet en viktig avveining ved utfor-
ming av skattefavoriserte uførepensjonsordnin-
ger. Ved gjennomføring av lovregler om uførepen-
sjon i lov om tjenestepensjon vil tjenestepensjons-
produktene være bedre tilpasset de sentrale prin-
sippene og hensynene bak folketrygdreformen, 
herunder stimulere til utnyttelse av restarbeids-
evne. 

I mandatet fra Finansdepartementet til Ban-
klovkommisjonen om tilpasning av pensjonslo-
vene til ny folketrygd, er det lagt til grunn at Ban-

klovkommisjonens forslag i utgangspunktet skal 
være provenynøytrale for det offentlige. Ram-
mene etter forslaget er noe snevrere enn etter 
gjeldende rett, noe som trekker potensialet for 
skattefradrag ned. Omlegging til uførepensjon 
som ikke er tjenestetidsavkortet, trekker isolert 
sett i motsatt retning. Samlet sett antar departe-
mentet at lovforslaget ikke vil ha negative prov-
enyeffekter, jf. nærmere omtale i avsnitt 4.2.4.

Tjenestepensjonsloven inneholder en generell 
forskriftshjemmel, i tillegg til at det i lovforslaget 
her er foreslått en hjemmel til å fastsette nærmere 
overgangsregler. Departementet vil vurdere nær-
mere om det er behov for forskrifter før loven kan 
settes i kraft. Det kan også vise seg over tid at det 
er behov for nærmere regler på enkelte områder.

7.3 Økonomiske og administrative 
konsekvenser for pensjons-
innretningene

Pensjonsinnretningene kan måtte bruke en del 
ressurser ved innføring av nye lovregler for uføre-
pensjon i private skattefavoriserte tjenestepen-
sjonsordninger. Blant annet må det foretas forsi-
kringstekniske beregninger og oppbygging av 
datasystemer tilpasset premieberegning og for-
valtning av det nye uførepensjonsproduktet. Pen-
sjonsinnretningene må også vurdere hvordan de 
vil utforme sine produkter og hvordan de ønsker å 
markedsføre disse. 

Nye regler for uførepensjon i private skattefa-
voriserte tjenestepensjonsordninger kan utløse et 
betydelig informasjonsbehov hos foretak og 
arbeidstakere, som skal dekkes av pensjonsinn-
retningene og næringsorganisasjonene. Dette vil 
kreve ressurser fra pensjonsinnretningene.

Pensjonsinnretningene vil på en del punkter 
ha behov for å innhente informasjon for å kunne 
administrere ordningene. Dette gjelder blant 
annet hvilken arbeidsinntekt den enkelte uføre 
oppnår etter uføretidspunktet og hvilke uføreret-
tigheter arbeidstakere eventuelt har opparbeidet i 
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tillegg til rettighetene i den ordningen de til 
enhver tid er medlem av. 

7.4 Økonomiske og administrative 
konsekvenser for foretakene

For foretakene vil de økonomiske konsekvenser 
avhenge av om de velger å opprette eller fortsatt 
tilby sine ansatte uførepensjonsdekning, og i til-
felle hvordan uførepensjonsordningen utformes. 
Kostnadene vil variere etter hvilket nivå og ram-
meverk som foretakene velger for ny uførepen-
sjon. Nivået på uførepensjonsytelsene etter lovfor-
slaget er uavhengig av hvilket nivå arbeidsgiver-
foretakene har valgt for sin alderspensjonsord-
ning, i motsetning til hva tilfellet er for dagens ufø-
repensjonsordninger etter foretakspensjonsloven. 
Dette gir foretakene mer fleksibilitet i tilpasning 
av uførepensjonsordningen til sin kostnadsevne.

Foretakene kan supplere risikoordningen med 
opptjening av pensjonsbevisrettigheter som dek-
ker uførhet etter fratreden, og således påta seg en 
plikt til å dekke en fremtid rett til uførepensjon, 
selv om medlemmet ikke er i arbeid hos vedkom-
mende foretak. For foretak som ikke supplerer 
ordningen med slik opptjening, er det tilsvarende 
ikke en plikt til å dekke framtidige pensjonsrettig-
heter. Lønnsendringer vil ikke innebære plikt til 
oppregulering av tidligere opptjente rettigheter 
slik som i dag, i det ordningen er basert på årlige 
risikopremier. Departementet antar at et slikt sys-
tem for ny uførepensjon innebærer at foretakene 
ikke pålegges krav om balanseføring av framti-
dige uførepensjonsforpliktelser. Krav om balanse-
føring vil imidlertid kunne utløses dersom foreta-
kene har garantert en årlig oppregulering av 
løpende pensjoner, eller dersom pensjonsordnin-
gen er utformet med opptjening av rett til uføre-
pensjon ved fratreden.

Premienivået vil først og fremst avhenge av 
nivået som velges på uførepensjonsytelsene og 
eventuell tilleggsdekning for lønn mellom 6 og 12 
G. Videre vil minstekravet til uføregrad som kan 

utløse rett til uførepensjon bety en del for premi-
ens størrelse, herunder om foretaket i tilfellet vel-
ger å kompensere for at folketrygden ikke gir ufø-
retrygd for lavere uføregrader enn 50 prosent. 
Også alderen på medlemmene i pensjonsordnin-
gen vil påvirke premiene gjennom at uførerisi-
koen og utbetalingsperioden vil avhenge av alder. 
Til sist vil også kjønnssammensetningen påvirke 
premienivået fordi kvinner og menn generelt har 
ulik uførehyppighet.

For foretakene vil det for øvrig kunne kreve 
ressurser å sette seg inn i det nye lovverket for 
uførepensjon. I tilfelle vil fastlegging av innholdet i 
uførepensjonsordningen, utarbeidelse av en avtale 
og fastsettelse av en pensjonsplan, kreve ressur-
ser. Det samme gjelder informasjon til arbeidsta-
kerne om virkningen av innføringen av et nytt ufø-
repensjonsregime.

7.5 Økonomiske konsekvenser for 
arbeidstakerne

Lovforslaget er utformet med sikte på at det ved 
overgangen til ny uføretrygd i folketrygden, og 
nye regler for uførepensjon i tjenestepensjonsord-
ninger, skal være mulig å gi en tilstrekkelig forsik-
ring mot nedsatt inntektsevne om lag på samme 
nivå som i dag. Et risikobasert produkt hvor 
ytelsene ikke er avhengig av tjenestetid, kan gene-
relt ha økonomisk betydning for arbeidstakerne 
ved at de er sikret full uførepensjon fra opptak i 
pensjonsordningen dersom inntektsevnen skulle 
bli varig nedsatt.

Samtidig er det lagt vekt på at reglene for nye 
uførepensjonsordninger skal stimulere arbeidsta-
kere til å være i arbeid i den grad det er mulig. 
Arbeidstakere vil kunne prøve ut arbeidsevne 
uten å risikere å få revurdert uføregraden.

Det legges til grunn at også for arbeidstakerne 
og deres organisasjoner vil det kreve ressurser å 
skaffe seg informasjon og sette seg inn i et nytt 
regelverk. 
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8  Merknader til de enkelte bestemmelsene

Til lovvedtaket del I (endring i ligningsloven)

Endringen i ligningsloven § 3-13 nr. 8 åpner for at 
pensjonsinnretning som har tjenestepensjon etter 
en av de private tjenestepensjonslovene (foretaks-, 
innskudds-, eller tjenestepensjonsloven) kan gis 
elektronisk tilgang til opplysninger om brutto 
arbeidsinntekt for personer som mottar uførepen-
sjon fra pensjonsinnretningen, uten hinder av 
taushetsplikt for ligningsmyndighetene. Taushets-
plikten følger opplysningene. 

