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Ot.prp. nr. 10

(2003–2004) 

Om lov om endringer i folketrygdloven og i 
enkelte andre lover 

(samleproposisjon høsten 2003) 

Tilråding fra Sosialdepartementet av 17. oktober 2003,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Bondevik II)


1 Innledning 

Sosialdepartementet legger med dette fram forslag Forslaget er en oppfølging av Stortingets vedtak 
til endringer i i forbindelse med behandlingen av statsbudsjet
–	 lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folke- tet for 2003. Tilskuddet vil bli gitt i form av årli

trygdloven) ge avsetninger til fond for videre- og etterutdan
–	 lov 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygde- ning. Formålet er å likestille kiropraktorer med 

retten andre refusjonsberettigede profesjoner med 
–	 lov 23. desember 1988 nr. 110 om statstilskott til hensyn til mulighet for etterutdanning og kvali

ordninger for avtalefestet pensjon tetssikring. 

I proposisjonens Del I foreslås endringer i folke
trygdloven og trygderettsloven. Endringene i folke
trygdloven gjelder i hovedsak materielle endringer 

–	 Sykepengeordningen målrettes mot arbeidstakere 
med stabil tilknytning til arbeidslivet (punkt 4) 
Opptjeningstiden for rett til sykepenger foreslås 
utvidet fra to til fire uker. Perioden hvor syke
pengeretten er i behold i inaktive perioder redu

knyttet til budsjettforslaget for 2004: 	 seres fra tre måneder til en måned. Samtidig fo
–	 Økt grunnpensjon for gifte og samboende pensjo- reslås å utvide retten til sykepenger ved av

nister (punkt 2)	 brudd av etterutdanning og under etterlønnspe
For gifte og visse grupper samboende pensjo- rioden. Forslaget vil også få konsekvenser for
nister økes folketrygdens grunnpensjon fra 80 opptjeningstiden i forhold til omsorgspenger,
til 82,5 prosent av grunnbeløpet. Endringen pleiepenger, opplæringspenger og svanger
gjelder også for avtalefestet pensjon med stats- skapspenger.
tilskott (AFP). Forslaget er en oppfølging av en – Skjerpet krav til vurdering av behovet for yrkesret
avtale som ble inngått høsten 2002 mellom tet attføring (punkt 5)
Fremskrittspartiet og regjeringspartiene under For å sikre tidlig overgang til aktive tiltak lovfes
behandlingen av statsbudsjettet for 2003. tes det krav om at trygdekontoret skal vurdere 

–	 Innføring av hjemmel for å gi tilskudd til fellesfor- behovet for yrkesrettet attføring så tidlig som
mål for kiropraktorer (punkt 3) mulig. 
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–	 Forskriftshjemmel i bestemmelsen om stønad til 
bedring av funksjonsevnen i dagliglivet (punkt 6) 
Trygderetten har avsagt kjennelser i flere saker 
der Rikstrygdeverkets vedtak er omgjort. Be
grepet «dagliglivet» i folketrygdloven § 10–6 er 
fortolket noe mer utvidende enn det som følger 
av trygdeetatens retningslinjer, slik at også fri
tidsaktiviteter er omfattet. For å unngå en slik 
utvidet fortolkning foreslår departementet å de
finere «dagliglivet» i forskrift slik at tidligere 
praksis opprettholdes. 

–	 Unntaksordningene for rett til rehabiliteringspen
ger utover 52 uker tidsbegrenses (punkt 7) 
For å motvirke uønsket passivisering hos reha
biliteringspengemottakere foreslås det en tids
begrensning på 52 uker for den perioden som 
ytelsen kan forlenges med etter unntaksbe
stemmelser, med unntak for meget alvorlige 
sykdomstilfeller. 

–	 Presisering av graderingsreglene for rehabilite
ringspenger (punkt 8) 
Graderingsreglene presiseres slik at samlet ufø
regrad ikke kan overstige 100 prosent når ved
kommende mottar flere ytelser (punkt 8). 

–	 Visse grupper enslige forsørgere får utvidet stø
nadsperioden for overgangsstønad under nødven
dig utdanning fra to til tre år, i tillegg til den ordi
nære stønadsperioden på tre år, slik at samlet stø
nadsperiode blir seks år (punkt 9) 
En forlenget stønadsperiode under utdanning 
vil kunne gi enslige forsørgere med mange barn 
eller de som ble enslig forsørger i ung alder, økt 
kompetanse og de vil dermed lettere kunne få 
hensiktsmessig arbeid. 

–	 Etter et samlivsbrudd skal enslige forsørgere un
der nødvendig utdanning kunne få overgangsstø
nad i inntil to år frem til barnet fyller ti år (punkt 
9) 
I dag er stønadsperioden ett år. Forlenget stø
nadsperiode vil omfatte enslige forsørgere som 
trenger utdanning på grunn av manglende yr
keskompetanse. 

–	 Henvisningen i § 15–8 første ledd til § 15–6 fem
te ledd tas ut som unødvendig (punkt 9). 
Bakgrunnen er at aktivitetskravet blir uttøm
mende regulert for de eldre barn i forbindelse 
med forslaget om forlenget stønadstid. 

–	 Utbetalingsrutinene for uførepensjon justeres 
(punkt 10) 
Det foreslås at det ikke skal utbetales uførepen
sjon for perioder hvor vedkommende har mot
tatt rehabiliteringspenger, attføringspenger el
ler tidsbegrenset uførestønad. 

Endringene i trygderettsloven gjelder: 
–	 Opphevelse av adgangen til å sende en sak til 

Trygderetten uten å forelegge oversendelsesbrevet 
for den ankende part (punkt 11) 
Før en sak går til Trygderetten, skal trygdeeta
ten (og andre ankemotparter) forelegge den an
kende part et utkast til oversendelsesbrev for 
merknader. I 1999 ble det åpnet adgang til unn
tak fra dette. Unntaksadgangen foreslås nå tatt 
bort for å sikre at partens anførsler blir vurdert 
før saken sendes til retten. 

–	 Krav til ankemotpartens oversendelsesbrev 
(punkt 12) 
Det foreslås regelfestet krav til et oversendel
sesbrev til Trygderetten i tråd med gjeldende 
retningslinjer utarbeidet av Rikstrygdeverket. 
Endringen skal – på samme måte som foreleg
gelsen av oversendelsesbrevet for den ankende 
part – bidra til å sikre en god saksforberedelse 
og lette behandlingen i Trygderetten. 

–	 Oppheving av ordningen med kjennelser uten 
grunngiving (punkt 13) 
Trygderetten kan nå treffe avgjørelse uten 
grunngiving i klare avslagssaker. Tre medlem
mer må delta, og avgjørelsen skal være enstem
mig. Denne adgangen foreslås erstattet med en 
adgang til å avsi kjennelser med forenklet 
grunngiving. De vanlige reglene om rettens 
sammensetning skal gjelde, slik at rett vil kun-
ne settes med to medlemmer. 

I Del II foreslås følgende endring i lov om statstil
skott til ordninger for avtalefestet pensjon: 
–	 Avtalefestet pensjon med statstilskott skal avkortes 

krone for krone mot gavepensjon fra arbeidsgiver
en (punkt 14) 
Tilsvarende bestemmelse er innført for dagpen
ger under arbeidsløshet fra desember 1994 og 
for uførepensjon fra folketrygden fra 1. mai 
1997. Hensikten er å motvirke utstøting av eldre 
fra arbeidslivet. 

Forslaget om å øke grunnpensjonen til gifte og 
samboende pensjonister er anslått til å gi merutgif
ter på 336 mill. kroner i 2004. Forslaget om å utvide 
opptjeningstiden for rett til sykepenger og reduk
sjon av perioden hvor sykepengeretten er i behold 
antas å gi årlige mindreutgifter for folketrygden 
med om lag 90 mill. kroner. Forslag om å skjerpe 
kravet til at behovet for yrkesrettet attføring skal 
vurderes, vil på sikt føre til betydelige innsparinger 
både i utgiftene til rehabiliteringspenger, attfø
ringspenger og uføreytelser. For 2004 er det lagt til 
grunn en innsparing på 20 mill. kroner. Forslag om 
tidsbegrensning av perioden hvor det gis rehabili
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teringspenger etter unntaksbestemmelsen antas å 
gi årlige mindreutgifter på om lag 210 mill. kroner. 
Forslag om å forlenge overgangsstønaden til ensli
ge forsørgere under utdanning er anslått å gi mer
utgifter for 2004 på om lag 30 mill. kroner, fordelt 
på 25 mill. kroner til overgangsstønad og fem mill. 
kroner på utdanningsstønad. Endring av utbeta
lingstidspunktet for uførepensjon anslås å gi en år
lig innsparing i 2004 på 95 mill. kroner. 

Forslaget om at avtalefestet pensjon med stats
tilskott skal avkortes krone for krone mot gave
pensjon fra arbeidsgiveren er anslått å gi mindreut
gifter i 2004 på 7 mill. kroner. 

De øvrige forslagene vil ikke ha økonomiske el
ler administrative konsekvenser av betydning. 





Del I

Endringer i folketrygdloven og trygderettsloven
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2 Økt grunnpensjon for gifte og samboende pensjonister 
– folketrygdloven § 3–2 fjerde og femte ledd, § 3–4 tredje 

ledd og § 3–26 femte ledd bokstav a 

2.1 Innledning


Departementet foreslår at folketrygdens grunnpen
sjon til gifte og visse grupper samboende pensjonis
ter økes fra 80 til 82,5 prosent av grunnbeløpet. 

2.2	 Bakgrunn. Grunnpensjonens 
størrelse 

Folketrygdens pensjoner består av grunnpensjon 
og tilleggspensjon/særtillegg, se folketrygdloven 
§ 3–1. 

Dagens ordning med ulike grunnpensjonssat
ser for enslige og gifte er en videreføring av tilsva
rende ordning i den behovsprøvde alderstrygden 
fra 1936, som ble avløst av en tilsvarende allmenn 
og samordningspliktig alderstrygd i 1959. Alders
trygden for ektepar utgjorde 150 prosent av alders
trygden for enslige. Alderstrygden tok sikte på å 
sikre de eldre en akseptabel levestandard. Inntekt 
utover dette måtte sikres på annen måte. Det ble 
lagt til grunn at to personer som bor sammen kan 
dele på mange av de utgiftene enslige pensjonister 
er alene om. 

Ved innføringen av folketrygden i 1967 ble sy
stemet med differensierte satser for ektepar og ens
lige beholdt. I folketrygdens pensjonssystem reg
nes i dag ektepar fortsatt som en enhet, og det gjel
der visse særregler som virker både til gunst og 
ugunst. Ordningen med differensierte satser for ek
tepar og enslige er ett element. Ektepar og sambo
ere med felles barn har fordeler i folketrygden som 
enslige ikke har. En pensjonist som forsørger ekte
felle, kan dessuten ha rett til ektefelletillegg. Videre 
har etterlatte under 67 år adgang til etterlattepen
sjon. Endelig har gjenlevende som uførepensjonist 
og alderspensjonist rett til avledet/kombinert til
leggspensjon fra folketrygden basert på avdødes 
opptjening. 

Differensieringen av folketrygdens grunnpen
sjon er tidligere drøftet blant annet i St. meld. nr. 12 
for 1988–89 Folketrygdens økonomi og pensjonssy
stem og St. meld. nr. 35 for 1994–95 Velferdsmel
dingen. Spørsmålet ble også tatt opp i Innst. O. nr. 
46 for 1996–97 i forbindelse med behandlingen av 
ny folketrygdlov. 

Folketrygdens grunnpensjon er ikke opptjent 
ved arbeidsinntekt slik som tilleggspensjonen. 
Grunnpensjonen er en økonomisk grunnsikring 
som gis til alle på grunnlag av trygdetid/botid og 
uten hensyn til tidligere inntekt. 

Full grunnpensjon for enslige pensjonister ut
gjør 100 prosent av folketrygdens grunnbeløp 
(56 861 kroner per 1. mai 2003), mens den utgjør 80 
prosent av grunnbeløpet (45 492 kroner) når pen
sjonisten lever sammen med en ektefelle som mot-
tar pensjon fra folketrygden eller avtalefestet pen
sjon. Samlet får altså pensjonistektepar grunnpen
sjon lik 160 prosent av grunnbeløpet. Det vises til 
folketrygdloven § 3–2 fjerde ledd og § 3–4 tredje 
ledd. 

En pensjonist som har ektefelle med egen årlig 
inntekt på mer enn to ganger grunnbeløpet, får og
så grunnpensjon etter lav sats. 

