
Forskrift til utfylling og gjennomføring av regulering av alderspensjon og 

av grunnbeløpet i folketrygden   

 
Fastsatt ved kgl.res. ……..2009 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd 

(folketrygdloven) § 1-4 tredje ledd, § 19-14 niende ledd og § 20-18 niende ledd. Fremmet av 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 

 

§ 1 Virkeområde 

 Denne forskriften inneholder nærmere bestemmelser om den årlige reguleringen av 

grunnbeløpet i folketrygden, reguleringen av alderspensjon under opptjening og under 

utbetaling og reguleringen av satsene for minste pensjonsnivå og av satsene for 

garantipensjon etter folketrygdloven. 

   

§ 2 Beregning av lønnsveksten  

Ved reguleringen av grunnbeløpet etter folketrygdloven § 1-4 og av alderspensjon 

under opptjening og under utbetaling etter folketrygdloven §§19-14 og 20-18 skal 

lønnsveksten beregnes som beskrevet i denne bestemmelsen. 

Forventet lønnsutvikling beregnes for lønnstakere i alt. Til grunn for forventet 

lønnsutvikling i reguleringsåret legges regjeringens anslag for lønnsveksten i revidert 

nasjonalbudsjett for alle lønnstakergrupper i inneværende kalenderår. Forventet 

lønnsutvikling skal justeres for eventuelt avvik mellom forventet og faktisk lønnsutvikling 

året før. Faktisk lønnsutvikling hentes fra rapportene til Det tekniske beregningsutvalget for 

inntektsoppgjørene. 

Det skal vurderes om det foreligger særlige forhold som har påvirket faktisk 

lønnsutvikling for enkeltgrupper, og om lønnsutviklingen for denne eller disse gruppene skal 

holdes utenfor ved beregningen av lønnsveksten.  

Lønnsbegrepet som benyttes i den årlige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget 

for inntektsoppgjørene ”Om grunnlaget for inntektsoppgjørene” skal danne grunnlaget for 

beregningen av både forventet og faktisk lønnsvekst. 

 

§ 3 Drøfting med organisasjonene 

Beregningen av lønnsveksten skal drøftes  med pensjonistenes, de funksjonshemmedes 

og arbeidstakernes organisasjoner.  

 

§ 4 Effekten av levealdersjusteringen ved 67 år  

 Departementet kan gi forskrift med nærmere bestemmelser om hvordan effekten av 

levealdersjusteringen ved 67 år for reguleringen av satsene for minste pensjonsnivå etter 

folketrygdloven § 19-8 og for garantipensjon etter folketrygdloven § 20-18 skal beregnes. 

 

§ 5 Ikraftsetting 

 Reglene i denne forskriften trer i kraft fra og med 1. januar 2011. 