Til lovvedtaket del II (endringer i 
foretakspensjonsloven)

Foretakspensjonsloven §§ 6-1 til 6-5 (om uførepen-
sjon) oppheves. Regler om uførepensjon i private 
tjenestepensjonsordninger er foreslått inntatt i tje-
nestepensjonsloven kapittel 8, jf. omtale nedenfor, 
og avløser foretakspensjonslovens bestemmelser 
om uførepensjon. Det er lagt til grunn at nærmere 
regler om overgang fra eksisterende til ny ord-
ning kan fastsettes med hjemmel i lovvedtaket del 
VI som åpner for at departementet kan fastsette 
nærmere overgangsregler. 

Endringene i foretakspensjonsloven § 6-6 før-
ste ledd tilpasser regelen om premie- og inn-
skuddsfritak og innebærer at fritaket skal sikre 
opptjening av alderspensjon i samsvar med fak-
tisk uførhet til enhver tid og den avkortning av 
uførepensjon som skjer som følge av arbeids-
inntekt. En videreføring av opptjening i henhold 
til premie- og innskuddsfritak basert på fastsatt 
uføregrad ville kunne føre til en for høy opptje-
ning av rett til alderspensjon. Videre er det tatt 
inn en aldersgrense på 67 år, som er opphørs-
tidspunktet for årlig uførepensjon, som inne-
bærer at plikten til å ha premiefritak gjelder 
frem til medlemmet har fylt 67 år. I tredje punk-
tum er det fastsatt en grense for samlet opp-
tjening av rett til alderspensjon på grunnlag av 
arbeidsinntekt og premiefritak. Denne kan ikke 
overstige opptjening som svarer til 100 prosent 
av full stilling. 

Til lovvedtaket del III (endringer i 
innskuddspensjonsloven)

I innskuddspensjonsloven § 2-4 første ledd er hen-
visningen til foretakspensjonsloven erstattet med 
en henvisning til tjenestepensjonsloven. 

Endringen i § 2-4 annet ledd svarer til de 
endringene som er inntatt i foretakspensjonsloven 
§ 6-6 første ledd og omtalen over. Foretak som har 
innskuddspensjonsordning skal tegne forsikring 
som gir rett til innskuddsfritak i samsvar med ufør-
heten. Forsikring for innskuddsfritak skal tilsvare 
innskuddsfritak etter tjenestepensjonsloven § 2-1 
annet ledd. «Uføregraden» er erstattet med «den 
faktiske graden av uførhet» for å sikre at inn-
skuddsfritaket gir opptjening av alderspensjon i 
samsvar med faktisk uførhet, jf. omtale av end-
ringen i foretakspensjonsloven § 6-6 første ledd 
ovenfor. I tredje punktum er det fastsatt en grense 
for samlet opptjening av rett til alderspensjon på 
grunnlag av arbeidsinntekt og premiefritak. Denne 
kan ikke overstige opptjening som svarer til 100 
prosent av full stilling.

Endringen i § 2-4 tredje ledd er en følge av at 
det nå må henvises til første og annet ledd, og 
ikke til foretakspensjonsloven § 6-1. 

Til lovvedtaket del IV (endringer i OTP-loven)

Det er tatt inn en henvisning i annet punktum til 
tjenestepensjonsloven § 8-4 om fastsettelse av ufø-
regrad, som erstatter tidligere henvisning til fore-
takspensjonslovens bestemmelse om det samme. 

I fjerde punktum er det fastsatt en grense for 
samlet opptjening av rett til alderspensjon på 
grunnlag av arbeidsinntekt og innskuddsfritak. 
Denne kan ikke overstige opptjening som svarer 
til 100 prosent av full stilling.

Til lovvedtaket del V (endringer i tjenestepensjonsloven)

Til § 2-1 annet ledd

Endringen i første punktum svarer til det som er 
inntatt i foretakspensjonsloven § 6-6 første ledd og 
innskuddspensjonsloven § 2-4 annet ledd, og inne-
bærer at innskuddsfritaket skal fastsettes i samsvar 
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med faktisk uførhet (og ikke uføregrad) i tråd med 
at både uføretrygd og uførepensjon reduseres som 
følge av arbeidsinntekt uten at uføregraden påvir-
kes. Endringen i fjerde punktum innebærer at inn-
skuddsfritaket skal reduseres forholdsmessig etter 
uførheten. Videre fastsettes det et tak på samlet 
opptjening av rett til alderspensjon på grunnlag av 
arbeidsinntekt og innskuddsfritak på opptjening 
svarende til 100 prosent av full stilling. 

Til § 8-1 Krav til regelverket

Bestemmelsen angir hvilke krav som stilles til 
regelverket for pensjonsordning som omfatter 
uførepensjon, og svarer til § 9-1 i Banklovkommi-
sjonens utkast. Det følger av bestemmelsens første 
ledd at et arbeidsgiverforetak kan opprette en tje-
nestepensjonsordning for å sikre de ansatte (med-
lemmene) uførepensjon. Det er opp til arbeidsgi-
verforetaket å avgjøre om ordningen skal omfatte 
uførepensjon. Uførepensjon er ikke en pliktig dek-
ning. Uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen 
kommer i tilfelle i tillegg til arbeidsavklaringspen-
ger eller uføretrygd som ytes fra folketrygden. 

Av annet ledd fremgår det at det kan ytes ufø-
repensjon til medlemmer som er blitt uføre, dvs. 
som har fått nedsatt sin inntektsevne på grunn av 
skade, sykdom eller lyte i en slik grad at han eller 
hun ikke kan fortsette i sin vanlige stilling og hel-
ler ikke kan skaffe seg annet høvelig arbeid. 
Bestemmelsen slår fast at det er medlemmer som 
blir uføre «i medlemstiden» som kan få uførepen-
sjon fra pensjonsordningen, dvs. at det i utgangs-
punktet ikke ytes uførepensjon fra ordningen for 
uføretilfeller som inntrer etter at arbeidstakeren 
avslutter arbeidsforholdet og dermed opphører å 
være medlem i foretakets pensjonsordning. Det 
vises for øvrig til omtale av bestemmelsens fjerde 
ledd nedenfor, hvor det åpnes for opptjening av 
rett til uførepensjon i tillegg. 

Uføreytelsene fra pensjonsordningen skal 
være garantert av pensjonsinnretningen, jf. tredje 
ledd. Regelverket for pensjonsordningen må opp-
fylle kravene til opprettelse av pensjonsordninger 
og medlemskap i tjenestepensjonsloven kapittel 2 
og 3. 

Etter fjerde ledd kan arbeidsgiverforetaket 
velge at arbeidstakere som fratrer sin stilling i 
foretaket skal ha opptjent rett til uførepensjon ved 
uførhet som følge av skade, sykdom eller lyte som 
oppstår etter at arbeidstakeren opphørte å være 
medlem av pensjonsordningen. Dette må fastset-
tes i regelverket for pensjonsordningen. Det er et 
vilkår at arbeidstakeren har minst tre års tjeneste-
tid i foretaket. Opptjening av slik rett til uførepen-

sjon følger reglene i § 8-11, jf. omtale av denne 
bestemmelsen nedenfor. 

Til § 8-2 Vilkår for rett til uførepensjon

Bestemmelsen angir vilkårene for rett til uføre-
pensjon, og svarer i hovedsak til § 9-3 i Banklov-
kommisjonens utkast. Vilkårene bygger på folke-
trygdlovens vilkår for rett til uføretrygd og 
arbeidsavklaringspenger. Bestemmelsen er nær-
mere omtalt ovenfor under avsnitt 3.2.4.