Samboerpar som har eller har hatt felles barn, 
tidligere har vært gift med hverandre eller har levd 
sammen i 12 av de siste 18 månedene, får grunn
pensjon etter de samme reglene som gifte. Det vi
ses til folketrygdloven § 1–5 og § 3–2 femte ledd. 

Bestemmelsene om grunnpensjon i folketrygd
loven § 3–2 er gjort gjeldende også for avtalefestet 
pensjon med statstilskott, se lov 23. desember 1988 
nr. 110 om statstilskott til ordninger for avtalefestet 
pensjon § 2 første ledd bokstav c. 

2.3	 Departementets lovforslag 

2.3.1 Økning av grunnpensjonen 

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet ble ved 
behandlingen av statsbudsjettet for 2003 enige om 
å øke grunnpensjonen til ektepar og samboere slik 
at den i 2003 settes til 1,6 G, i 2004 til 1,65 G og i 
2005 til 1,7 G. 

Etter forslag i Ot.prp. nr. 59 (2002 – 2003) våren 
2003, ble grunnpensjonen for hver ektefelle økt fra 
75 prosent av grunnbeløpet til 80 prosent av grunn
beløpet ved endringer i folketrygdloven § 3–2 fjer
de og femte ledd. Som en konsekvens var det dess
uten nødvendig å endre bestemmelsen om minste
pensjonens størrelse for ektepar i folketrygdloven 
§ 3–4 tredje ledd. For ektepar økte minstepensjo
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nen med ti prosent av grunnbeløpet slik at minste
pensjonen for ektepar nå utgjør 160 prosent av 
grunnbeløpet pluss to ganger særtillegget etter or
dinær sats. Endringene ble gitt virkning fra 1. mai 
2003. 

Som en ytterligere oppfølging av avtalen fra 
høsten 2002 foreslår departementet at folketrygdlo
ven § 3–2 fjerde og femte ledd endres slik at grunn
pensjonen for pensjonistektefeller og samboere set-
tes opp fra 80 prosent av grunnbeløpet til 82,5 pro-
sent av grunnbeløpet fra 1. mai 2004. Samtidig kon
sekvensjusteres folketrygdloven § 3–4 tredje ledd 
slik at det går fram at minstepensjonen for ektepar 
etter endringen vil utgjøre til sammen 165 prosent 
av grunnbeløpet pluss to ganger særtillegget etter 
ordinær sats. 

Pensjonistektepar og mange samboerpar vil 
med virkning fra 1. mai 2004 få en sammenlagt pen
sjonsøkning på fem prosent av folketrygdens 
grunnbeløp, hvilket vil utgjøre 2 843 kroner per år 
med dagens grunnbeløp. 

Etter lov om statstilskott til avtalefestet pensjon 
§ 2 bokstav c skal pensjonen blant annet bestå av en 
grunnpensjon fastsatt etter bestemmelsene i folke
trygloven. Gifte og samboende AFP-pensjonister vil 
dermed automatisk nyte godt av grunnpensjonsøk
ningen. 

2.3.2	 Teknisk justering for å opprettholde 
beløpsgrensene for  inntektsprøving av 
forsørgingstillegg 

Til alderspensjon og uførepensjon ytes det etter fol
ketrygdloven §§ 3–24 og 3–25 forsørgingstillegg 

(ektefelletillegg og barnetillegg) som inntektsprø
ves etter folketrygdloven § 3–26. 

Forsørgingstilleggene reduseres med 50 pro-
sent av inntekt over et fribeløp, se folketrygdloven 
§ 3–26 femte ledd. Fribeløpene for ektefelletillegg 
og barnetillegg bygger i dag delvis på minstepen
sjonen for ektepar, inkludert grunnpensjonen. 

Vedtaket om økt grunnpensjon for ektefeller er 
begrenset til grunnpensjonen og tar ikke sikte på å 
endre inntektsprøvingen av forsørgingstillegg. Det 
er derfor nødvendig å justere fribeløpet for å opp
rettholde dagens samlete beløpsgrense. Det fore
slås derfor at folketrygdloven § 3–26 femte ledd 
bokstav a endres slik at inntektsprøvingen av for
sørgingstilleggene forblir uendret. 

Endringen vil ikke få økonomiske konsekven
ser for pensjonister med forsørgingstillegg. 

Det vises til § 3–26 i lovforslaget. 

2.4	 Ikrafttredelse. Økonomiske og 
administrative konsekvenser 

Lovendringen trer i kraft 1. mai 2004. På årsbasis er 
merutgiftene antatt å bli 504 mill. kroner. Merutgif
tene blir dermed 336 mill. kroner i 2004. De admini
strative konsekvensene vil være ubetydelige. 



13 2003–2004	 Ot.prp. nr. 10

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover 

3 Innføring av hjemmel for å gi tilskudd til fellesformål

for kiropraktorer – § 5–9 fjerde ledd


3.1 Innledning


Departementet foreslår at det gis hjemmel for å yte 
tilskudd til fellesformål for kiropraktorer. 

3.2	 Gjeldende rett 

Det ytes stønad til dekning av utgifter til behand
ling hos kiropraktor etter folketrygdloven § 5–9, så
fremt medlemmet er henvist fra lege og behandlin
gen er av vesentlig betydning for medlemmets 
funksjonsevne. Bestemmelsen i § 5–9 fjerde ledd 
gir departementet hjemmel til å fastsette forskrifter 
om stønad etter denne paragrafen. Det er gitt nær
mere regler i forskrift 18. april 1997 nr. 331. 

3.3	 Departementets vurderinger og 
forslag 

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet 
for 2003 fattet Stortinget følgende vedtak (romertall 
VII): 

«Stortinget ber Regjeringen legge til rette for li
kebehandling av kiropraktorer med andre refu
sjonsberettigede profesjoner med hensyn til et
terutdanning og kvalitetssikring og komme til-
bake til Stortinget på egnet måte i 2003.» 

I Budsjettinnst. S. nr. 11 (2002–2003) uttalte so
sialkomiteen følgende: 

«Komiteen viser til at det i dag etter folketrygd
loven gis tilskudd til forskning og etterutdan
ning til refusjonsberettigede profesjonsgrupper 
som leger og fysioterapeuter, men ikke til kiro
praktorer. Komiteen finner dette urimelig og 
fremmer på den bakgrunn følgende forslag 
[...].» 

Departementet viser til at adgangen til å gi til
skudd til fond for videre- og etterutdanning av le-
ger, tannleger, fysioterapeuter og psykologer er 
hjemlet i de enkelte stønadsbestemmelsene i folke
trygdloven §§ 5–4 til 5–8. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn at 
folketrygdloven § 5–9 fjerde ledd endres, slik at den 
på samme måte som for nevnte yrkesgrupper, gir 
hjemmel for å fastsette forskrift om tilskudd til fel
lesformål for kiropraktorer. Departementet vil følge 
opp med den nødvendige forskriftsendring. 

Lovendringen gjelder materielle endringer 
knyttet til budsjettet for 2004. Som for fysioterapeu
ter og tannleger forutsettes de årlige avsetningene 
til fond for videre- og etterutdanning mv. for kiro
praktorer å utgjøre 1,5 prosent av utbetalte refusjo
ner. 

Det vises til § 5–9 i lovforslaget. 

3.4	 Ikrafttredelse. Økonomiske og 
administrative konsekvenser 

Departementet foreslår at endringen i folketrygdlo
ven § 5–9 fjerde ledd trer i kraft 1. januar 2004. 

Det er i alt foreslått bevilget 24 mill. kroner til 
dekning av utgifter til kiropraktorbehandling for 
2004. Den årlige avsetningen til fondet vil følgelig 
være i størrelsesorden 300- 400.000 kroner. Til
skuddet skal utbetales av Rikstrygdeverket til 
Norsk Kiropraktorforening. Opprettingen av fondet 
vil medføre at Norsk Kiropraktorforening må utar
beide vedtekter som godkjennes av Helsedeparte
mentet. Endringen antas ikke å medføre admini
strativt merarbeid av budsjettmessig betydning for 
trygdeetaten. 
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4 Krav om sterkere tilknytning til arbeidslivet for å få 
rett til sykepenger mv. – folketrygdloven §§ 8–2, 8–18, 

8–47, 9–2, 9–8 og 9–9 

4.1 Innledning


For å målrette sykepengeordningen bedre mot per
soner som har en stabil tilknytning til arbeidslivet, 
foreslås det å øke opptjeningstiden fra to uker til fi
re uker. Perioden som man kan være midlertidig 
ute av arbeidslivet uten å miste sykepengerettighe
ter foreslås redusert fra tre måneder til en måned. 
Samtidig foreslås å utvide retten til sykepenger ved 
avbrudd av etterutdanning p.g.a. sykdom og ved 
sykmelding i etterlønnsperioder. 

4.2	 Gjeldende rett 

For å få rett til sykepenger er det i dag et krav om å 
ha vært i arbeid i minst to uker umiddelbart før han 
eller hun ble arbeidsufør (opptjeningstid). Likestilt 
med forutgående arbeid er tidsrom hvor vedkom
mende har mottatt trygdeytelser som er likestilt 
med arbeidsinntekt, som for eksempel fødselspen
ger eller dagpenger under arbeidsløshet. I tillegg 
må det foreligge et tap av pensjonsgivende inntekt 
på grunn av arbeidsuførheten, og inntektsgrunnla
get for sykepenger må utgjøre minst 50 prosent av 
folketrygdens grunnbeløp. Denne inntektsgrensen 
gjelder ikke for sykepenger i arbeidsgiverperioden. 

For yrkesaktive som på sykmeldingstidspunk
tet midlertidig har vært ute av inntektsgivende ar
beid i mindre enn tre måneder og som fremdeles er 
ute av inntektsgivende arbeid eller er i arbeid uten 
å fylle vilkåret om to ukers opptjeningstid, kan det 
gis sykepenger fra 15. dag etter sykmeldingstids
punktet. Disse særreglene innebærer at det ytes sy
kepenger til tross for at medlemmet på sykmel
dingstidspunktet ikke oppfyller kravet om forutgå
ende yrkesaktivitet. Medlemmet regnes ikke for å 
ha vært ute av inntektsgivende arbeid i perioder 
med bl.a. avtjent militærtjeneste, lovbestemt ferie 
eller permisjon. Det er et vilkår at man kan godtgjø
re inntektstap, og at sykepengegrunnlaget minst 
svarer til grunnbeløpet. Sykepengene utgjør 65 pro-
sent av sykepengegrunnlaget. For personer som 
har gjenopptatt arbeid uten å fylle vilkåret om opp
tjeningstid, utgjør sykepengene likevel 100 prosent 
av sykepengegrunnlaget. 

Stønad ved barns og andre nære pårørendes 

sykdom beregnes på samme måte som sykepen
ger, og har de samme vilkårene for opptjening. 

4.3	 Departementets vurdering og 
forslag 

Med bare to ukers opptjeningstid, og med sykepen
gerettigheter i inntil tre måneders avbrekk fra ar
beidet, omfattes også mange med svak og spora
disk tilknytning til arbeidslivet av sykepengeord
ningen. Riktignok er det et vilkår at arbeidsuførhe
ten må ha medført tap av pensjonsgivende inntekt, 
men uten sterke holdepunkter for det motsatte vil 
man som oftest måtte legge til grunn at dette kravet 
er oppfylt. 

Departementet mener at det bør stilles krav om 
en noe sterkere tilknytning til arbeidslivet for å falle 
inn under sykepengeordningen. Det foreslås derfor 
å øke opptjeningstiden fra to uker til fire uker. Vi
dere foreslås det at perioden hvor man har rett til 
sykepenger i inaktive perioder reduseres fra tre 
måneder til en måned. 

Når det gjelder det sistnevnte forslaget, vil de
partementet peke på at det ved ufrivillige avbrudd 
som oftest vil foreligge rett til dagpenger, som gir 
rett til sykepenger. I enkelte tilfeller vil imidlertid 
endringene kunne slå uheldig ut. Dette gjelder 
først og fremst personer som har utdanningspermi
sjon og må avbryte utdanningen på grunn av syk
dom. Departementet foreslår derfor at et medlem 
som har utdanningspermisjon fra et arbeidsforhold 
i opptil ett år, beholder retten til sykepenger i den-
ne perioden. Det er et vilkår at utdanningen må av
brytes på grunn av sykdom. Videre vil arbeidstake
re som i forbindelse med nedbemanninger mottar 
sluttvederlag i form av en eller flere månedslønner 
eller mottar lønn i oppsigelsestiden uten arbeids
plikt, kunne rammes av regelendringen. I slike si
tuasjoner foreligger det ikke dagpengerett før tids
perioden som sluttvederlaget eller etterlønnen er 
ment å dekke, er utløpt. Dette vil i praksis alltid væ
re mer enn en måned. For å unngå at denne grup
pen skal miste sykepengerettigheter foreslås det et 
unntak. Variasjonene i slike sluttpakkeavtaler er 
store, men departementet legger til grunn at utbe
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talingene i de fleste tilfeller ikke vil utgjøre mer enn 
en halv årslønn. Det vil være rimelig at denne grup
pen har sykepengerettigheter i behold i opptil 6 må
neder etter at arbeidsforholdet ble avsluttet, og de
partementet foreslår et slikt unntak. 

