
St.prp. nr. 74

(2007–2008) 

Endringer i bevilgninger under Arbeids
og inkluderingsdepartementet – Oppfølging 

av trygdeoppgjøret for 2008 
(Heving av enkelte minsteytelser m.v.) 

Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 27. juni 2008,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Stoltenberg II)


1 Innledning 

Formålet med denne proposisjonen er å be Stortin
get om å godkjenne endringer i følgende ytelser fra 
1. mai 2008: 
–	 Rehabiliteringspenger: minsteytelsen økes fra 

1,8G til 1,97G 
–	 Attføringspenger: minsteytelsen økes fra 1,8G 

til 1,97G 
–	 Tidsbegrenset uførestønad: minsteytelsen økes 

fra 1,8G til 1,97G 
–	 Unge uføre: ytelsen økes fra 2,4G til 2,44G for 

rehabiliteringspenger, attføringspenger og tids
begrenset uførestønad 

–	 Overgangsstønad til enslige forsørgere økes fra 
1,85G til 1,97G 

–	 Supplerende stønad til personer med kort botid 
i Norge: 
–	 økes fra 1,7933G til 1,94G for enslige 
–	 økes fra 2,2933G til 2,44G for personer med 

ektefelle under 67 år 
–	 økes fra 1,6433G til 1,79G for hver av ekte

fellene når begge er fylt 67 år. 

2 Bakgrunn 

I St.prp. nr. 65 (2007–2008) Om trygdeoppgjøret 
2008 foreslo Regjeringen at grunnbeløpet i folke
trygden (G) fra 1. mai 2008 økes fra 66 812 kroner 
til 70 256 kroner. Etter gjeldende retningslinjer 
skulle G vært økt til 70 934 kroner fra 1. mai. Det 
nye grunnbeløpet anslås å medføre en innsparing i 
utgiftene på 1 948 mill. kroner i forhold til om G 
hadde blitt regulert etter retningslinjene. Det er vi
dere foreslått å øke den ordinære satsen for særtil
legget for alderspensjon, uførepensjon og etterlatte
pensjon fra 79,33 pst. av G til 94 pst. av G, og en 
opptrapping til 97 pst. av G i 2009 og til 100 pst. av G 
i 2010. Heving av særtillegget (normal sats) til 94 
pst. av G anslås å ha en merutgift på 1 340 mill. kro
ner, slik at netto innsparing anslås til 608 mill. kro
ner. Det var enighet i trygdedrøftingene om at det 
øvrige etterslepet skulle tilbakeføres til de øvrige 
G-regulerte stønadsordningene i folketrygden. 

Kap. 667, 2620, 2652, 2653, 2655 
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3 Departementets vurderinger 

Tabell 3.1 

Ny ytelse/ Helårseffekt Effekt i 2008 
Ytelse minsteytelse i mill. kroner fra 1. mai 

Supplerende stønad .............................................................. 1,94G/2,44G/1,79G 15 10 
Overgangsstønad .................................................................. 1,97G 143,8 95,9 
Rehabiliteringsspenger ........................................................ 1,97G 98,8 69 
Attføringspenger ................................................................... 1,97G 240 163,6 
Tidsbegrenset uførestønad .................................................. 1,97G 97 67,5 
Unge uføre ............................................................................. 2,44G 14,3 Fordelt* 

Sum ........................................................................................ 608,9 406


* Unge uføre er fordelt på rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad 

Å heve minsteytelsene i de midlertidige helse
relaterte ytelsene og nivået på overgangstønaden til 
enslige forsørgere vil være et viktig bidrag i Regje
ringens fattigdomsbekjempelse. Ettersom en del av 
dem som i dag mottar minsteytelser eller ytelser li
ke over minstenivået får tillegg i form av økono
misk sosialhjelp, vil det å heve minsteytelsene dess
uten kunne bidra til mindre kostbar dobbeltbe
handling. En del vil da ikke lenger trenge slike til
legg. En økning i ytelsesnivået, samt en økning i 
minsteytelsene vil gi et økonomisk løft for stønads
mottakere som befinner seg i denne gruppen. I til
legg vil hevingen kunne bidra til å redusere kom
munenes utgifter til økonomisk sosialhjelp. Det er 
ikke vurdert hvor mye kommunene vil spare ved 
denne økningen i minsteytelsene. 

Departementet ser det som vesentlig at minste
ytelsene i de midlertidige helserelaterte ytelsene 
og overgangsstønaden til enslige forsørgere er på 
samme nivå. Departementet foreslår derfor at disse 
heves til 1,97G. I forbindelse med trygdeoppgjøret 
for 2008 er det foreslått en opptrappingsplan med 
sikte på å øke minstepensjonen for enslige til 2G. 
Videre er kvalifiseringsstønaden og introduksjons
stønaden for nyankomne innvandrere 2G. Regjerin
gen har som siktemål at overgangsstønaden for 
enslige forsørgere og minsteytelsene for rehabilite
ringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset 
uførestønad skal heves til 2G. 

