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Høring - Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring 

av ny uføretrygd 

 

Fellesforbundet viser til brev av 31. januar angående ovennevnte høring. 

 

Til 3.3 Unntak fra inntekt i varig tilrettelagt arbeid (VTA). Som departementet selv skriver i 

høringsnotatet er det besluttet at personer som mottar uføretrygd og er heltidsbeskjeftiget i varig 

tilrettelagt arbeid (VTA), og mottar en liten bonuslønn i tillegg til uføretrygd, ikke skal få sin uføretrygd 

redusert. 

 

Når det nå i forslag til forskrift, om uføretrygd fra folketrygden i Kapittel 3 Reduksjon av uføretrygd på 

grunn av inntekt, står at det skal fastsettes en inntektsgrense er dette i strid med denne beslutningen. 

 

I høringsnotatet står det at VTA-ansatte kan ha arbeidsinntekt som stammer fra annet arbeid enn arbeid i 

VTA bedrift, og at det ikke er mulig for Arbeids- og velferdsetaten å skille ut bonuslønn fra eventuell 

annen inntekt. 

 

Ansatte i VTA-tiltaket er 100 % varig uføretrygdet. Det virker som en tenkt problemstilling at de har 

lønnsinntekt utenfor VTA bedriften. 

 

Vi finner det noe underlig at Arbeids- og velferdsetaten ikke skal kunne skille mellom bonuslønn fra 

VTA bedrift og eventuell annen lønnsinntekt fra annen arbeidsgiver. Dersom det i framtiden blir en 

aktuell problemstilling, at tiltaksdeltakere på varig tilrettelagt arbeid mottar lønnsinntekt, må etaten sørge 

for å ha systemer for å kunne skille lønnsinntekt fra bonuslønn. 

 

Det må i ny forskrift komme klart fram at avkorting i uføretrygd ikke skal gjelde bonuslønn for 

uføretrygdede som deltar på varig tilrettelagt arbeid.  

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

 

Anders Skattkjær Inger Karin Hagerup 

(sign.)             (sign.) 

 

 

Dette brevet er elektronisk godkjent i Fellesforbundet og har derfor ingen signatur. 
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