Folketrygdens regler om stønad ved barns og 
andre nære pårørendes sykdom følger reglene for 
sykepenger når det gjelder inngangsvilkår og be
regningsregler mv. Endringene foreslås derfor og
så å omfatte denne ordningen. 

Det vises til §§ 8–2, 8–18, 8–47, 9–2, 9–8 og 9–9 i 
lovforslaget. 

Endringen i opptjeningsreglene for sykepenger 
vil også endre opptjeningstiden for rett til svanger
skapspenger, jf. folketrygdloven § 14–13 tredje 
ledd. 

4.4 Ikrafttredelse. Økonomiske og 
administrative konsekvenser 

Departementet foreslår at endringene trer i kraft 1. 
januar 2004 og gis virkning for stønadstilfeller som 
inntreffer etter denne dato. 

Endringene antas samlet å medføre årlige mind
reutgifter for folketrygden med om lag 90 millioner 
kroner. 

Arbeidsgivere som er bundet til tariffavtaler 
hvor kravet til opptjeningstid er kortere enn i folke
trygdloven, kan få økte utgifter i form av noen flere 
tilfeller hvor det ikke vil bli refundert sykepenger 
fra trygden. For øvrige arbeidsgivere vil endringe
ne medføre mindreutgifter. 
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5 Sterkere vekt på overgang til aktive tiltak – 
trygdekontoret skal vurdere behovet for yrkesrettet 

attføring så tidlig som mulig – folketrygdloven §§ 8–6, 8–7 
og 10–8 

5.1 Innledning


Langvarig fravær fra arbeidslivet reduserer mulig
hetene for en vellykket rehabilitering. For å sikre at 
aktive tiltak vurderes kontinuerlig, foreslår departe
mentet å lovfeste en plikt for trygdekontoret til å 
vurdere yrkesrettet attføring så tidlig som mulig. 
Ved langvarig sykefravær skal det foretas fornyet 
vurdering. 

5.2	 Bakgrunn. Gjeldende rett 

Erfaringer viser at jo senere attføring iverksettes, jo 
lengre vil attføringsperioden kunne vare og jo stør
re er sannsynligheten for overgang til uførepen
sjon. 

Som en følge av intensjonsavtalen om et mer in
kluderende arbeidsliv har sykefraværsoppfølgin
gen fått en sterkere forankring på arbeidsplassen, 
og arbeidsgiver skal i samarbeid med arbeidstake
ren utarbeide en oppfølgingsplan ved langtidsfra
vær og vurdere aktuelle tiltak. Når arbeidsuførhe
ten har vart i 12 uker, skal trygdekontoret vurdere 
om de medisinske vilkårene for rett til sykepenger 
er oppfylt, og om det er behov for medisinske, yr
kesrettede eller andre tiltak. Utover dette tidspunkt 
er det ikke fastsatt bestemte tidspunkter i loven om 
når behovet for yrkesrettede tiltak igjen skal vurde
res. Det er imidlertid en del av trygdeetatens opp
følgingsansvar å foreta en løpende individuell opp
følging av den sykmeldte, og herunder skal aktive 
tiltak vurderes. For å komme bort fra en standardi
sert tidsstyrt oppfølging og dreie innsatsen over 
mot en individuell og tidlig oppfølging på bakgrunn 
av den enkelte brukers situasjon, er det igangsatt 
en forsøksordning med oppfølging av sykmeldte. I 
denne forsøksordningen er flere grupper unntatt 
fra kravet til 12-ukers vedtak. 

5.3	 Departementets vurdering og 
forslag 

Tall for 1999 viser at av alle nyregistrerte yrkes
hemmede hadde 70 prosent vært stønadsmottakere 

i over ett år før yrkesrettet attføring ble påbegynt. 
Av disse hadde over 40 prosent vært stønadsmotta
kere i over to år, og rundt 25 prosent i over tre år. 
Dette kan være en indikasjon på at yrkesrettet att
føring i for stor grad iverksettes på et sent tids
punkt. 

For personer som har et arbeidsforhold, vil opp
følgingsarbeidet primært skje i arbeidsgivers regi. 
Ofte vil bedriftsinterne tiltak være aktuelle og kan 
igangsettes på et tidlig tidspunkt. Trygdekontoret 
kan innhente oppfølgingsplanen, og legge denne til 
grunn i sitt videre oppfølgingsarbeid. Oppfølgings
planen danner dermed et viktig grunnlag for tryg
dekontorets videre bistand med tilbakeføring til ar
beid. Dersom bedriftsinterne tiltak ikke antas å føre 
frem eller mislykkes, bør trygdekontoret snarest 
mulig vurdere behovet for yrkesrettet attføring for 
å unngå unødvendig passivitet. Ofte kan imidlertid 
helsesituasjonen på vurderingstidspunktet tilsi at 
det ikke er hensiktsmessig å iverksette slike tiltak. 
I slike situasjoner er det viktig å sikre at det foretas 
en ny vurdering før det er gått for lang tid. For per
soner som er uten arbeidsforhold finnes ikke tilsva
rende muligheter for bedriftsintern attføring, og 
vurdering av mulighetene for aktive tiltak på et tid
lig tidspunkt er særs viktig for denne gruppen. Gjel
dende regler åpner for bruk av skjønn mht tids
punktene for vurderingen av aktive tiltak. Hensik
ten med slike fleksible regler har vært å legge til 
rette for en individuell oppfølging. Det kan imidler
tid ikke utelukkes at mangelen på faste stopptids
punkter har bidratt til at yrkesrettet attføring i en 
del tilfeller ikke starter så tidlig som ønskelig. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn vis-
se endringer i regelverket for sykepenger og reha
biliteringspenger for å sikre at personer på disse 
ordningene får bistand til å komme tilbake til ar
beid så raskt som mulig. 

Det foreslås å lovfeste at trygdekontoret skal 
vurdere behovet for yrkesrettet attføring så tidlig 
som mulig under sykefraværet. For personer i et ar
beidsforhold vil dette være når det kan slås fast at 
tilrettelegging på arbeidsplassen ikke fører frem. 
Vurderingen skal være foretatt senest ved utløpet 
av sykepengeperioden. 

Dersom vedkommende ikke er klar for aktive 
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tiltak ved utløpet av sykepengeperioden, vil det væ
re aktuelt med overgang til medisinsk rehabilite
ring. I rehabiliteringspengefasen vil det på samme 
måte som i sykepengefasen være aktuelt med be
driftsintern attføring. Tidsbegrenset aktivisering og 
arbeidstrening hos egen eller en annen arbeidsgi
ver er likestilt med medisinsk behandling og kan gi 
grunnlag for rehabiliteringspenger. I denne fasen 
har arbeidsuførheten vart relativt lenge, og departe
mentet anser det som meget viktig at det også i 
denne fasen lovfestes et krav om at yrkesrettet att
føring skal vurderes. 

Det foreslås at det for personer som er i et ar
beidsforhold, skal foretas en ny vurdering dersom 
tiltaket ikke fører frem. For personer uten et ar
beidsforhold skal vurderingen foretas så tidlig som 
mulig. Det foreslås videre at behovet for yrkesret
tet attføring skal vurderes når rehabiliteringspen
geperioden har vart i seks måneder. 

Det vises til lovforslaget, folketrygdloven 
§§ 8–6, 8–7 og 10–8. 

5.4	 Ikrafttredelse. Økonomiske og 
administrative konsekvenser 

Det foreslås at lovendringene trer i kraft 1. jaunar 
2004. 

Ved at attføring starter tidligere enn i dag vil for
slagene på sikt kunne føre til betydelige innsparin
ger både i utgiftene til rehabiliteringspenger, attfø
ringspenger og uføreytelser. For 2004 er det lagt til 
grunn en innsparing på 20 mill. kroner. 

Omleggingen vil ikke få administrative konse
kvenser av betydning. 
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6 Forskriftshjemmel til bestemmelsene om stønad til 
bedring av funksjonsevnen i dagliglivet – folketrygdloven 

§ 10–6 

6.1 Innledning


På bakgrunn av at Trygderetten i flere kjennelser i 
saker om stønad til bedring av funksjonsevnen i 
dagliglivet har lagt til grunn en forståelse av uttryk
ket «dagliglivet» som avviker fra trygdeetatens for
tolkning, foreslår departementet at begrepet define-
res nærmere i forskrift. 

6.2	 Bakgrunn. Gjeldende rett 

Ved lov 19. mars 1971 nr. 40 ble det fra 1. juli 1971 
gitt en utvidet adgang til å finansiere anskaffelse av 
hjelpemidler i daværende folketrygdlov § 5–8. Tid
ligere var det et vilkår at hjelpen hadde betydning 
for vedkommendes ervervsevne. Det fremgår av 
Ot.prp. nr. 6 (1970–71) at endringen innebar at det 
kunne ytes hjelp til anskaffelse av hjelpemidler som 
letter det daglige arbeid i hjemmene, eventuelt til 
ominnredning av bolig. Ordlyden er senere blitt 
endret uten at det har vært tilsiktet realitetsendrin
ger. Bestemmelsen er videreført i gjeldende folke
trygdlov § 10–6 hvoretter det kan gis stønad i for
bindelse med tiltak som er nødvendige og hensikts
messige for å bedre funksjonsevnen i dagliglivet. 

Det har vært lagt til grunn at for eksempel kom
munikasjon med omgivelsene, forflytning og stell 
av hjem og barn er å anse som situasjoner i dagligli
vet som faller innenfor bestemmelsen. Videre kan 
det gis stønad i form av hjelpemidler til bruk i bar
nehage, grunnskole, videregående skole og lærlin
geordningen. 

Det er gitt særregler for personer under 26 år 
ved at det kan gis stønad til hjelpemidler til trening, 
stimulering og aktivisering for å opprettholde eller 
bedre funksjonsevnen. Det kan også gis stønad til 
spesial- eller ekstrautstyr i forbindelse med leke- og 
sportsaktiviteter. Aldersgrensen ble hevet fra 18 til 
26 år fra 1. januar 2003. 

Det har blitt trukket en grense mot tiltak/hjel-
pemidler i forbindelse med trening, sport og hobby. 
Rikstrygdeverket har på denne bakgrunn avslått 
søknader om støtte til terrengkjøretøy mv. for å 
komme seg ut i skog og mark. I henhold til trygde
etatens praksis har det kun blitt innvilget stønad til 

terrengkjøretøy dersom vedkommende bor ulendt 
til og har behov for slikt transporthjelpemiddel for å 
kunne ta seg frem til sin egen bolig. Trygderetten 
har imidlertid i flere kjennelser omgjort Rikstryg
deverkets vedtak i slike saker. Trygderetten legger 
til grunn at det å kunne komme seg ut i naturen, 
herunder til hytte, eller å kunne være sammen med 
sin familie eller venner i fritiden, etter omstendig
hetene kan anses som en del av dagliglivets behov 
og falle inn under bestemmelsen. 

6.3	 Departementets vurdering og 
forslag 

Formålet med stønad til bedring av funksjonsevnen 
i dagliglivet er å finansiere tiltak som hjelper funk
sjonshemmede å fungere bedre i dagliglivet og re
dusere den sosiale risikoen som funksjonshemnin
gen medfører. 

På bakgrunn av Trygderettens kjennelser har 
Rikstrygdeverket tatt opp hvorvidt trygdeetaten 
bør endre sine retningslinjer. Departementet har 
forståelse for at trygdeetatens fortolkning av be
stemmelsen kan oppleves som snever fra bruker
nes synspunkt, og at oppfatningen av hva som inn
går som en naturlig del av dagliglivets gjøremål vil 
kunne endres over tid. Imidlertid vil en utvidet for
tolkning av uttrykket dagliglivet til også å omfatte 
mer utpregede fritidsaktiviteter kunne få betydeli
ge budsjettmessige konsekvenser. I følge beregnin
ger fra Rikstrygdeverket vil for eksempel en utvi
delse av anvendelsesområdet for stønad til terreng
kjøretøy utgjøre mellom 250 og 500 mill. kroner. En 
utvidelse av begrepet til kun å gjelde visse typer ak
tiviteter vil imidlertid ikke virke rettferdig overfor 
brukerne. Alternativet vil være at alle fritidsaktivite
ter som krever spesialutstyr dekkes dersom det er 
av stor betydning for den enkelte å kunne utføre sli
ke aktiviteter. En slik utvidet fortolking vil innebæ
re betydelige avgrensingsproblemer, og departe
mentet finner det derfor ikke økonomisk forsvarlig 
å legge om trygdeetatens praksis. 