Formålet med uførepensjon er å erstatte bort-
fall av arbeidsinntekt som følge av manglende 
evne til å skaffe seg inntekt gjennom arbeid. Det 
følger av første ledd at det er et vilkår for rett til 
uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen at 
medlemmets inntektsevne er varig nedsatt. I til-
legg må minstekravet til nedsatt inntektsevne som 
regelverket fastsetter, være oppfylt. I tilfeller hvor 
det ikke er avklart om inntektsevnen er nedsatt 
varig, kan det ytes midlertidig uførepensjon fra 
ordningen. 

Annet ledd åpner for at det i regelverket kan 
fastsettes minstekrav til nedsatt inntektsevne ned 
til 20 prosent. Den øvre grensen for minstekravet 
er 50 prosent, men for medlem som mottar 
arbeidsavklaringspenger når krav om uførepen-
sjon fremsettes, kan minstekravet ikke settes høy-
ere enn 40 prosent. Dersom medlemmets inntekt-
sevne er nedsatt som følge av yrkesskade eller 
yrkessykdom, kan minstekravet ikke settes høy-
ere enn 30 prosent.

Det er for øvrig et vilkår at medlemmet har 
gjennomgått eller forsøkt å gjennomgå hensikts-
messig behandling og hensiktsmessige tiltak for å 
bedre arbeidsevnen sin, jf. tredje ledd. Reglene for 
slik behandling og tiltak følger av folketrygdloven 
§ 12-5, som det også er vist til i bestemmelsen. 

Uførepensjon ytes frem til fylte 67 år, eventuelt 
til en lavere særlig aldersgrense fastsatt i eller i 
medhold av lov, jf. fjerde ledd. 

Til § 8-3 Nedsatt inntektsevne

Bestemmelsen har nærmere regler for vurderin-
gen av nedsatt inntektsevne, og bygger på tilsva-
rende bestemmelser i folketrygdloven. Bestem-
melsen svarer i hovedsak til § 9-4 i Banklovkom-
misjonens utkast, og er nærmere omtalt ovenfor 
under avsnitt 3.2.4.

Det følger av første ledd at vurderingen av hvor 
mye medlemmets inntektsevne er blitt nedsatt, 
skal bygge på en sammenligning av inntekten før 
og etter uførhet. Inntekt før og etter uførhet er 
definert i bestemmelsens tredje ledd. Vurderin-
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gen innebærer at inntektsmulighetene vedkom-
mende hadde før uføretidspunktet, skal sammen-
lignes med de inntektsmulighetene denne perso-
nen har etter uføretidspunktet. Uføretidspunktet 
defineres i annet ledd som det tidspunktet da inn-
tektsevnen ble varig nedsatt til minst det nivå som 
pensjonsordningens regelverk krever. For det til-
felle at inntektsevnen er gradvis redusert over 
flere år, fastsetter bestemmelsen at det kan tas 
utgangspunkt i inntektsevenen før skade, sykdom 
eller lyte oppstod. 

Medlemmets normale årslønn i foretaket før 
uføretidspunktet skal legges til grunn som 
medlemmets inntekt før uførhet, jf. tredje ledd. 
Ved fastsettelsen av inntekt etter uførhet må det 
nødvendigvis gjøres noen forutsetninger. Inntekt 
etter uførhet skal fastsettes til den inntekten 
medlemmet forutsettes å kunne seg ved å utnytte 
den restinntektsevnen vedkommende har. 
Ethvert arbeid som medlemmet kan utføre er 
relevant, og det skal legges vekt på alder, evner, 
utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter 
på hjemstedet, eventuelt andre steder hvor det er 
rimelig at medlemmet tar arbeid. Dette er i sam-
svar med folketrygdlovens bestemmelser. 

Fjerde ledd fastsetter at inntekt før og etter 
uførhet skal justeres i samsvar med senere regule-
ring av grunnbeløpet i folketrygden (G). 

Til § 8-4 Fastsettelse og endring av uføregrad

Bestemmelsen angir de nærmere regler for hvor-
dan uføregraden skal fastsettes og ev. senere 
endres. Bestemmelsen er nærmere omtalt oven-
for under avsnitt 3.2.4. 

Det følger av første ledd at uføregraden fastsatt 
etter folketrygdloven som hovedregel skal legges 
til grunn når pensjonsinnretningen fastsetter den 
uføregraden som skal benyttes ved beregning av 
uførepensjonen. Uføregraden skal tilsvare den 
delen av inntektsevnen som anses tapt ved en 
sammenligning av inntekt før og etter uførhet, jf. 
omtale av § 8-3 ovenfor. Uføregraden skal fastset-
tes gradert i trinn på fem prosent. Etter tredje ledd
åpnes det for at det kan det ytes midlertidig uføre-
pensjon inntil det er fastsatt uføregrad, for eksem-
pel dersom det ikke er endelig avklart om inntekt-
sevnen er varig nedsatt. 

I tråd med den nye uføretrygden i folketryg-
den følger det av annet ledd at uføregraden ikke 
skal endres selv om uførepensjonen reduseres på 
grunn av arbeidsinntekt etter § 8-9 første ledd. 
Det vises til nærmere omtale av bestemmelsen 
om forholdsmessig fradrag ved arbeidsinntekt i 
tillegg til uførepensjon i § 8-9 nedenfor. 

Fjerde ledd gir medlemmet adgang til å kreve 
at det blir fastsatt ny uføregrad dersom inntektsev-
nen blir ytterligere nedsatt etter at uføregraden er 
fastsatt. Pensjonsinnretningen må foreta ombe-
regning av premiereserven ved endring av uføre-
graden jf. femte ledd. Forsikringsvirksomhetslo-
ven § 9-16 femte ledd skal legges til grunn, og 
endringen skal inngå ved beregningen av årets 
risikoresultat. 

Til § 8-5 Lønnsgrunnlag

Bestemmelsen er nærmere omtalt ovenfor i 
avsnitt 4.1.

Av første ledd første punktum følger at lønns-
grunnlaget ved beregningen av uførepensjon fra 
pensjonsordningen er medlemmets normale 
årslønn i foretaket, beregnet før uføretidspunktet 
etter reglene i tjenestepensjonsloven § 4-3. Lønns-
grunnlaget for beregning av uførepensjonen er 
ikke nødvendigvis sammenfallende med lønnsmu-
lighetene før og etter uførhet som anvendes for å 
beregne graden av nedsatt inntektsevne, sml. § 8-
4. I første ledd annet punktum er det slått fast at 
lønn som overstiger 12 G ikke skal medregnes. 

I annet ledd er det lagt til grunn at dersom 
skade, sykdom eller lyte oppstått i medlemstiden 
gradvis har redusert et medlems inntektsevne 
over flere år, skal det ved beregningen av uføre-
pensjon i stedet kunne tas utgangspunkt i 
medlemmets lønnsgrunnlag før uføretilfellet opp-
stod. For å forenkle prosessen rundt innrapporte-
ring av tidligere års lønnsgrunnlag, er det stilt 
som forutsetning at foretaket før uføretidspunktet 
har underrettet pensjonsinnretningen om det høy-
ere lønnsgrunnlag som i tilfelle skal legges til 
grunn ved beregningen av uførepensjon til 
medlemmet. 

Til § 8-6 Grenser for uførepensjon i tillegg til uføretrygd

Bestemmelsen fastsetter grenser for nivået på ufø-
repensjon fra tjenestepensjonsordningen som til-
legg til uføretrygd og er nærmere omtalt ovenfor 
under avsnitt 4.2. 