Ytelsen til unge uføre som mottar uførepensjon 
ble økt i forbindelse med trygdeoppgjøret. Det kan 
derfor være rimelig at også minsteytelsen til unge 
uføre på helserelaterte korttidsytelser økes. 

Loven om supplerende stønad til personer med 
kort botid i Norge gir i dag tre ulike minsteytelser. 
Disse satsene tilsvarer minstepensjonsytelsene i 

folketrygden, og avhenger av sivilstatus og ektefel
les alder. Det fremgår klart av forarbeidene at ga
rantinivået for supplerende stønad skal tilsvare 
minstepensjonen i folketrygden. Økningen i særtil
leggssatsene fra 1. mai 2008 gjør det naturlig å øke 
satsene for supplerende stønad tilsvarende, slik at 
garantinivået i ordningen fortsatt vil svare til mins
tepensjon. 

4 Regjeringens forslag 

Regjeringen foreslår i Ot.prp. nr. 77 (2007–2008) at 
innsparingen på 608 mill. kroner benyttes til å øke 
minsteytelsen for rehabiliteringspenger, attførings
penger og tidsbegrenset uførestønad fra 1,8 til 
1,97G, samt å øke overgangsstønaden for enslige 
forsørgere fra 1,85 til 1,97G. 

Regjeringen foreslår videre at minsteytelsen for 
unge uføre som mottar rehabiliteringspenger, attfø
ringspenger og tidsbegrenset uførestønad økes fra 
2,4 til 2,44G. 

Satsene for supplerende stønad foreslås økt og 
følger samme opptrappingsplan som særtillegget 
for alders-, uføre- og etterlattepensjon i perioden 
2008–2010. Dette innebærer en økning i satsene pr. 
1. mai 2008 for supplerende stønad fra 1,7933G til
1,94G for enslige, fra 2,2933G til 2,44G for personer 
med ektefelle under 67 år og fra 1,6433 G til 1,79G 
for hver av ektefellene når begge har fylt 67 år. 

Kostnadene ved forslagene om å øke minstey
telsene i de helserelaterte midlertidige ytelsene og 
forslagene om økning i overgangsstønaden til ensli
ge forsørgere og satsene for supplerende stønad til 
personer med kort botid i Norge vil fordele seg 
som vist i tabell 3.1. Med dette forslaget vil kostna
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dene (helårseffekten) beløpe seg til om lag 609 Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
mill. kroner. Forslaget er om lag provenynøytralt 
innenfor rammen av trygdeoppgjøret for 2008. t i l r å r : 

For 2008 vil effekten være 8/12 fordi endringen 
får virkning fra 1. mai. At Deres Majestet godkjenner og skriver under 

et fremlagt forslag til proposisjonen til Stortinget 
om oppfølging av trygdeoppgjøret for 2008 – End-
ringer i bevilgninger under Arbeids- og inklude
ringsdepartementet – Oppfølging av trygdeoppgjø
ret for 2008 (Heving av enkelte minsteytelser m.v.) 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r : 

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer i bevilgninger under Arbeids- og inkluderingsde
partementet – Oppfølging av trygdeoppgjøret for 2008 (Heving av enkelte minsteytelser m.v.) i samsvar 
med vedlagt forslag. 
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Forslag 

til vedtak om Endringer i bevilgninger under Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet – Oppfølging av 

trygdeoppgjøret for 2008 
(Heving av enkelte minsteytelser m.v.) 

I 
I statsbudsjettet for 2008 blir det gjort følgende endringer: 

Utgifter: 

Kap Post Formål Kroner 

667 Supplerende stønad til personer over 67 år 
70 Tilskudd, overslagsbevilgning, økes med .............................................................. 10 000 000 

fra kr 260 000 000 til kr 270 000 000 
2620 Stønad til enslig mor eller far 

70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning, økes med ............................................... 95 900 000 
fra kr 2 183 000 000 til kr 2 278 900 000 

2652 Medisinsk rehabilitering m.v. 
70 Rehabiliteringspenger, overslagsbevilgning, økes med ....................................... 69 000 000 

fra kr 8 518 000 000 til kr 8 587 000 000 
2653 Ytelser til yrkesrettet attføring 

70 Attføringspenger, overslagsbevilgning, økes med ................................................ 163 600 000 
fra kr 9 736 000 000 til kr 9 899 600 000 

2655 Uførhet 
74 Tidsbegrenset uførestønad, overslagsbevilgning, økes med ............................... 67 500 000 

fra kr 7 639 000 000 til kr 7 706 500 000 

Trykk: A/S O. Fredr. Arnesen. Juni 2008 
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