Departementet ønsker å klargjøre at funksjons
evne i «dagliglivet» ikke skal anses å omfatte hjel
pemidler i forbindelse med rekreasjon, fritidsinter
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esser, trening mv. Avgrensingen vil være mest hen- 6.4 Ikrafttredelse. Økonomiske og 
siktsmessig å foreta i forskrift, og det foreslås at de- administrative konsekvenser 
partementet gis slik forskriftshjemmel. 

Det vises til § 10–6 i lovforslaget.	 Departementet foreslår at endringen trer i kraft 
straks. Forslaget vil ikke ha økonomiske eller admi
nistrative konsekvenser av betydning. 
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7 Tidsbegrensning av perioden hvor det gis 
rehabiliteringspenger etter unntaksbestemmelser – 

folketrygdloven § 10–8 

7.1 Innledning


For å motvirke uønsket passivisering hos rehabili
teringspengemottakere foreslås det en tidsbe
grensning på 52 uker for den perioden som ytelsen 
kan forlenges med etter unntaksbestemmelser, 
med unntak for meget alvorlige sykdomstilstander. 

7.2	 Gjeldende rett 

Som hovedregel ytes rehabiliteringspenger ikke 
sammenhengende i mer enn 52 uker, se folketrygd
loven § 10–8 femte ledd. Departementet kan gi for
skrifter om rehabiliteringspenger, og kan herunder 
bestemme at det kan ytes rehabiliteringspenger 
sammenhengende i mer enn 52 uker. Departemen
tet har gitt unntaksregler om forlengelse av rehabi
literingspenger i forskrift av 6. juni 1997 nr. 591. I 
henhold til forskriften § 9 kan det gjøres unntak i 
følgende fem situasjoner: 
a) ved meget alvorlige sykdomstilstander eller 

større skader hvor den medisinske behandlin
gen tar lengre tid, 

b) for rusmiddelmisbrukere som oppholder seg el
ler er under ettervern ved behandlingsinstitu
sjoner som står på fylkeskommunens helse- og 
sosialplan, og hvor behandlingen og rehabilite
ringen strekker seg over flere år, 

c) ved andre sykdomstilstander når medlemmet 
etter 52 uker fortsatt er under et aktivt behand
lings- eller rehabiliteringsopplegg som gir mu
lighet for bedring av arbeidsevnen. Vedlike
holdsbehandling, egentrening og mestringstil
tak likestilles med aktiv behandling når det ikke 
finnes andre behandlingstilbud og det er utsikt 
til bedring av arbeidsevnen på noe lengre sikt 

Det skal foreligge en erklæring fra spesia
list, med beskrivelse av behandlingsopplegg, 
egentrening mv., prognose og mulig tidsangi
velse for sannsynlig bedring av arbeidsevnen, 

d) i ventetid på behandling hos spesialist, ved sy
kehus eller rehabiliteringsinstitusjon og det ik
ke fremstår som hensiktsmessig å sette inn 
andre tiltak i venteperioden, 

e) under aktivisering og arbeidstrening som nevnt 
i § 3. 

Unntaksbestemmelsene har ingen tidsbegrens
ning. Dersom rehabiliteringspengene forlenges et
ter 52 uker, kan ytelsen dermed fortsette å løpe så 
lenge vilkårene er oppfylt. 

7.3	 Departementets vurdering og 
forslag 

I om lag 40 prosent av alle rehabiliteringspengetil
feller blir ytelsen forlenget etter unntaksbestem
melsene. Det finnes flere eksempler på at ytelsen 
kan løpe i opptil seks til syv år. Rehabiliteringspen
ger er en av folketrygdens korttidsytelser som skal 
gis under aktiv behandling med mulighet for å bed-
re arbeidsevnen. Unntaksbestemmelsene favner 
vidt, og kombinert med manglende tidsbegrens
ning kan rehabiliteringspengefasen få et preg av va
righet som kan ha passiviserende effekt. Dette vir
ker mot hensikten bak ordningen. Departementet 
mener på denne bakgrunn at unntaksbestemmelse
ne bør være tidsbegrenset. En tidsbegrenset ord
ning vil stimulere til tidligere avklaring, noe som vil 
kunne bedre mulighetene for et vellykket attfø
ringsopplegg. 

Som nevnt ovenfor er om lag 40 prosent av mot
takerne fremdeles arbeidsuføre når rehabiliterings
pengeperioden på 52 uker utløper. På dette tids
punktet har arbeidsuførheten vart i to år. (Det førs
te året ytes sykepenger). Ved å tidsbegrense unn
taksbestemmelsene til 52 uker vil det være mulig å 
få sykepenger og rehabiliteringspenger i til sam-
men tre år. Departementet mener at dersom ar
beidsevnen ikke bedres i løpet av denne tiden, vil 
ytterligere år med forlengelse av ytelsen kunne vir
ke mot sin hensikt. Når rehabiliteringspengeperio
den utløper vil de aktuelle alternativene være tilba
kevending til arbeidslivet, yrkesrettet attføring, ufø
repensjon eller tidsbegrenset uførestønad. Etter tre 
år bør man i de fleste tilfeller ha tilstrekkelige hol
depunkter for å vurdere veien videre. 

Departementet finner imidlertid at det i noen 
særtilfeller bør være mulig å kunne forlenge ytel
sen ytterligere. Dette gjelder ved meget alvorlige 
sykdomstilstander eller større skader hvor den me
disinske behandlingen tar lengre tid, for eksempel 
trafikkskader. I slike tilfeller kan det ta svært lang 
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tid før arbeidsevnen bedres, eller at det eventuelt 
kan fastslås om arbeidsuførheten er varig. 

Departementet foreslår at det ikke foretas noen 
innstramming i vilkårene for å falle inn under unn
taksbestemmelsene, men at det med unntak for til-
feller som nevnt i forskriftens § 9 a ikke skal være 
anledning til å forlenge ytelsen i mer enn 52 uker. I 
løpende saker hvor ytelsen nærmer seg fristen på 
52 uker, eller har vært gitt i mer enn 52 uker, fore
slår departementet at det fastsettes en overgangs
periode på tre måneder. 

Det vises til § 10–8 i lovforslaget. 

7.4 Ikrafttredelse. Økonomiske og 
administrative konsekvenser 

Departementet foreslår at endringen trer i kraft 1. 
januar 2004. For løpende tilfeller som berøres av 
ordningen, fastsetter departementet overgangsreg
ler i forskrift. 

Endringen antas å gi årlige mindreutgifter på 
om lag 210 mill. kroner. Endringen antas ikke å ha 
administrative konsekvenser av betydning. 
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8 Gradering av rehabiliteringspenger i kombinasjon med

uføreytelser – folketrygdloven § 10–12


Ved gradering av rehabiliteringspenger tas det ut
gangspunkt i den del av arbeidsevnen som er tapt. 
For en person som er i arbeid, fastsettes ytelsen på 
grunnlag av reduksjon i arbeidstid og/eller inntekt
stap. For personer i full stilling vil uføregraden van
ligvis svare til den faktiske stillingsreduksjonen slik 
at uføregrad og stillingsandel til sammen utgjør 100 
prosent. Dersom en person arbeider deltid og er 
helt arbeidsufør i deltidsstillingen, fastsettes uføre
graden til 100 prosent, og rehabiliteringspengene 
utgjør 66 prosent av inntektsgrunnlaget i deltidsstil
lingen. Denne ordningen lar seg imidlertid vanske
lig praktisere i de tilfellene hvor vedkommende al
lerede har en gradert uførepensjon kombinert med 
en deltidsstilling. Når inntekten i deltidsstillingen 
er så lav at man får den garanterte minsteytelsen, 
ville det innebære overkompensasjon å utbetale full 
minsteytelse etter en uføregrad på 100 prosent, 
samtidig som vedkommende mottar 50 prosent ufø
repensjon. Det samme gjør seg gjeldende dersom 

vedkommende ikke har arbeid ved siden av den 
graderte pensjonen. I praksis fastsettes uføregra
den i slike tilfeller slik at det blir samsvar mellom 
denne og den løpende ytelsen. Beregningsgrunnla
get for rehabiliteringspenger som det skal tas ut
gangspunkt i ved graderingen av ytelsen fastsettes 
lik inntekt i full stilling. Dersom vedkommende er 
helt arbeidsufør blir samlet uføregrad 100 prosent, 
og dersom vedkommende for eksempel fortsetter i 
20 prosent stilling, blir samlet uføregrad for de to 
ytelsene 80 prosent. Denne fremgangsmåten sikrer 
et korrekt kompensasjonsnivå. Departementet fin
ner det imidlertid uheldig at ikke dette fremgår 
klart av loven, og foreslår derfor en presisering. Re
gelen vil også gjelde for kombinasjonen tidsbegren
set uførestønad og rehabiliteringspenger. Det vises 
til § 10–12 i lovforslaget. 

Endringen, som ikke har økonomiske eller ad
ministrative konsekvenser, foreslås å tre i kraft 
straks. 
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9 Forlenget periode med overgangsstønad for enslige

forsørgere under nødvendig utdanning – folketrygdloven


§ 15–6 tredje og femte ledd og § 15–8 første ledd


9.1 Innledning


Departementet foreslår å forlenge stønadstiden for 
overgangsstønad med ett år under nødvendig ut
danning for visse grupper enslige forsørgere. Stø
nadsordningen for enslige forsørgere ble lagt om i 
1998 og er nylig evaluert. Evalueringen viser at re
formen i stor grad virker etter sin hensikt, men at 
enkelte grupper har visse problemer med å fullføre 
påbegynt utdanning. Dette gjelder særlig personer 
som i ung alder blir alene om omsorgen for barn, 
som har aleneomsorgen for flere barn eller som blir 
enslige når det yngste barnet nærmer seg eller har 
passert den øvre aldersgrensen på åtte år. 

Etter departementets oppfatning vil en utvidet 
stønadsperiode under utdanning kunne gi den ak
tuelle gruppen enslige forsørgere økt kompetanse, 
gjøre det lettere å få hensiktsmessig arbeid, og der-
med øke mulighetene for selvforsørging. 

9.2	 Bakgrunn. Gjeldende rett 

Formålet med folketrygdens stønadsordning for 
enslige forsørgere er å sikre inntekt for personer 
med aleneomsorg for barn, og gi disse midlertidig 
hjelp til selvhjelp slik at de kan bli i stand til å for
sørge seg selv ved eget arbeid, se folketrygdloven 
§ 15–1. 

Stønadsordningene for enslige forsørgere ble 
lagt om i 1998 for å stimulere flest mulig til utdan
ning og arbeid slik at de kunne bli selvforsørget et
ter en omstillingstid. Man økte overgangsstønaden 
til 1,85 ganger grunnbeløpet (med gjeldende 
grunnbeløp per 1. mai 2003 utgjør årlig overgangs
stønad 105 190 kroner). Samtidig ble stønadstiden 
redusert fra ti til tre år. Fra 2001 har reformen fått 
full effekt. 

Stønad til enslig mor eller far omfatter over
gangsstønad (§ 15–6), stønad til barnetilsyn (§ 15– 
11), stønad til nødvendig utdanning (§ 15–12) og til
skott til flytting for å komme i arbeid (§ 15–13). 

Etter folketrygdloven § 15–6 andre ledd kan 
overgangsstønad gis til det yngste barnet fyller åtte 
år, men ikke i mer enn tre år i denne perioden. Når 

det yngste barnet fyller tre år, er det et vilkår for 
stønad at forsørgeren er i arbeid, under utdanning 
eller er tilmeldt arbeidsformidlingen som reell ar
beidssøker (krav om yrkesrettet aktivitet etter 
§ 15–8). 

Perioden med overgangsstønad kan økes fra tre 
til fem år dersom forsørgeren trenger utdanning for 
å komme i arbeid (§ 15–6 tredje ledd). Det samme 
gjelder enslige forsørgere som har vært brukerkon
takter i oppfølgingsvirksomhet (§ 15–6 åttende 
ledd, jf. § 15–12 femte ledd). 

Etter skilsmisse, separasjon eller samlivsbrudd 
mellom ugifte foreldre gis det uten hinder av al
dersgrensen på åtte år, overgangsstønad i ett år før 
det yngste barnet fyller ti år (§ 15–6 femte ledd), 
forutsatt at vedkommende benytter stønadsperi
oden til yrkesrettet aktivitet, jf. § 15–8. 