Ifølge første ledd skal uførepensjonen utgjøre 
en prosentsats av de enkelte medlemmenes lønn 
inntil 12 G, jf. § 8-5 om lønnsgrunnlag, et fastsatt 
kronebeløp eller en kombinasjon av disse. Den 
øvre grensen for uførepensjon er summen av 3 
prosent av lønnsgrunnlaget og et kronebeløp på 
0,25 G, men der kronebeløpet er begrenset oppad 
til 6 prosent av lønnsgrunnlaget. Grensen vil 
gjelde også for midlertidig uførepensjon som 
utbetales i tillegg til arbeidsavklaringspenger etter 
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§ 8-4 tredje ledd, men det vil også i slike tilfeller 
gjelde en maksimalgrense for hva arbeidsavkla-
ringspengene og midlertidig uførepensjon til 
sammen kan utgjøre i det enkelte tilfelle, jf. § 8-8 
annet ledd.

I annet ledd åpnes det for at det kan fastsettes 
at de arbeidstakere som har en lønn fra foretaket i 
området 6 til 12 G skal få et tillegg på inntil 66 pro-
sent av den del av lønnen mellom 6 til 12 G som 
inngår i lønnsgrunnlaget. Departementet viser til 
at det bare vil være i tråd med forholdsmessig-
hetsprinsippet om et slikt tillegg for lønn mellom 6 
og 12 G ytes dersom pensjonsplanen sikrer alle 
arbeidstakere et generelt tillegg til uføretrygden 
som ikke framtrer som uforholdsmessig lavt sam-
menlignet med den uførepensjon medlemmer 
med lønn mellom 6 og 12 G vil motta fra pensjons-
ordningen, jf. annet ledd annet punktum. 

Tredje ledd omhandler barnetillegg og fastset-
ter at uførepensjonen som utbetales til et medlem, 
kan gis et tillegg for hvert barn som medlemmet 
forsørger eller plikter å forsørge. Aldersgrensen 
for når barnetillegget opphører er satt til 21 år. 
Barnetillegget kan utgjøre inntil en tidel av G per 
år per barn. Det er videre satt en grense for samt-
lige barn på inntil to tideler av G per år. 

I fjerde ledd er det tatt hensyn til de tilfelle hvor 
det i regelverket er fastsatt minstekrav til uføre-
grad som er lavere enn minstekravene etter folke-
trygdloven. I de tilfelle hvor folketrygdens minste-
krav til uføregrad ikke er oppfylt, kan uførepensjo-
nen omfatte et tillegg for å dekke manglende rett 
til uføretrygd fra folketrygden. Slik kompensasjon 
for manglende folketrygd kan derimot ikke ytes 
hvor uføretrygden avkortes eller ikke ytes som 
følge av manglende trygdetid eller manglende 
oppfyllelse av vilkårene for rett til uføretrygd for 
øvrig.

Til § 8-7 Beregning av uførepensjon

Bestemmelsen er nærmere omtalt ovenfor under 
avsnitt 4.3 og fastsetter bl.a. hvordan uførepensjon 
og barnetillegg skal beregnes og hvilket tak som 
gjelder for samlet utbetaling av uførepensjon fra 
flere pensjonsordninger. 

Første ledd fastsetter at uførepensjonen skal 
beregnes ut fra lønnsgrunnlaget på den måten 
som er fastsatt i ordningens pensjonsplan. Barne-
tillegget skal beregnes på den måten som er fast-
satt i pensjonsplanen. Uførepensjon og barnetil-
legg kan ikke gå utover de maksimale rammene 
som følger av § 8-6, jf. nærmere omtale av denne 
bestemmelsen ovenfor. Dersom uføregraden er 
lavere enn 100 prosent, skal uførepensjonen fast-

settes til en forholdsmessig andel av beregnet ufø-
repensjon, jf. fjerde ledd. 

Annet ledd angir et tak for samlet utbetaling av 
uførepensjon, der det utbetales uførepensjon fra 
flere tjenestepensjonsordninger (både offentlige 
og private). Bestemmelsen fastsetter at uførepen-
sjon fra foretakets pensjonsordning skal reduse-
res (settes ned) slik at samlet uførepensjon (fra 
foretakets pensjonsordning og ev. andre pensjons-
ordninger) utgjør det høyeste av den uførepensjo-
nen som er fastsatt i pensjonsplanen, eller sum-
men av uførepensjon fra fripoliser (fra fore-
takspensjonsordninger), pensjonsbevis (fra tje-
nestepensjonsordninger) og oppsatte rettigheter 
(fra offentlige tjenestepensjonsordninger), der-
som disse utgjør mer enn den uførepensjonen 
som er fastsatt i pensjonsplanen. 

Ved beregningen av maksimal samlet utbeta-
ling av uførepensjon fra flere ordninger (etter 
annet ledd første punktum), følger det av annet 
puntkum at ytelser fra fripoliser, pensjonsbevis 
eller oppsatte rettigheter som dekker inntektstap 
ved uførhet som ikke omfattes av uføretrygden 
eller uførepensjon fra foretakets pensjonsordning 
ikke skal hensyntas. Det er hjemlet en adgang til å 
foreta etteroppgjør, dersom medlemmet har fått 
utbetalt for lite eller for mye uførepensjon. 

For å sikre at pensjonsinnretningene har til-
strekkelig informasjon til å beregne uførepensjo-
nen fra ordningen, er det i tredje ledd fastsatt at 
medlemmet på forespørsel skal opplyse pensjons-
innretningen om sin rett til uførepensjon fra tidli-
gere ordninger.

Femte ledd gir hjemmel for å fastsette nær-
mere regler i forskrift til utfylling og gjennomfø-
ring av bestemmelsen. 

Til § 8-8 Utbetaling av uførepensjon

Bestemmelsen regulerer utbetaling og opphør av 
midlertidig og varig uførepensjon fra pensjonsord-
ningen, og er nærmere omtalt ovenfor under 
avsnitt 4.4.

Første ledd fastsetter at uførepensjon tidligst 
utbetales til medlemmet ett år etter det tidspunk-
tet inntektsevnen til vedkommende ble nedsatt 
minst til det nivå som kreves etter regelverket. 
Videre følger det at retten til uførepensjon opphø-
rer når medlemmet ikke lenger oppfyller dette 
minstekravet til uføregrad. 

Annet ledd fastsetter nærmere regler om utbe-
taling og opphør av midlertidig uførepensjon, 
også i kombinasjon med arbeidsavklaringspenger. 
Midlertidig uførepensjon kan etter bestemmel-
sen utbetales tidligst når medlemmet har fremsatt 
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krav om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd 
fra folketrygden. For å kunne utbetale midlertidig 
uførepensjon må det antas at kravet som er frem-
satt (om arbeidsavklaringspenger eller uføre-
trygd) blir innvilget. Det er fastsatt et samlet tak 
for utbetaling av midlertidig uførepensjon og 
arbeidsavklaringspenger. Pensjonsinnretningen 
kan ikke utbetale midlertidig uførepensjon til 
medlem som samtidig mottar arbeidsavklarings-
penger som innebærer at summen av arbeidsav-
klaringspenger og midlertidig uførepensjon til 
medlemmet vil overstige 70 prosent av lønns-
grunnlaget etter § 8-5. Grensen på 70 prosent skal 
beregnes forholdsmessig dersom det antas at 
bare en del av medlemmets inntektsevne er tapt. 

Til § 8-9 Fradrag for arbeidsinntekt

Bestemmelsen har regler om forholdsmessig fra-
drag for pensjonsgivende arbeidsinntekt i tillegg 
til uførepensjon (inntektsfradrag). Bestemmelsen 
er nærmere omtalt ovenfor under avsnitt 4.5. 