Utdanningsstønad gis til enslige forsørgere 
som mangler yrkeskompetanse og som derfor tren
ger utdanning for lettere å komme i arbeid. Utdan
ningsstønad gis til yrkesutdanning i opptil tre år, til 
videregående utdanning som er ledd i en utdan
ningsplan og til påbygging på tidligere utdanning 
slik at vedkommende får opptil tre års yrkesutdan
ning. Utdanningsstønad gis bare for perioder ved
kommende mottar overgangsstønad (§ 15–12 tred
je ledd). 

Erfaringer med stønadsreformen viser så langt 
at omleggingen i hovedsak har virket etter sin hen
sikt når det gjelder å få enslige forsørgere i arbeid 
og utdanning. Rikstrygdeverkets statistikk viser at 
andelen aktive har økt fra om lag 66 prosent i 1997 
til 79,2 prosent i juli 2002. 

9.3	 Departementets vurdering og 
forslag 

Senter for samfunnsforskning i Bergen, SEFOS (nå 
Rokkansenteret), har på oppdrag fra Sosialdeparte
mentet evaluert stønadsreformen for enslige forsør
gere. Rapporten som ble avgitt i 2002 er i stor grad 
basert på svarene fra 454 intervjuobjekter. Det po
engteres at enslige forsørgere er en svært hetero-
gen gruppe som befinner seg i høyst ulike livssitua
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sjoner og med ulike forutsetninger. Rapporten be
krefter ellers inntrykket av at reformen stort sett 
fungerer etter intensjonen. Det understrekes imid
lertid at tiden til utdanning i enkelte tilfeller blir for 
kort. Trygdeetatens egne erfaringer bekrefter også 
at enkelte grupper stønadsmottakere kan ha visse 
problemer med å fullføre utdanningen innenfor da-
gens stønadsregler. Dette gjelder særlig enslige 
forsørgere som er svært unge og enslige forsørge
re med omsorg for flere barn. Videre viser det seg 
at enkelte som blir alene om omsorgen kort tid før 
eller etter at det yngste barnet fyller åtte år kan få 
noe knapp tid til omstilling og utdanning etter da-
gens stønadsregler. Trygdeetaten satser derfor 
fortsatt på motivasjon og oppfølging av brukerne, 
blant annet gjennom motivasjonskurs og personli
ge handlingsplaner med særlig fokus på dem med 
størst behov. 

Sosialdepartementet viser til at hovedhensikten 
med stønadsordningen for enslige forsørgere er 
inntektssikring i en overgangsperiode og hjelp til 
selvhjelp, slik at de kan bli i stand til å forsørge seg 
ved eget arbeid. For å øke mulighetene til selvfor
sørging og for å forebygge fattigdom foreslår de
partementet å utvide stønadsperioden under utdan
ning med ett år for de gruppene som erfaringsmes
sig ser ut til å ha problemer med å fullføre påbegynt 
utdanning før stønadsperioden er oppbrukt. 

Personer som blir enslige forsørgere i svært 
ung alder, vil kunne bruke opp den maksimale stø
nadsperioden på fem år før eller kort tid etter at de 
er ferdige med videregående skole. For eksempel 
vil en person som blir alene om omsorgen som 16
åring ha brukt opp stønadsperioden når vedkom
mende er 21 år. I slike tilfeller vil vedkommende på 
grunn av omsorgsoppgaven sjelden ha kommet 
særlig langt i yrkesutdanningen når retten til over
gangsstønad faller bort. Etter departementets opp
fatning vil ett års lengere stønadstid under utdan
ning kunne være et betydelig bidrag til å hjelpe un-
ge enslige forsørgere til å skaffe seg en hensikts
messig yrkeskompetanse som gjør dem i stand til å 
kunne forsørge seg selv gjennom eget arbeid. Etter 
departementets oppfatning kan det være hensikts
messig å sette som vilkår at stønadsmottakeren må 
være under 18 år når vedkommende blir alene om 
omsorgen. På denne bakgrunn foreslås det å utvide 
stønadsperioden under nødvendig utdanning med 
ett år, fra dagens periode på to år til tre år, for per
soner som er under 18 år når de ble alene om om
sorgen for barn. 

Personer med tyngende omsorgsoppgaver kan 

i likhet med personer som er svært unge når de blir 
enslige, ofte ikke rekke å bli ferdig med en hen
siktsmessig utdanning før folketrygdens stønad
speriode er ute. Omfanget av omsorgsoppgavene 
er vanligvis avhengig av barnas alder og antall barn 
som den enslige forsørgeren har ansvaret for. I dag 
er det mest vanlige blant enslige forsørgere å ha ett 
eller to barn. Når vedkommende har tre eller flere 
barn, kan omsorgsoppgavene bli så omfattende at 
det påvirker mulighetene for å få en hensiktsmes
sig utdanning før stønadsperioden er brukt opp. 
For å gi denne gruppen større mulighet til å bli 
selvforsørget ved eget arbeid, foreslår departemen
tet derfor å utvide stønadsperioden under utdan
ning med ett år også for denne gruppen. 

Personer som blir alene om omsorgen for noe 
eldre barn etter et samlivsbrudd, har rett til over
gangsstønad i ett år før det yngste barnet fyller ti år 
uten hinder av den vanlige aldersgrensen på åtte år, 
forutsatt at vedkommende er i arbeid, utdanning 
mv. Erfaringsmessig trenger enkelte i denne grup
pen noe mer tid enn ett år med overgangsstønad 
for å bli selvforsørget gjennom eget arbeid. Depar
tementet vil derfor foreslå at stønadsperioden utvi
des fra ett til opptil to år for denne gruppen stønads
mottakere. Forutsetingen er at vedkommende tar 
nødvendig utdanning i det ekstra året. Utvidelsen 
vil dermed omfatte enslige forsørgere med barn i 
syv til åtte års alderen, som mangler yrkeskompe
tanse og dermed trenger utdanning for å bli selvfor
sørget. 

Som følge av at § 15–6 femte ledd foreslås å be-
handle kravene til yrkesrettet aktivitet for de nevn
te gruppene enslige forsørgere uttømmende, fore
slås henvisningen i § 15–8 første ledd til § 15–6 fem
te ledd tatt ut. 

Det vises til § 15–6 tredje og femte ledd og 
§ 15–8 første ledd i lovforslaget. 

9.4	 Ikrafttredelse. Økonomiske og 
administrative konsekvenser 

Departementet foreslår at endringene trer i kraft 1. 
januar 2004 og gis virkning for tilfeller der ordinær 
stønadstid ville ha utløpt tidligst nevnte dato. 

Tiltaket inngår i regjeringens tiltaksplan mot 
fattigdom. Merutgifter for 2004 blir om lag 30 mill. 
kroner fordelt på 25 mill. kroner til overgangsstø
nad og 5 mill. kroner på utdanningsstønad. 
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10 Endring av utbetalingstidspunktet for uførepensjon –

folketrygdloven § 22–12


Det vanlige forløpet i en uførepensjonssak er at 
vedkommende mottar sykepenger ut sykepengepe
rioden på ett år, og deretter går over på rehabilite
ringspenger (under aktiv medisinsk behandling) 
eller attføringspenger (yrkesrettet attføring). Ofte 
forsøkes både medisinsk rehabilitering og attfø
ring. Hvis ikke noe av dette fører frem, vil det som 
regel bli innvilget uførepensjon. I henhold til lang 
forvaltningspraksis vil i slike tilfeller et krav om ufø
repensjon kunne anses fremmet samtidig med krav 
om rehabiliteringspenger eller yrkesrettet attfø
ring. Dersom uførepensjon innvilges, avregner 
trygdekontoret ytelsene mot hverandre for hele pe
rioden og etterbetaler et eventuelt overskytende 
beløp. 

Praksisen med å etterbetale uførepensjon for 
hele perioden ble innført da rehabiliterings- og att
føringspenger fremdeles ble beregnet som pensjo
ner. Etterbetalingen bestod derfor stort sett av et 
eventuelt særtillegg til de som ikke hadde opptjent 
tilleggspensjon. Overgangen til nye beregningsreg
ler for rehabiliterings- og attføringspenger har 
medført at avregning mot uførepensjon har blitt 
langt mer komplisert enn tidligere. De førstnevnte 
ytelsene beregnes nå helt forskjellig fra uførepen
sjon og beskattes og utbetales etter andre regler. 
Trygdeetaten bruker ikke ubetydelige ressurser på 
å foreta avregningen, som kan omhandle perioder 
over flere år. Avregningen skaper også merarbeid 
for ligningskontorene på grunn av ulike skattereg
ler. 

Innføringen av nye beregningsregler for rehabi
literings- og attføringspenger var blant annet be
grunnet i at man ønsket en sterkere markering av 
at ytelsene er korttidsytelser, og beregningsmåten 
skulle ikke lenger følge pensjonsreglene. Vilkårene 
for henholdsvis korttidsytelser som rehabiliterings
og attføringspenger og uførepensjon er ulike, og 
det er et vilkår for uførepensjon at hensiktsmessig 
behandling eller attføring er gjennomført. 

Departementet finner det prinsipielt uheldig å 
etterbetale en eventuelt overskytende pensjon for 
tidsrom hvor vedkommende allerede har mottatt 
en ytelse til livsopphold. Når det gjelder sykepen
ger, fremgår det av loven at det ikke skal foretas en 
slik avregning, se folketrygdloven § 22–12 andre 
ledd. Rehabiliterings- og attføringspenger er i lik

het med sykepenger en korttidsytelse, og det bør 
gjelde like regler i forbindelse med overgang til 
uførepensjon. På denne bakgrunn foreslås det å lov
feste en utbetalingsregel tilsvarende som for syke
penger, slik at uførepensjon ikke utbetales for pe
rioder hvor vedkommende har mottatt rehabilite
ringspenger, attføringspenger eller tidsbegrenset 
uførestønad. 

Uførepensjonen består av grunnpensjon og til
leggspensjon. Full tilleggspensjon gis når pensjo
nisten har 40 poengår, dvs. har opptjent pensjons
poeng i 40 år. Tilleggspensjonen beregnes ut fra et 
sluttpoengtall som er gjennomsnittet av de 20 høy
este poengtallene (besteårsregelen). Pensjonspo
eng opptjenes ved arbeidsinntekt og dessuten fol
ketrygdytelser som sykepenger, rehabiliterings
penger, attføringspenger og fra 1. januar 2004 tids
begrenset uførestønad. For å sikre uførepensjonis
ter en rimelig tilleggspensjon medregnes framtidi
ge pensjonspoeng fra uføreåret (uføretidspunket) 
til og med det året uførepensjonisten fyller 66 år, se 
folketrygdloven §§ 12–10 og 13–18. 

Forslaget om å endre etterbetalingsreglene for 
uførepensjon vil ikke påvirke reglene om medreg
ning av pensjonspoeng. 

For å sikre en alderspensjon på samme nivå, får 
en uførepensjonist etter folketrygdloven § 3–19 
godskrevet de framtidige pensjonspoengene for 
hvert år vedkommende har mottatt uførepensjon. 
Når adgangen til å etterbetale uførepensjon for ti-
den fra uføretidspunktet blir fjernet, vil det ikke væ
re adgang til å godskrive framtidige pensjonspoeng 
fra uføretidspunktet til uførepensjonen blir utbetalt. 
I den tiden mottar vedkommende ikke uførepen
sjon, noe som er et vilkår for godskriving. Det vil 
imidlertid bli gitt pensjonspoeng for rehabilite
ringspenger og attføringspenger. Disse ytelsene ut
gjør imidlertid 66 prosent av inntektsgrunnlaget 
(tidligere inntekt), noe som ofte vil føre til at pen
sjonspoengene i perioder med disse ytelsene vil 
være lavere enn de framtidige pensjonspoengene. 
Dette vil føre til redusert alderspensjon for mange 
uførepensjonister, selv om besteårsregelen begren
ser virkningen, se folketrygdloven § 3–11. 

For å opprettholde gjeldende rett og unngå at 
endringen av reglene om etterbetaling medfører la
vere alderspensjon, foreslår departementet at folke
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trygdloven § 3–19 fjerde ledd endres slik at framti
dige pensjonspoeng godskrives for tiden fra uføre
tidspunktet dersom det er til fordel for pensjonis
ten. 

Det vises til §§ 22–12 og 3–19 i lovforslaget. 

10.1 Ikrafttredelse. Økonomiske og 
administrative konsekvenser 

Departementet foreslår at endringen trer i kraft 1. 
januar 2004. 

Forslaget vil gi en innsparing i 2004 på anslags
vis 95 millioner kroner. 
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11 Opphevelse av adgangen til å unnlate foreleggelse av 
oversendelsesbrevet til Trygderetten for den ankende part 

– trygderettsloven § 13 andre og fjerde ledd 

11.1 Innledning 

Departementet foreslår at adgangen etter trygder
ettsloven § 13 for ankemotparten til å unnlate fore
leggelse av oversendelsesbrevet til Trygderetten 
for den ankende part tas bort. En obligatorisk fore
leggelse av oversendelsesbrevet vil bidra til å sikre 
at alle momentene i saken blir vurdert før saken går 
til Trygderetten. 

11.2 Bakgrunn. Gjeldende rett 

Det organ som opptrer som den ankendes motpart 
ved behandlingen for Trygderetten (ankemotpar
ten – dvs. blant annet trygdeetaten eller Aetat), har 
ansvaret for forberedelsen av ankesaken og utfor
mer et oversendelsesbrev til Trygderetten med re
degjørelse for saken og en begrunnelse for stand
punktet. 

Før saken sendes Trygderetten skal et utkast til 
oversendelsesbrev i utgangspunktet sendes den 
ankende part med en frist for merknader på minst 
14 dager (trygderettsloven § 13 andre ledd). Ved en 
lovendring i 1999 ble det åpnet adgang til å unnlate 
foreleggelse for den ankende part dersom alle ve
sentlige fakta og vurderinger i oversendelsesbrevet 
må antas å være kjent for den ankende part. Den 
ankende part får da kopi av oversendelsesbrevet 
når saken går til Trygderetten, og kan gi merkna
der direkte til retten (§ 13 fjerde ledd). 

I Ot.prp. nr. 46 (1998–99) uttales det bl.a. føl
gende om adgangen til å unnlate å forelegge over
sendelsesbrevet: 

«I praksis fører foreleggelsen av oversendelses
brevet etter trygderettsloven § 13 til merknader 
bare i et mindretall av sakene. Samtidig fører fo
releggelsen til en forsinkelse av oversendelsen 
til Trygderetten på minst seks uker (tilfelle der 
det ikke kommer noen merknader). Departe
mentet er derfor enig med Trygderettens for-
mann i at en adgang til å unnlate foreleggelse 
kan ha gode grunner for seg og gi en nedkor
ting av behandlingstiden for ankesakene. Det 
må i den forbindelse tas i betraktning at den an
kende part fra før har fått skriftlig begrunnelse 

for vedtaket en eller flere ganger og således er 
gjort kjent med forvaltningens vurderinger og 
de fakta som er lagt til grunn. I tillegg vil den 
ankende part gjennom saksforløpet ha hatt rike
lig anledning til å komme med sine synspunk
ter, senest gjennom ankeerklæringen. Det har 
derfor formodningen mot seg at nye opplysnin
ger eller vurderinger skulle dukke opp i forbin
delse med foreleggelsen av oversendelsesbre
vet. Dette gjelder ikke minst for de saker som 
har vært klagebehandlet i forvaltningen.» 

Trygderettens leder har i brev av 30. april 2003 
reist spørsmål om man bør gå tilbake til den tidlige
re ordningen med alltid å forelegge oversendelses
brevet for den ankende part før saken sendes Tryg
deretten. Det pekes på at bestemmelsen benyttes i 
stor utstrekning i praksis, også i tilfelle der det ikke 
er åpenbart at alle fakta og vurderinger er kjent for 
den ankende part. Trygderettens formann peker vi
dere på at ordningen ikke er tidsbesparende samlet 
sett, idet Trygderetten i alle fall må vente på den an
kende parts kommentarer til oversendelsbrevet. Et
ter Trygderettens erfaring har den ankende part i 
mange tilfeller merknader, og eventuelt vil disse 
merknadene eller opplysningene kunne tilsi at sa-
ken sendes tilbake til trygdeetaten til videre utred
ning. Dette innebærer merarbeid og merkostnader 
og en forsinkelse av den endelige avgjørelsen. 
Trygderetten mener derfor at den ankende part all
tid bør forelegges et utkast til oversendelsesbrev 
før saken sendes til retten, slik at merknadene kan 
vurderes alt på det forberedende stadiet av saksbe
handlingen. 

Det gjøres oppmerksom på at Aetat ikke benyt
ter seg av dagens unntak i § 13 andre ledd andre 
punktum. I saker som gjelder folketrygdloven kap. 
4 eller 11 er praksis at en kopi av oversendelsesbre
vet sendes til den ankende part med en frist på tre 
uker fra mottakelsen til å fremsette eventuelle 
merknader til oversendelsesbrevet. 
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11.3 Departementets vurdering og 
forslag 

Departementet har merket seg at utviklingen har 
vist at adgangen til å unnlate foreleggelse av over
sendelsesbrevet benyttes i stor utstrekning i prak
sis – ifølge Trygderetten til dels rutinemessig for 
enkelte fylkestrygdekontorer. Dette var ikke tilsik
tet ved etableringen av regelen. Adgangen til unn
tak var ment å forutsette en konkret vurdering, 
hvor det sentrale ville være hvorvidt det er tatt inn 
nye forhold i oversendelsesbrevet som parten bør 
gjøres kjent med og få anledning til å kommentere. 

Som det framgår, er det Trygderettens erfaring 
at den ankende part i nokså mange tilfeller har be
merkninger til oversendelsesbrevet. Trygderetten 
må da vurdere om merknadene er av en slik art at 
de bør forelegges ankemotparten før saken avgjø
res. Hele saken må i tilfelle returneres til trygdeeta
ten, hvilket medfører merarbeid og at saken tar 
lengre tid enn det ville gjort dersom trygdeetaten 
hadde vurdert merknadene med en gang. Trygde
retten opplyser blant annet at den ankende part ik
ke sjelden fremkommer med nye opplysninger. 

Adgangen til å unnlate foreleggelse bygget på 
den antagelse at det sjelden ville dukke opp nye 
opplysninger eller vurderinger i forbindelse med 
foreleggelsen av oversendelsesbrevet. Når erfarin
gene nå viser at dette ikke holder stikk, er det de
partementets oppfatning at en bør gå tilbake til den 
tidligere ordningen med obligatorisk foreleggelse 

av oversendelsesbrevet for den ankende part før sa-
ken sendes Trygderetten. 

Også hensynet til det kontradiktoriske prinsipp 
tilsier at ankemotparten konsekvent forelegger sitt 
utkast til oversendelsesbrev for den ankende part 
før saken sendes Trygderetten. Ankemotparten vil 
da kunne vurdere behovet for innhenting av til
leggsopplysninger eller dokumentasjon på grunn
lag av den ankende parts anførsler, og om det even
tuelt er grunnlag for å omgjøre vedtaket eller endre 
eller supplere oversendelsesbrevet. Denne prose
dyren bidrar til å sikre at alle momentene i saken 
blir vurdert før saken går til Trygderetten. Dette ef
fektiviserer ankeordningen. Departementet fore
slår etter dette at § 13 andre ledd andre punktum 
og § 13 fjerde ledd andre punktum om adgangen til 
unntak fra plikten til foreleggelse av oversendelses
brevet oppheves. Det vises til lovforslaget. 

11.4	 Ikrafttredelse. Økonomiske og 
administrative konsekvenser 

Opphevelsen av adgangen til å unnlate foreleggelse 
av oversendelsesbrevet for den ankende part fore
slås å tre i kraft fra 1. januar 2004 og gitt virkning 
for alle saker der oversendelsesbrevet ved ikrafttre
delsen ikke er sendt Trygderetten. Endringen har 
ikke økonomiske eller administrative konsekven
ser av budsjettmessig betydning, men vil bidra til å 
effektivisere ankebehandlingen. 
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12 Krav til ankemotpartens oversendelsesbrev –

trygderettsloven § 13 første ledd


12.1 Innledning


Departementet foreslår at trygderettsloven § 13 
suppleres med en bestemmelse som angir kravene 
til et oversendelsesbrev i loven. I tråd med ret
ningslinjer for utforming av oversendelsesbrev ut
arbeidet av Rikstrygdeverket og av Aetat Arbeidsdi
rektoratet forutsettes oversendelsesbrevet å inne
holde en saksfremstilling med beskrivelse av de 
opplysninger ankemotparten bygger på (beskrivel
se av de faktiske forhold, vurderende opplysnin
ger), den ankende parts anførsler, ankemotpartens 
anførsler, ankemotpartens begrunnelse for vedta
ket og merknader til den ankende parts anførsler 
og ankemotpartens påstand. 

12.2	 Gjeldende rett. Bakgrunn 

Det organ som opptrer som den ankendes motpart 
ved behandlingen for Trygderetten, har ansvaret 
for forberedelsen av ankesaken og utformer et 
oversendelsesbrev til Trygderetten med redegjørel
se for saken og en begrunnelse for standpunktet, se 
også foregående punkt. 

Trygderettsloven stiller ingen krav til oversen
delsesbrevets innhold og utforming, men i Riks
trygdeverkets rundskriv av 15. november 2003 og i 
Aetat Arbeidsdirektoratets «Rundskriv om saksbe
handling» er det trukket opp retningslinjer for det
te. 

Trygderettens leder uttaler i brev av 30. april 
2003 følgende om krav til oversendelsesbrev blant 
annet: 

«Vår erfaring er at flere fylkestrygdekontorer i 
stigende grad benytter såkalte «forenklede» 
oversendelsesbrev hvor det i all hovedsak kun 
vises til underinstansens (trygdekontorets) 
oversendelsesbrev både når det gjelder faktum, 
anførsler og begrunnelse. Det forekommer og
så at det vises til vedtak eller dokumenter som 
ikke er tilgjengelig for den ankende part, i alle 
fall ikke på en enkel måte når oversendelsesbre
vet mottas. Dersom den ankende part skal ha 
en reell mulighet til å kommentere ankemotpar
tens standpunkt bør oversendelsesbrevet inne
holde en samlet beskrivelse av det faktum og 

regelverk ankemotpartens begrunnelse bygger 
på, partenes anførsler og ankemotpartens be
grunnelse for vedtaket. Det innebærer også me
rarbeid for Trygderetten når saken ikke er pre
sentert samlet i oversendelsesbrevet. I slike til-
feller vil det heller ikke være mulig å avsi en 
grunngitt kjennelse etter trrl. § 21 annet ledd. 
Slike «forenklede» oversendelsesbrev kan også 
skape tvil om det har vært foretatt en reell ny 
prøving fra ankemotparten i medhold av trrl. 
§ 13 første ledd.» 

Etter Trygderettens oppfatning bør det vurde
res å angi kravene til et oversendelsesbrev direkte i 
trygderettsloven § 13. 

12.3	 Departementets vurdering og 
forslag 

Av rettssikkerhetshensyn er det viktig at den an
kende part blir gjort kjent med de opplysninger 
som foreligger i saken, hvilke rettsregler som gjel
der, og hvordan ankemotparten selv vurderer fakta 
og juss. En samlet framstilling av disse elementene 
i oversendelsesbrevet gir den ankende part et godt 
grunnlag til å ta til motmæle. Også i forhold til be
handlingen i Trygderetten vil et utførlig oversen
delsesbrev innebærer betydelige fordeler. Etter 
trygderettsloven § 21 andre ledd kan retten grunn
gi sin kjennelse ved å vise til oversendelsesbrevet, 
og denne adgangen vil lettere kunne nyttes dersom 
oversendelsesbrevet gir en full vurdering av saken. 
Et godt og oversiktlig oversendelsesbrev vil også 
bidra til å sikre en effektiv behandling i Trygderet
ten. 

Kravene til innhold og utforming av oversendel
sesbrevet framgår som nevnt av Rikstrygdeverkets 
rundskriv. Trygderettens erfaring er at oversendel
sesbrevene i flere tilfeller ikke fyller disse kravene, 
spesielt gjelder dette de forenklede oversendelses
brevene. 

Departementet foreslår derfor at trygderettslo
ven § 13 første ledd suppleres med en bestemmelse 
som angir kravene til et oversendelsesbrev i loven. 
I tråd med retningslinjene utarbeidet av Rikstryg
deverket og av Aetat Arbeidsdirektoratet skal over
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sendelsesbrevet etter forslaget inneholde en saks
fremstilling med beskrivelse av de opplysninger an
kemotparten bygger på (beskrivelse av de faktiske 
forhold, vurderende opplysninger), den ankende 
parts anførsler, ankemotpartens anførsler, anke
motpartens begrunnelse for vedtaket og merkna
der til den ankende parts anførsler og ankemotpar
tens påstand. Det vises til § 13 første ledd nytt fjer
de punktum i lovforslaget. 