Etter første ledd skal det foretas et forholds-
messig inntektsfradrag i uførepensjonen til med-
lemmer som har pensjonsgivende arbeidsinntekt i 
et kalenderår som overstiger den inntekten etter 
uførhet som er fastsatt i henhold til § 8-3 tredje 
ledd. Dersom medlemmet i tillegg mottar uføre-
trygd fra folketrygden, er det først inntekt utover 
0,4 G som skal legges til grunn ved beregningen 
av inntektsfradrag. Det forholdsmessige inntekts-
fradraget fastsettes etter de samme prinsipper 
som i folketrygden. Fradraget skal tilsvare over-
skytende inntekt multiplisert med en brøk der 
uførepensjon ved 100 prosent uføregrad er teller, 
og inntekten før uførhet er nevner. Beløpet man 
da kommer frem til, skal gå til fradrag i uførepen-
sjonen. Inntekt før og etter uførhet skal justeres i 
tråd med senere regulering av folketrygdens 
grunnbeløp. Det følger av fjerde ledd at barnetil-
legget skal reduseres i samme forhold som uføre-
pensjonen er redusert.

Det fradraget som gjøres i uførepensjonen 
(inntektsfradraget) skal tilføres foretakets premie-
fond.

Det følger av annet ledd at medlemmet skal 
informere pensjonsinnretningen om sin forven-
tede inntekt og om endringer i denne. Dersom 
medlemmet har fått utbetalt for lite eller for mye 
pensjon som følge av at det er lagt til grunn urik-
tige opplysninger om inntekt, skal det foretas et 
etteroppgjør. Ved for lite utbetalt pensjon, skal dif-
feransen dekkes ved utbetaling av et engangsbe-
løp. Ved for mye utbetalt pensjon, kan denne inn-
drives uten hensyn til skyld og avregnes ved å 

trekke i framtidige utbetalinger av uførepensjon 
og alderspensjon fra pensjonsinnretningen. Krav 
om tilbakekreving av for mye utbetalt uførepen-
sjon er tvangsgrunnlag for utlegg. Det er adgang 
for departementet til å fastsette nærmere regler i 
forskrift om etteroppgjør. 

Dersom medlemmets pensjonsgivende 
arbeidsinntekt i et kalenderår utgjør mer enn 80 
prosent av inntekt før uførhet (oppjustert i sam-
svar med senere endringer i grunnbeløpet), skal 
det ikke utbetales uførepensjon, jf. tredje ledd. 

Til § 8-10 Oppregulering av uførepensjon under 
utbetaling

Paragrafen omhandler oppregulering av uførepen-
sjon som er under utbetaling. 

Det følger av første ledd første punktum at uføre-
pensjon under utbetaling årlig skal oppreguleres i 
samsvar med avkastningsprosenten for midlene i 
pensjonsinnretningens kollektivportefølje, eventu-
elt for en delportefølje knyttet til uførepensjon. 
Avkastningen utover beregningsrente og ev. etter 
avsetning til tilleggsavsetning, på midlene i 
beholdningene for de medlemmer som mottar ufø-
repensjon skal benyttes til oppreguleringen. Opp-
regulering i et år skal likevel ikke overstige en pro-
sentvis regulering i samsvar med endringen i 
grunnbeløpet i folketrygden, jf. annet punktum. 
Taket for oppregulering er satt tilsvarende end-
ringen i grunnbeløpet, ettersom dette svarer til 
reguleringen av uføretrygden i folketrygden, se 
særlig folketrygdloven § 12-11. Også et eventuelt 
overskudd på risikoresultatet i pensjonsinnretnin-
gen vil inngå i midler til oppregulering.

Annet ledd fastlegger regler for disponering av 
årlig avkastning ut over oppreguleringsrammen 
etter første ledd. Etter første punktum skal slik 
overskytende avkastning tilføres pensjonsordnin-
gens reguleringsfond for uførepensjon. Midlene i 
fondet skal brukes til å dekke oppregulering opp 
til grensen i første ledd i år hvor årets avkastning 
ikke er tilstrekkelig, jf. annet punktum. Loven er 
ikke til hinder for at foretak som oppretter både 
alderspensjon- og uførepensjonsordning etter tje-
nestepensjonsloven, kan benytte samme fond for 
regulering av alderspensjon etter tjenestepen-
sjonsloven § 4-14 og som reguleringsfond for ufø-
repensjon under utbetaling etter § 8-10 annet ledd 
forutsatt at alle pensjoner under utbetaling får 
samme prosentvise tillegg fra midlene i dette 
reguleringsfondet. 

Mens første og annet ledd gjelder oppregule-
ring med avkastning og overføring fra regule-
ringsfondet, er det i tredje ledd inntatt en mulighet 
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for foretaket å påta seg et ansvar for årlig oppregu-
lering av uførepensjon som ikke kan dekkes av 
årets avkastning eller ved overføring av midler i 
reguleringsfondet. Alt etter hva som fastsettes i 
regelverket, kan foretaket her kunne velge mel-
lom å skyte inn det gjenstående innenfor G-ram-
men eller deler av dette.

I fjerde ledd er det hjemmel for departementet 
til å fastsette en øvre grense for størrelsen på pen-
sjonsreguleringsfondet. Det er presisert at over-
skytende midler over en slik grense skal tilføres 
premiefondet.

Til § 8-11 Opptjent rett til uførepensjon

Bestemmelsen har regler for opptjent rett til ufø-
repensjon sikret i pensjonbevis, og er nærmere 
omtalt ovenfor under avsnitt 3.1.

Første ledd gir §§ 8-2 til 8-10 tilsvarende anven-
delse, med mindre noe annet følger av annet og 
tredje ledd, når det i regelverket er fastsatt at 
arbeidstakere som fratrer sin stilling i foretaket 
skal ha opptjent rett til uførepensjon ved uførhet 
som inntreffer etter at arbeidstakeren opphørte å 
være medlem av pensjonsordningen og før ved-
kommende har fylt 67 år. 

I annet ledd er det fastsatt at det ved beregning 
av nedsatt inntektsevne etter § 8-3 på vanlig måte 
skal fastsettes inntekt før og etter uførhet. Inntekt 
før uførhet fastsettes ut fra arbeidstakerens nor-
male årslønn på uføretidspunktet, mens inntekt 
etter uførhet fastsettes til den inntekten som 
medlemmet forutsettes å kunne skaffe seg ved å 
utnytte sin restinntektsevne ved ethvert arbeid 
som medlemmet nå kan utføre. 

Bestemmelsen i annet ledd angir hvordan den 
nedsatte inntektsevnen skal fastsettes. I tredje ledd
er det nærmere regler for hvordan selve uførepen-
sjonen skal beregnes. Uførepensjonen skal bereg-
nes på den måten som er fastsatt i pensjonspla-
nen. Det er arbeidstakerens lønnsgrunnlag ved 
fratreden (da medlemmet opphørte å være med-
lem i pensjonsordningen) som skal legges til 
grunn, i tillegg til avkastning tilført pensjonsbevi-
set fram til uføretidspunktet. Uførepensjonen skal 

deretter avkortes etter forholdet mellom arbeids-
takerens tjenestetid i foretaket og 40 år. En 
arbeidstaker som ved fratreden har 10 års tjenes-
tetid vil i tilfelle kunne få 10/40 av full uførepen-
sjon fra pensjonsbeviset dersom vedkommende 
senere blir ufør. 

Fjerde ledd har regler om utstedelse av pen-
sjonsbevis for opptjent rett til uførepensjon ved 
fratreden. Pensjonsinnretningen skal utstede pen-
sjonsbevis til arbeidstakeren, når arbeidstakeren 
fratrer sin stilling i foretaket. Pensjonsbeviset skal 
sikre rett til uførepensjon, og angi arbeidstake-
rens tjenestetid og normale årslønn ved fratreden. 
Det skal knyttes premiereserve som sikrer opp-
tjent rett til uførepensjon og administrasjons-
reserve til pensjonsbeviset. Reglene i § 6-3 (regler 
for pensjonskassers utstedelse av pensjonsbevis), 
§ 6-4 første og annet ledd (om forsikringsforhol-
det mellom pensjonsinnretningen og pensjonsbe-
visinnehaveren etter at det er utstedt pensjonsbe-
vis og om fortsettelsesforsikring) og §§ 6-5 til 6-8 
(om henholdsvis sammenslåing av pensjonsbevis, 
utenlandske statsborgeres rett til pensjonsbevis, 
registrering av pensjonsbevis og om forvaltning 
pensjonsbeholdningen knyttet til pensjonsbevis) 
gjelder tilsvarende for pensjonsbevis utstedt etter 
bestemmelsen her.

Til nytt kapittel 9 Sluttbestemmelser

Eksisterende kapittel 8, som omfatter § 8-1 om 
ikrafttredelse og overgangsregler, blir nytt kapit-
tel 9 Sluttbestemmelser, som følge av at reglene 
om uførepensjon foreslås tatt inn som kapittel 8 i 
tjenestepensjonsloven. 

Til lovvedtakets del VI

I nr. 1 legges kompetansen til å vedta ikrafttre-
delse til Kongen. Det åpnes også for at Kongen 
kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til for-
skjellig tid. 

I nr. 2 er det inntatt en hjemmel for departe-
mentet til å fastsette nærmere overgangsregler. 
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Finansdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepen-
sjon).

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon) 
i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag 

til lov om endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon)

I

I lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning 
skal § 3-13 nr. 8 lyde:

8. Taushetsplikten etter nr. 1 er ikke til hin-
der for at pensjonsinnretning som har offentlig 
tjenestepensjon eller tjenestepensjon etter fore-
takspensjonsloven, innskuddspensjonsloven eller tje-
nestepensjonsloven, gis elektronisk tilgang til 
opplysninger om brutto arbeidsinntekt for per-
soner som mottar uførepensjon fra innretnin-
gen. Taushetsplikten gjelder tilsvarende for den 
som får opplysningene. 

II

I lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon 
gjøres følgende endringer:

§§ 6-1 til 6-5 oppheves.

§ 6-6 skal lyde:
(1) Foretaket skal tegne forsikring som gir 

rett til premie- og innskuddsfritak under uførhet 
i samsvar med den faktiske graden av uførhet, til-
svarende premiefritak etter tjenestepensjonsloven 
§ 2-1 annet ledd. Forsikringen skal omfatte alle 
medlemmer som ikke har fylt 67 år, og den skal gi 
premiefritak i samsvar med uførheten fram til 
medlemmet har fylt 67 år. Samlet opptjening av rett 
til alderspensjon på grunnlag av arbeidsinntekt og 
premiefritak skal ikke på noe tidspunkt overstige 
opptjening svarende til 100 prosent av full stilling.

III

I lov 24. november 2000 nr. 81 om inn-
skuddspensjon i arbeidsforhold skal § 2-4 lyde:

(1) Foretak som har alderspensjonsordning 
etter § 2-1, kan etter tjenestepensjonsloven tegne 
særskilt forsikring som kan gi uførepensjon til 
medlemmer som helt eller delvis mister inntekt-

sevnen. Foretaket kan videre etter foretakspensjons-
loven tegne særskilt forsikring som kan gi ytelser til 
barn og andre etterlatte av medlemmer som dør.

(2) Foretaket skal tegne forsikring som ved ufør-
het gir rett til innskuddsfritak i samsvar med den 
faktiske graden av uførhet, tilsvarende innskuddsfri-
tak etter tjenestepensjonsloven § 2-1 annet ledd.
Forsikringen skal omfatte alle medlemmer som 
ikke har fylt 67 år, og den skal gi innskuddsfritak 
i samsvar med den faktiske graden av uførhet fram 
til medlemmet har fylt 67 år. Samlet opptjening 
av rett til alderspensjon på grunnlag av arbeidsinn-
tekt og innskuddsfritak skal ikke på noe tidspunkt 
overstige opptjening svarende til 100 prosent av full 
stilling.

(3) Første og annet ledd gjelder tilsvarende for 
foretak og frilansere som omfattes av § 2-3 annet 
ledd. Forsikring som gir innskuddsfritak i alder-
spensjonsordningen etter § 2-3 annet ledd, kan 
likevel ikke gi rett til innskudd som overstiger 
innskuddsgrensen i § 2-3 annet ledd.

IV

I lov 21. desember 205 nr. 124 om lov om obliga-
torisk tjenestepensjon skal § 4 tredje ledd lyde:

(3) Det skal i regelverket for pensjonsordnin-
gen fastsettes at det for medlemmer som blir 
uføre, skal være innskuddsfritak ved uførhet i 
samsvar med uføregraden dersom uføregraden 
er 20 prosent eller mer. Uføregraden fastsettes 
etter reglene i tjenestepensjonsloven § 8-4. Inn-
skuddsfritaket løper så lenge uføregraden er 20 
prosent eller mer, men ikke lenger enn til 
medlemmet fyller 67 år. Samlet opptjening av rett 
til alderspensjon på grunnlag av arbeidsinntekt og 
innskuddsfritak skal ikke på noe tidspunkt overstige 
opptjening svarende til 100 prosent av full stilling.
Foretaket skal dekke premiekostnadene ved 
innskuddsfritak ved uførhet i tillegg til innskudd 
etter første ledd.
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V

I lov 13. desember 2013 nr. 106 om tjenestepen-
sjon gjøres følgende endringer:

§ 2-1 annet ledd skal lyde:
(2) Foretaket skal tegne forsikring som ved 

uførhet gir rett til innskuddsfritak i samsvar med 
den faktiske graden av uførhet. Forsikringen skal 
omfatte alle medlemmer som ikke har fylt 67 år. 
Premien for slik forsikring skal beregnes slik at 
foretaket ikke skal betale årlig premie til alder-
spensjon for medlemmer som blir uføre. Inn-
skuddsfritaket skal reduseres forholdsmessig etter 
den faktiske graden av uførhet. Samlet opptjening 
av rett til alderspensjon på grunnlag av arbeidsinn-
tekt og innskuddsfritak skal ikke på noe tidspunkt 
overstige 100 prosent av full stilling.

Kapittel 8 skal lyde:

Kapittel 8. Uførepensjon 

§ 8-1 Krav til regelverket 
(1) Et foretak kan opprette tjenestepensjons-

ordning for å sikre medlemmene uførepensjon i 
tillegg til den rett til arbeidsavklaringspenger 
eller uføretrygd som til enhver tid følger av fol-
ketrygdloven kapittel 11 og 12.

(2) Pensjonsordningen kan yte årlig uføre-
pensjon etter reglene i kapitlet her til medlem-
mer som i medlemstiden har fått inntektsevnen 
nedsatt på grunn av skade, sykdom eller lyte, i 
en slik grad at medlemmet ikke kan fortsette i 
sin vanlige stilling og ikke kan skaffe seg annet 
høvelig arbeid.

(3) Pensjonsplan og annet regelverk for pen-
sjonsordningen skal oppfylle kravene i kapittel 2 
og 3. Ytelsene etter pensjonsplanen skal være 
garantert av pensjonsinnretningen. 

(4) I regelverket for pensjonsordningen kan 
det fastsettes at arbeidstakere som fratrer sin 
stilling i foretaket, og som har minst tre års tje-
nestetid der, skal ha opptjent rett til uførepen-
sjon etter reglene i § 8-11 ved uførhet som følge 
av skade, sykdom eller lyte oppstått etter at 
arbeidstakeren opphørte å være medlem av pen-
sjonsordningen.

§ 8-2 Vilkår for rett til uførepensjon 
(1) Det er et vilkår for rett til uførepensjon 

etter reglene i kapitlet her at medlemmets evne 
til å utføre inntektsgivende arbeid er varig ned-
satt og oppfyller det minstekrav til nedsatt inn-
tektsevne som regelverket fastsetter. Det kan 

ytes midlertidig uførepensjon når det ikke er 
avklart om inntektsevnen er varig nedsatt.