12.4 Ikrafttredelse. Økonomiske og 
administrative konsekvenser 

Lovfestingen av kravene til et oversendelsesbrev til 
Trygderetten foreslås å tre i kraft fra 1. januar 2004. 
Ettersom forslaget er i tråd med Rikstrygdeverkets 
retningslinjer, har det i utgangspunktet ikke admi
nistrative eller økonomiske konsekvenser. Ut fra 
Trygderettens opplysninger, må det imidlertid reg
nes med at noen fylkestrygdekontorer vil måtte 
bruke økte ressurser på utformingen av oversen
delsesbrevene. Endringen vil innebære klare forde
ler for ankebehandlingen i Trygderetten. 
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13 Opphevelse av adgangen til å avsi kjennelse uten

grunngiving trygderettsloven §§ 7 og 21


13.1 Innledning


Departementet foreslår at trygderettsloven § 21 
tredje ledd endres, slik at adgangen til å avsi kjen
nelse uten grunngiving i klare avslagssaker tas bort 
og erstattes med en adgang til å avsi kjennelse med 
forenklet grunngiving. Ordningen med forenklet 
grunngiving innebærer en lovfesting av praksis i 
Trygderetten. Samtidig foreslås at lovens hoved
regler om rettens sammensetning gis anvendelse, 
slik at retten i slike saker vil kunne settes med to 
medlemmer. En kjennelse uten grunngiving må 
treffes av tre medlemmer. 

13.2 Gjeldende rett. Bakgrunn 

Etter trygderettsloven § 21 første ledd skal rettens 
avgjørelse treffes ved alminnelig flertall i «grunngitt 
kjennelse». Loven gir ikke retningslinjer for grunn
givingens innhold og omfang. En grunngitt kjennel
se i Trygderetten inneholder imidlertid en angivel
se av de fakta som legges til grunn, de rettsregler 
som gis anvendelse og hvorfor retten har kommet 
til det resultat som framgår av kjennelsen. Normalt 
er grunngivingen relativt utførlig. Trygderetten kan 
imidlertid etter trygderettsloven § 21 andre ledd 
også grunngi sine kjennelser ved å vise til ankemot
partens oversendelsesbrev. Dette forutsetter at 
oversendelsesbrevet gir en tilfredsstillende rede
gjørelse for saken (se punkt 12 og 13). 

I 1974 ble det etablert et ankeutvalg i Trygderet
ten som kunne bestemme at en anke uten nærmere 
grunngiving kunne nektes fremmet til ordinær be-
handling i Trygderetten dersom ankeutvalgets tre 
medlemmer enstemmig fant at anken ikke ville føre 
fram. Ved en lovendring i 1997 ble ankeutvalget av
viklet, men adgangen til å avgjøre opplagte avslags
saker uten grunngiving ble videreført, men nå slik 
at avgjørelsene treffes av ordinær rett og etter ordi
nær behandling, se Ot.prp. nr. 42 for 1996–97 punkt 
4. 

Ordningen med avgjørelser uten grunngiving 
ble opprettholdt på bakgrunn av restansesituasjo
nen i Trygderetten på daværende tidspunkt. Forut
setningen var imidlertid at man i størst mulig ut

strekning burde komme over til en ordning med 
kjennelser som inneholdt grunngiving i en eller an
nen form. I praksis har Trygderetten imøtekommet 
dette dels gjennom et økt antall kjennelser med ut
førlig grunngiving, dels ved å ta inn korte begrun
nelser i kjennelsene som etter loven kan avsies 
uten noen form for grunngiving. 

Trygderettens leder har i brev av 19. juni 2003 fo
reslått at trygderettsloven § 21 tredje ledd om ad
gangen til å avsi kjennelse uten grunngiving en
dres, slik at denne adgangen tas bort og erstattes 
med en adgang til å avsi kjennelser med forenklet 
grunngiving i tråd med den nevnte utviklingen i 
praksis. Det foreslås videre at hovedreglene om ret-
tens sammensetning gjøres gjeldende, slik at de 
nevnte kjennelsene vil kunne avsies av rett med to 
medlemmer. 

13.3 Departementets vurdering og forslag 

Som nevnt ble det ved videreføringen av adgangen 
til å unnlate grunngiving ved avgjørelsen av anker 
som rettens tre medlemmer enstemmig finner ikke 
vil føre fram, lagt avgjørende vekt på hensynet til å 
sikre muligheten for Trygderetten til å legge mind-
re arbeid i de opplagte sakene, jf. Ot.prp. nr. 42 for 
1996–97 punkt 4.3. Det ble imidlertid gitt uttrykk 
for at det fortsatt skulle dreie seg om en adgang til å 
unnlate grunngiving, slik at en kort grunngiving vil
le kunne gis i de forenklede avgjørelsene. 

Departementet bemerket videre «at det ikke er 
noen uenighet om at det i prinsippet vil være en for-
del at også disse avgjørelsene grunngis. Som nevnt 
kan imidlertid den manglende grunngiving ikke an
tas å representere en reell svekkelse av rettssikker
heten. Departementet finner likevel at spørsmålet 
om grunngiving bør tas opp til ny vurdering etter at 
den nye organisasjonsmodellen er etablert og man 
har fått tilstrekkelig grunnlag til å vurdere Trygde
rettens kapasitet og ressursbehov under de nye be
tingelsene.» 

Erfaringene viser klart at ordningen med for
enklede kjennelser er arbeidsbesparende. Trygde
rettens leder peker i sitt brev 19. juni 2003 på at det 
med de ressurser og den saksinngang som Trygde
retten har i dag, ikke vil være mulig å avsi en full 
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grunngitt kjennelse i alle saker. Det måtte i tilfelle 
innebære en vesentlig økning i saksrestansene og 
saksbehandlingstiden. Departementet er enig med 
Trygderetten i at en slik løsning ikke kan anses 
som akseptabel. I denne forbindelse påpekes det at 
inngangen av ankesaker til Trygderetten for inne
værende år vil være på nivå med den høyeste i 
Trygderettens historie og må påregnes å ligge på et 
høyt nivå for de nærmeste år. 

I praksis gir Trygderetten nå som nevnt en form 
for begrunnelse i tilnærmet alle kjennelser som av
sies i medhold av § 21 tredje ledd ved at det kort gis 
anvisning på hva retten har lagt særlig vekt på. De
partementet mener derfor at tiden nå er inne til å 
avvikle ordningen med ikke-grunngitte kjennelser. 
Samtidig vil det være behov for fortsatt å gi Trygde
retten mulighet til å behandle de enklere sakene på 
en enkel måte. Departementet foreslår derfor at 
§ 21 tredje ledd om adgang til å unnlate grunngi
ving erstattes med en adgang til forenklet grunngi
ving. 

Når det gjelder utformingen av en slik forenklet 
grunngiving kan det være nærliggende å se på tvis
temålsloven § 322a (7), som regulerer innholdet av 
dommer avsagt under forenklet rettergang i tin
gretten. Det heter her at dommen skal inneholde 
«en angivelse av tvistegjenstanden og en kort be
grunnelse for resultatet.» I Ot.prp. nr. 47 (1985–86) 
heter det om dette (s. 33) at «en dom bør imidlertid 
på dette punkt være meget kort og ikke trekke inn 
en redegjørelse for saksforholdet eller partenes an
førsler i større utstrekning enn det som er nødven
dig for å angi «tvistegjenstanden». For eksempel vil 
det i en strid om eiendomsretten til en fast eiendom 
på dette punkt være tilstrekkelig å nevne at saken 
dreide seg om eiendomsretten til den eller den ei
endom.» 

Det foreslås på denne bakgrunn at en kjennelse 
med forenklet grunngiving skal inneholde en kort 
beskrivelse av hva saken gjelder og en redegjørelse for 
de momenter som retten har lagt avgjørende vekt på. 
Lagmannsretten har i flere saker gitt uttrykk for at 
manglende begrunnelse fra Trygderetten skaper 
problemer for dens prøving, blant annet i forhold til 
hvilke faktiske forhold Trygderetten har lagt til 
grunn for sin avgjørelse. Dette har i enkelte saker 
medført at Trygderettens kjennelse er kjent ugyl
dig på grunn av saksbehandlingsfeil. En grunngi
ving som foreslått vil gi lagmannsretten et bedre 

grunnlag for prøving av lovligheten av Trygderet
tens kjennelser. 

I samsvar med forslaget fra Trygderettens le-
der, foreslår departementet videre at hovedreglene 
i trygderettsloven § 7 om rettens sammensetning 
gis anvendelse for saker som avgjøres med forenk
let grunngiving. Det synes ikke nødvendig å opp
rettholde et absolutt krav om at retten skal settes 
med tre medlemmer når det faktisk innføres en 
grunngivingsplikt, selv om denne plikten er be
grenset. En annen sak er at en betydelig del av av
gjørelsene likevel vil bli truffet med tre medlem
mer, idet det i saker om uførepensjon mv. oftest vil 
måtte delta både en jurist, en lege og et attførings
kyndig medlem. I den utstrekning saker med for
enklet grunngiving vil kunne avgjøres med delta
kelse av to rettsmedlemmer, vil dette innebære en 
viss effektiviseringsgevinst. 

Departementet foreslår at trygderettsloven § 7 
andre ledd og § 21 tredje ledd endres som rede
gjort for ovenfor. 

I tilknytning til de nevnte endringene foreslås 
opprettet en inkurie som oppsto i forbindelse med 
revisjonen av trygderettsloven i 1997. Før den nevn
te revisjonen inneholdt loven en bestemmelse om 
at partene straks skulle underrettes når det ble be
stemt at en sak i Trygderetten settes med sju med
lemmer, slik at avgjørelsen kunne få betydning for 
praksis på vedkommende område. Hensikten var å 
sikre at også ankemotpartens synspunkter skulle 
kunne bli framlagt på en best mulig måte ved be
handlingen av ankesaken. Denne bestemmelsen 
ble ved en feil utelatt ved lovrevisjonen, og foreslås 
nå gjeninnført med samme ordlyd i trygderettslo
ven § 7 fjerde ledd som nytt fjerde punktum. 

Det vises til lovforslaget. 

13.4	 Ikrafttredelse. Økonomiske og 
administrative konsekvenser. 

Endringene foreslås å tre i kraft fra 1. januar 2004. 
Opphevelsen av adgangen til å avsi kjennelse uten 
grunngiving foreslås gitt virkning for alle saker 
som ikke er avgjort når endringene trer i kraft. En
dringene har ingen økonomiske eller administrati
ve konsekvenser av budsjettmessig betydning. 



Del II

Endringer i lov om statstilskott til ordninger for


avtalefestet pensjon
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14 Avkorting av avtalefestet pensjon mot visse ytelser 
fra arbeidsgiver (gavepensjon) –  lov om statstilskott til 

ordninger med avtalefestet pensjon § 2 første ledd 
bokstav d nytt tredje ledd 

14.1 Innledning


Arbeidsgivere som ønsker å redusere eller omorga
nisere arbeidsstokken, benytter i en del tilfeller så
kalt gavepensjon i kombinasjon med AFP for å få 
eldre arbeidstakere til å slutte. 

For dagpenger under arbeidsløshet og uføre
pensjon fra folketrygden er det gitt bestemmelser 
om avkorting av AFP for slike ytelser fra arbeidsgi
ver. For å begrense utstøting av eldre arbeidstake
re fra arbeidslivet foreslår departementet at det inn
føres tilsvarende avkortingsbestemmelser for avta
lefestet pensjon. 

14.2 Bakgrunn 

I forbindelse med inntektsoppgjøret for 1988 ble 
det vedtatt å innføre en avtalefestet førtidspensjons
ordning (AFP) i privat sektor fra 1. januar 1989. 
Grunnlaget var en avtale mellom LO og NHO. Se
nere er det avtalt flere AFP-ordninger i privat sek
tor. Det er også etablert avtaler om AFP i offentlig 
sektor. 

Pensjonsalderen for avtalefestet pensjon som 
opprinnelig var 66 år, har flere ganger blitt satt ned. 
Fra 1. mars 1998 har pensjonsalderen vært 62 år. 

Staten bidrar til finansieringen av AFP i privat 
sektor gjennom statstilskudd, godskriving av pen
sjonspoeng i folketrygden og ved visse skatteforde
ler. 