(2) I regelverket kan minstekravet til nedsatt 
inntektsevne ikke settes lavere enn 20 prosent. 
Minstekravet kan ikke i noe tilfelle settes høy-
ere enn 50 prosent. Det kan dessuten ikke settes 
høyere enn:
a) 40 prosent for medlem som mottar arbeidsav-

klaringspenger når krav om uførepensjon 
fremsettes, jf. folketrygdloven § 12-7 annet 
ledd, eller

b) 30 prosent dersom medlemmets inntektsevne 
er nedsatt som følge av yrkesskade eller yrkes-
sykdom, jf. folketrygdloven § 12-17 første ledd 
bokstav c.
(3) Et medlem har bare rett til uførepensjon 

etter reglene i kapitlet her dersom det i samsvar 
med reglene i folketrygdloven § 12-5 har gjen-
nomgått, eller forsøkt å gjennomgå hensikts-
messig behandling og hensiktsmessige tiltak for 
å bedre arbeidsevnen.

(4) Uførepensjon ytes ikke til medlem som 
har fylt 67 år eller har nådd en lavere særlig 
aldersgrense fastsatt i eller i medhold av lov.

§ 8-3 Nedsatt inntektsevne 
(1) Vurderingen av hvor mye et medlems 

inntektsevne er blitt nedsatt, skal bygge på en 
sammenligning av de inntektsmuligheter som 
medlemmet hadde før uføretidspunktet og 
medlemmets inntektsmuligheter etter uføretids-
punktet.

(2) Uføretidspunktet er det tidspunkt inn-
tektsevnen ble varig nedsatt minst til det nivå 
som kreves etter regelverket. Er inntektsevnen 
redusert gradvis over flere år, kan det tas 
utgangspunkt i inntektsevnen før skade, syk-
dom eller lyte oppstod.

(3) Inntekt før uførhet fastsettes til medlem-
mets normale årslønn i foretaket før uføretids-
punktet, beregnet i samsvar med reglene i § 4-3. 
Inntekt etter uførhet fastsettes til den inntekt 
medlemmet forutsettes å kunne skaffe seg ved å 
utnytte sin restinntektsevne ved ethvert arbeid 
som medlemmet nå kan utføre. Ved vurderingen 
skal det legges vekt på medlemmets alder, 
evner, utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmu-
ligheter på hjemstedet, eller andre steder der 
det er rimelig at medlemmet tar arbeid.

(4) Ved anvendelsen av bestemmelser i dette 
kapittel justeres inntekt før og etter uførhet i 
samsvar med senere regulering av grunnbeløpet 
i folketrygden (G).
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§ 8-4 Fastsettelse og endring av uføregrad 
(1) Pensjonsinnretningen skal i det enkelte 

tilfelle fastsette den uføregrad som skal benyttes 
ved beregningen av uførepensjon fra pensjons-
ordningen. Uføregrad fastsatt etter folketrygdlo-
ven, skal normalt legges til grunn. For øvrig skal 
uføregraden tilsvare den del av inntektsevnen 
som anses tapt etter reglene i § 8-3, og den skal 
fastsettes gradert i trinn på fem prosent.

(2) Uføregraden endres ikke selv om uføre-
pensjonen reduseres på grunn av inntekt etter 
§ 8-9 første ledd.

(3) Inntil uføregrad er fastsatt, kan det ytes 
midlertidig uførepensjon etter reglene i § 8-8 
annet ledd.

(4) Blir inntektsevnen ytterligere nedsatt 
etter at uføregrad er fastsatt, kan medlemmet 
kreve at det etter første ledd blir fastsatt ny ufø-
regrad som motsvarer den del av inntektsevnen 
som er tapt, jf. § 8-3. 

(5) Ved endring av uføregrad skal pensjons-
innretningen foreta omberegning av premiere-
serven etter forsikringsvirksomhetsloven § 9-16 
femte ledd. Endring i premiereserve inngår ved 
beregningen av årets risikoresultat.

§ 8-5 Lønnsgrunnlag 
(1) Lønnsgrunnlaget ved beregningen av 

uførepensjon fra pensjonsordningen er medlem-
mets normale årslønn i foretaket, beregnet på 
uføretidspunktet etter reglene i § 4-3. Lønn som 
overstiger 12 G, skal ikke medregnes.

(2) Dersom skade, sykdom eller lyte oppstått 
i medlemstiden gradvis har redusert et medlems 
inntektsevne over flere år, skal det ved bereg-
ningen i stedet tas utgangspunkt i medlemmets 
lønnsgrunnlag før slik skade, sykdom eller lyte 
oppstod, dersom foretaket før uføretidspunktet 
har underrettet pensjonsinnretningen om det 
høyere lønnsgrunnlag som i tilfelle skal legges 
til grunn ved beregningen av uførepensjon til 
medlemmet.

§ 8-6 Grenser for uførepensjon i tillegg til uføretrygd
(1) Uførepensjonen skal i pensjonsplanen 

fastsettes som en prosent av det enkelte 
medlemmets lønnsgrunnlag etter § 8-5, som et 
fastsatt kronebeløp, eller som en kombinasjon 
av disse. Uførepensjonen kan ikke overstige 
summen av 
a) 25 prosent av G, likevel ikke mer enn 6 prosent 

av det enkelte medlemmets lønnsgrunnlag 
etter § 8-5 og 

b) 3 prosent av det enkelte medlemmets lønns-
grunnlag etter § 8-5.
(2) I pensjonsplanen kan det også fastsettes 

at uførepensjonen skal omfatte et tillegg på inn-
til 66 prosent av den del av medlemmets lønns-
grunnlag som ligger mellom 6 og 12 G. I så fall 
skal uførepensjon etter første ledd fastsettes på 
et nivå som ikke er uforholdsmessig lavt sam-
menlignet med uførepensjonen for lønn mellom 
6 og 12 G fra pensjonsordningen.

(3) Det kan fastsettes i regelverket at uføre-
pensjonen som utbetales til et medlem, skal gis 
et tillegg for hvert barn under 21 år som 
medlemmet forsørger eller plikter å forsørge. 
Barnetillegget per barn kan utgjøre inntil en 
tidel av G per år, men tillegget kan til sammen 
for samtlige barn ikke utgjøre mer enn to tideler 
av G per år.

(4) Er det i regelverket fastsatt et lavere min-
stekrav til uføregrad enn minstekravene etter 
folketrygdloven § 12-7 første og annet ledd eller 
§ 12-17 første ledd bokstav c, kan uførepensjo-
nen i tilfelle hvor folketrygdens minstekrav til 
uføregrad ikke er oppfylt, også omfatte et tillegg 
for å dekke manglende rett til uføretrygd fra fol-
ketrygden.

§ 8-7 Beregning av uførepensjon 
(1) Et medlems uførepensjon beregnes ut fra 

medlemmets lønnsgrunnlag etter § 8-5 på den 
måten som er fastsatt i pensjonsplanen. Barnetil-
legg beregnes på den måten som er fastsatt i 
pensjonsplanen, og innenfor rammene i § 8-6 
tredje ledd. 

(2) Uførepensjon fra foretakets pensjonsord-
ning skal reduseres inntil uførepensjonen utgjør 
det høyeste av enten den uførepensjonen som er 
fastsatt i pensjonsplanen, eller summen av uføre-
pensjon fra fripoliser, pensjonsbevis og oppsatte 
rettigheter. Det skal ved beregningen etter før-
ste punktum ikke tas hensyn til ytelser fra fripo-
liser, pensjonsbevis og oppsatte rettigheter som 
dekker inntektstap ved uførhet som ikke omfat-
tes av uføretrygden eller uførepensjonen fra 
foretakets pensjonsordning. Dersom 
medlemmet har fått utbetalt for lite eller for mye 
uførepensjon, kan det foretas et etteroppgjør. 

(3) Medlemmet skal på forespørsel opplyse 
pensjonsinnretningen om sin rett til uførepen-
sjon fra fripoliser, pensjonsbevis og oppsatte ret-
tigheter.

(4) Dersom fastsatt uføregrad er lavere enn 
100 prosent, fastsettes uførepensjonen til en for-
holdsmessig andel av uførepensjon beregnet 
etter første og annet ledd.
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(5) Departementet kan fastsette forskrift til 
utfylling og gjennomføring av bestemmelsen 
her. 

§ 8-8 Utbetaling av uførepensjon 
(1) Uførepensjon utbetales til medlemmet 

tidligst ett år etter det tidspunkt medlemmets 
inntektsevne ble nedsatt minst til det nivå som 
kreves etter regelverket. Retten til uførepensjon 
opphører dersom medlemmet ikke lenger opp-
fyller det minstekrav til uføregrad som er fast-
satt i regelverket.

(2) Midlertidig uførepensjon kan tidligst 
utbetales når medlemmet har framsatt krav på 
arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra fol-
ketrygden, og det må antas at kravet blir innvil-
get. Dersom medlemmet mottar 
arbeidsavklaringspenger fra folketrygden, kan 
pensjonsinnretningen ikke i tillegg utbetale mid-
lertidig uførepensjon som vil innebære at sum-
men av arbeidsavklaringspenger og midlertidig 
uførepensjon til medlemmet vil overstige 70 pro-
sent av lønnsgrunnlaget etter § 8-5. Må det antas 
at bare en del av medlemmets inntektsevne er 
tapt, beregnes grensen forholdsmessig.

§ 8-9 Fradrag for arbeidsinntekt 
(1) Det skal foretas inntektsfradrag i uføre-

pensjon til medlem som i et kalenderår har pen-
sjonsgivende arbeidsinntekt som overstiger 
inntekt etter uførhet, som fastsatt etter § 8-3 
tredje ledd. Mottar medlemmet uføretrygd fra 
folketrygden, tillegges inntekt etter uførhet, 
som fastsatt etter § 8-3 tredje ledd, et tillegg på 
fire tideler av G. Reduksjonen av uførepensjonen 
skal tilsvare overskytende inntekt, multiplisert 
med forholdet mellom uførepensjon ved 100 pro-
sent uføregrad og inntekten før uførhet som 
fastsatt etter § 8-3 tredje ledd. Ved beregningen 
justeres inntekt før og etter uførhet etter senere 
regulering av grunnbeløpet. Inntektsfradraget i 
uførepensjon overføres til foretakets premie-
fond.

(2) Medlemmet skal opplyse pensjonsinnret-
ningen om forventet inntekt og om endringer i 
inntekten. Dersom medlemmet har fått utbetalt 
for lite eller for mye pensjon som følge av at det 
er lagt til grunn uriktige opplysninger om inn-
tekt, skal det foretas et etteroppgjør. Dersom 
det er utbetalt for lite, skal differansen etterbeta-
les som et engangsbeløp. For mye utbetalt ufø-
repensjon kan inndrives uten hensyn til skyld og 
kan avregnes ved å trekke i framtidige 
utbetalinger av uførepensjon og alderspensjon 
fra pensjonsinnretningen. Krav om tilbake-

kreving av for mye utbetalt uførepensjon er 
tvangsgrunnlag for utlegg. Departementet kan 
gi forskrift om etteroppgjør. 

(3) Det skal ikke utbetales uførepensjon når 
medlemmets pensjonsgivende arbeidsinntekt i 
et kalenderår utgjør mer enn 80 prosent av inn-
tekt før uførhet etter § 8-3 tredje ledd, oppjustert 
i samsvar med senere endringer i grunnbeløpet.

(4) Barnetillegg etter § 8-6 tredje ledd redu-
seres på tilsvarende måte som uførepensjonen 
etter første og tredje ledd.

§ 8-10 Oppregulering av uførepensjon under utbeta-
ling 

(1) Uførepensjon under utbetaling skal opp-
reguleres årlig i samsvar med avkastningspro-
senten for midlene i pensjonsinnretningens 
kollektivportefølje til sikring av uførepensjoner 
under utbetaling, jf. forsikringsvirksomhets-
loven § 9-16 femte ledd. Oppregulering i et år 
skal likevel ikke overstige en prosentvis regule-
ring i samsvar med endringen i grunnbeløpet i 
folketrygden.

(2) Avkastning i et år som overstiger det som 
trengs til oppregulering etter første ledd, skal 
tilføres pensjonsordningens reguleringsfond for 
uførepensjon. Midlene i fondet skal brukes til å 
dekke oppregulering opp til grensen i første 
ledd i år hvor årets avkastning ikke er tilstrekke-
lig.

(3) Det kan fastsettes i regelverket at årlig 
oppregulering av uførepensjon som ikke kan 
dekkes av årets avkastning, eller ved overføring 
av midler i reguleringsfondet, skal dekkes ved 
tilskudd fra foretaket.

(4) Departementet kan gi forskrift om en 
øvre grense for størrelsen på pensjonsordnin-
gens reguleringsfond for uførepensjon. Over-
skytende midler skal tilføres premiefondet.

§ 8-11 Opptjent rett til uførepensjon 
(1) Er det i regelverket fastsatt at arbeidsta-

kere som fratrer sin stilling i foretaket, skal ha 
opptjent rett til uførepensjon ved uførhet som 
følge av skade, sykdom eller lyte oppstått etter 
at arbeidstakeren opphørte å være medlem av 
pensjonsordningen, men før arbeidstakeren har 
fylt 67 år, gjelder bestemmelsene i §§ 8-2 til 8-10 
tilsvarende, med mindre annet er fastsatt i annet 
og tredje ledd.

(2) Ved beregning av nedsatt inntektsevne 
etter § 8-3, skal inntekt før uførhet fastsettes ut 
fra arbeidstakerens normale årslønn på uføre-
tidspunktet. Inntekt etter uførhet skal fastsettes 
til den inntekt medlemmet forutsettes å kunne 
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skaffe seg ved å utnytte sin restinntektsevne ved 
ethvert arbeid som medlemmet nå kan utføre.

(3) Uførepensjonen skal beregnes på den 
måte som er fastsatt i pensjonsplanen, på grunn-
lag av arbeidstakerens lønnsgrunnlag ved fratre-
den og avkastning tilført pensjonsbeviset fram 
til uføretidspunktet etter § 8-10 første ledd. Den 
skal deretter avkortes etter forholdet mellom 
arbeidstakerens tjenestetid i foretaket og 40 år.

(4) Når arbeidstakeren fratrer sin stilling i 
foretaket, skal pensjonsinnretningen utstede 
pensjonsbevis til arbeidstakeren som sikrer opp-
tjent rett til uførepensjon. Pensjonsbeviset skal 
angi arbeidstakerens tjenestetid og normale 
årslønn ved fratreden. Premiereserve som sik-

rer opptjent rett til uførepensjon og administra-
sjonsreserve, skal knyttes til pensjonsbeviset. 
For øvrig gjelder § 6-3, § 6-4 første og annet ledd 
og §§ 6-5 til 6-8 tilsvarende.

Gjeldende kapittel 8 med §§ 8-1 og 8-2 blir nytt 
kapittel 9 Sluttbestemmelser med §§ 9-1 og 9-2.

VI

1. Loven gjelder fra det tidspunkt Kongen 
bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte 
bestemmelsene til forskjellig tid.

2. Departementet kan fastsette overgangsregler.
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