For å å bli omfattet av AFP med statstilskudd 
mv., må ordningen fylle vilkårene etter lov 23. de
sember 1988 nr. 110 om statstilskott til ordninger 
for avtalefestet pensjon. Statens tilskudd til AFP
ordningene i privat sektor utgjør 40 prosent av ut
giftene til løpende pensjoner til 64, 65 og 66 åringe
ne, eksklusive de vedtektsfestede AFP-tilleggene. 
For øvrig finansieres AFP-ordningene i privat sek
tor av arbeidsgiverne etter noe forskjellige model
ler. Pensjonen for 62- og 63 åringene finansieres så
ledes fullt ut av arbeidsgiverne, som også betaler 
arbeidsgiveravgift til folketrygden for tilskuddene 
til AFP-ordningen. Også 62- og 63 åringene god
skrives imidlertid pensjonspoeng i folketrygden og 
har de samme skattefordelene som de eldre AFP
pensjonistene. 

Avtalefestet pensjon blir avkortet mot arbeids
inntekt. Reduksjonen skjer etter et pro-rata prin
sipp som innebærer at pensjonen avkortes med 
samme prosentsats som den nye inntekten utgjør 
av tidligere arbeidsinntekt. Av administrative grun
ner er det innført et toleransebeløp slik at mindre 
avvik fra forventet inntekt ikke får betydning for 
pensjonsutbetalingen. Toleransebeløpet er på 
15 000 kroner per år. 

Formålet med ordningen er å gi slitne arbeids
takere med lange yrkeskarrierer mulighet til å for-
late arbeidslivet på en verdig måte før pensjonsal
deren i folketrygden inntrer. Det er forutsatt at ar
beidstakeren fritt skal kunne velge enten å være yr
kesaktiv fram til folketrygdens pensjonsalder eller 
å ta ut avtalefestet pensjon. 

Det har vist seg at AFP i en del tilfeller blir kom
binert med gavepensjon fra arbeidsgiveren. Gave
pensjon kan gis som et generelt tilbud til samtlige 
ansatte som kan benytte seg av AFP. I en del tilfel
ler brukes imidlertid kombinasjon av AFP og gave
pensjon som et virkemiddel til nedbemanning og 
omstilling. 

Gavepensjoner kan enten gis som engangsbe
løp eller som løpende pensjonsytelser finansiert di
rekte over arbeidsgivers eller tidligere arbeidsgi
vers drift av virksomheten. En tredje måte er at ar
beidsgiver eller tidligere arbeidsgiver finansierer 
pensjon, føderåd eller livrente for arbeidstakeren. 

En undersøkelse fra 1998 viser at AFP i kombi
nasjon med gavepensjon er svært utbredt, særlig i 
forbindelse med omstillings- og nedbemannings
prosesser. 36 prosent av bedriftene som er omfattet 
har benyttet seg av AFP i kombinasjon med gave
pensjon 

Kombinasjon av gavepensjon og AFP kan bidra 
til å presse eldre arbeidstakere ut av arbeidslivet på 
et tidligere tidspunkt enn de selv ønsker. Dette bi
drar også til økt tidligpensjonering og til at den fak
tiske pensjoneringsalderen dermed går ned. 

På denne bakgrunn uttalte regjeringen (Bonde
vik I) i Nasjonalbudsjettet 2000 (St. meld. nr.1 for 
1999–2000) at «..det er gode grunner til lovendring 
slik at AFP-pensjonen avkortes mot gavepensjon fra 
arbeidsgiver på tilsvarende måte som i dag gjelder 
for uførepensjon og dagpenger.» 
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Flertallet i Stortingets finanskomite sluttet seg 
til dette, se B. innst. S. nr. 1 (1999–2000). 

14.3	 Departementets vurdering og 
forslag 

Departementet ser det som viktig å motvirke utstø
ting av eldre fra arbeidslivet og sikre at eldres ar
beidskraft utnyttes. Det er ønskelig at bruken av av
talefestet pensjon så langt som mulig begrenses til 
de «slitne» arbeidstakerne og etter ordningens opp
rinnelige formål. 

Eldre arbeidstakere skal være en del av arbeids
livet på linje med yngre. De skal ikke utsettes for 
utidig press om å slutte, for eksempel som ledd i 
omstillings- og slankeprosesser i bedriften. Bruk av 
AFP i omstillingsprosesser velter i realiteten en del 
av bedriftens utgifter til dette over på andre bedrif
ter som er med på å finansiere AFP-ordningen. Og
så staten påføres utgifter ved at den gir tilskudd til 
AFP i privat sektor fra 64 år og gratis opptjening i 
folketrygden fra 62 år. 

Et hovedmål bak Intensjonsavtalen mellom par
tene i arbeidslivet er å stimulere eldre arbeidstake
re til å fortsette lengre i arbeidslivet og på den må
ten øke den reelle pensjoneringsalderen. Dette må
let vil være vanskeligere å oppnå dersom arbeidsgi
verne ved gavepensjon stimulerer arbeidstakere til 
å ta ut AFP. 

I situasjoner med omstillings- og nedbeman
ningsprosesser skyldes bruken av AFP arbeidsgi
verens behov for endringer i arbeidsstokken, og er 
ikke alene et resultat av arbeidstakerens ønske om 
å gå av. Det kan synes som om AFP betraktes som 
et egnet virkemiddel i slike prosesser. Bruk av ga
vepensjon øker den samlete pensjonsytelsen og 
kan for enkelte kompensere for ulempen ved å gå 
av før ønsket pensjoneringsalder, noe som gjør tid
ligavgang mer fristende for den enkelte. Arbeidsgi
veren slipper også unna problemstillingen med sak
lig grunn til oppsigelse etter arbeidsmiljøloven, noe 
som forsterker presset mot eldre arbeidstakere. 
Muligheten til å gi gavepensjon uten avkorting i 
den ordinære AFP-pensjonen svekker de eldres 
stilling i arbeidsmarkedet, spesielt i forbindelse 
med omstillinger og nedbemanninger. 

For å motvirke at arbeidsgivere gir gavepensjo

ner i tilknytning til avtalefestet pensjon foreslås det 
at AFP skal avkortes krone for krone mot gave
pensjon fra arbeidsgiveren. Tilsvarende bestem
melser er innført for dagpenger under arbeidsløs
het fra desember 1994 og for uførepensjon fra fol
ketrygden fra 1. mai 1997. 

En samordning av avtalefestet pensjon med 
ytelser fra arbeidsgiver vil være med på å sikre at 
arbeidstakeren selv bestemmer om yrkesaktivite
ten skal avsluttes før den ordinære pensjonsalderen 
på 67 år. 

Departementet mener det er svært uheldig, bå
de menneskelig å samfunnsøkonomisk, hvis grup
per presses ut av arbeidsmarkedet, og vil derfor at 
AFP og gavepensjon fra arbeidsgiver samordnes 
for å hindre at det offentlige delfinansierer utstø
ting eller førtidspensjonering som ikke er ønsket. 

Det spiller ingen rolle om gavepensjonen gis 
som engangsbeløp eller som løpende pensjonsytel
ser, som føderåd eller som livrente for arbeidstake
ren. Ytelsene bør samordnes uansett hvilken fram
gangsmåte som benyttes. 

Det foreslås at avtalefestet pensjon med statstil
skott skal avkortes krone mot krone mot gavepens
jon fra arbeidsgiver. 

Det vises til § 2 første ledd bokstav d og nytt 
tredje ledd i lovforslaget. 

14.4	 Ikrafttredelse og 
overgangsbestemmelser. 
Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

Det foreslås at lovendringen trer i kraft 1. januar 
2004 og at den gis virkning for avtalefestet pensjon 
som innvilges på grunnlag av krav framsatt etter 31. 
desember 2003. For å sikre et smidig overgangsre
gime foreslås det at endringen ikke gis virkning for 
tilfeller der det er inngått skriftlig avtale om avtale
festet pensjon før 1. januar 2004 og vilkårene for 
rett til slik pensjon er oppfylt før 1. april 2004. 

Lovendringen vil redusere utgiftene til avtale
festet pensjon. For staten er mindreutgiftene i 2004 
anslått til 7 mill. kroner. 

Administrativt vil endringen innebære en mer
belastning for trygdeetaten. 



Del III
Merknader til de enkelte paragrafene i

lovforslaget
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15 Merknader til de enkelte paragrafene i  lovforslaget


15.1 Merknader til endringene i 
folketrygdloven 

Til  § 3–2  fjerde  og  femte  ledd 

Paragrafen omhandler folketrygdens grunnpen
sjon. I fjerde ledd endres satsen for full grunnpen
sjon til pensjonist som lever sammen med ektefelle 
som er pensjonist eller selvforsørget. Satsen settes 
opp fra 80 prosent til 82,5 prosent av grunnbeløpet 
fra 1. januar 2004. 

Endringen får også virkning for samboere, se 
§ 1–5 og § 3–2 femte ledd. I § 3–2 femte ledd andre 
punktum erstattes tallet «80» med «82,5» som en 
konsekvens av forslaget om økt grunnpensjon. Det 
vises til punkt 2. 

Til  § 3–4  tredje  ledd 

Bestemmelsen gjelder minstepensjon til ektepar. 
Endringen er en konsekvens av endringen i 

§ 3–2 fjerde ledd. Det vises til punkt 2. 

Til  § 3–19 

Bestemmelsen regulerer godskriving av antatte 
framtidige pensjonspoeng for uførepensjonister. 
Endringen i fjerde ledd innebærer at det kan god
skrives framtidige pensjonspoeng for perioden 
hvor medlemmet har mottatt rehabiliteringspen
ger, attføringspenger eller tidsbegrenset uførestø
nad dersom faktisk opptjente pensjonspoeng er la
vere i perioden mellom uføretidspunktet og frem til 
uførepensjon blir utbetalt. Det vises til pkt. 10. 

Til  § 3–26  femte  ledd  bokstav  a 

Bestemmelsen fastsetter størrelsen på fribeløpet 
ved inntektsprøving av ektefelletillegg, og er dess
uten avgjørende for størrelsen på fribeløpet ved 
inntektsprøving av barnetillegg. For å beholde fri
beløpet på dagens nivå, erstattes tallet 15 med tallet 
10. Det vises til punkt 2.

Til  § 5–9  fjerde  ledd 

Bestemmelsen gir departementet hjemmel til å 
fastsette forskrifter om stønad til behandling hos ki
ropraktor. Endringen innebærer at forskriftshjem
melen utvides til å omfatte tilskudd til fellesformål 
for kiropraktorer. Det vises til punkt 3. 

Til  § 8–2 

Bestemmelsen regulerer opptjeningstiden for rett 
til sykepenger. Endringen innebærer at opptje
ningstiden økes fra to til fire uker. Det vises til 
punkt 4. 

Til  § 8–6 

Bestemmelsen omhandler bedriftsintern attføring. 
Nytt tredje ledd innfører et krav om at trygdekonto
ret skal vurdere behovet for yrkesrettet attføring så 
tidlig som mulig dersom bedriftsinterne tiltak ikke 
fører frem. Det vises til punkt 5. 

Til  § 8–7 

Nytt åttende ledd fastsetter en plikt for trygdekonto
ret til å vurdere yrkesrettet attføring så tidlig som 
mulig og senest ved utløpet av sykepengeperioden. 
Det vises til punkt 5. 

Til  § 8–18 

Bestemmelsen gjelder sykepenger fra arbeidsgi
veren. Endringen innebærer at tidsrommet hvor ar
beidstakeren må ha vært ansatt hos arbeidsgiveren 
for å få rett til sykepenger fra arbeidsgiveren, økes 
fra to til fire uker. Det vises til punkt 4. 

Til  § 8–47 

Bestemmelsen omhandler sykepengerettigheter 
for yrkesaktive som på sykmeldingstidspunktet 
midlertidig har vært ute av inntektsgivende arbeid. 
Første ledd endres slik at tidsrommet hvor sykepen
geretten fremdeles er i behold reduseres fra tre må
neder til en måned. Bokstav b oppdateres slik at 
henvisningen til § 8–2 samsvarer med endringen i 
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sistnevnte bestemmelse. I nytt fjerde ledd gjøres det 
unntak fra fristen på en måned i første ledd for 
medlemmer som har rett til sluttvederlag fra ar
beidsgiver i forbindelse med oppsigelse, og for 
medlemmer med utdanningspermisjon i opptil ett 
år. Det vises til punkt 4. 

Til  § 9–2  første  ledd 

Bestemmelsen regulerer opptjeningstiden for rett 
til stønad etter folketrygdloven kapittel 9. Endrin-
gen innebærer at opptjeningstiden økes fra to til fi
re uker. Det vises til punkt 4. 

Til  § 9–8 

Bestemmelsen gjelder omsorgspenger fra arbeids
giveren. Endringen innebærer at tidsrommet hvor 
arbeidstakeren må ha vært ansatt hos arbeidsgiver
en for å få rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver
en, økes fra to til fire uker. Det vises til punkt 4. 

Til  § 9–9 

Bestemmelsen regulerer opptjeningstiden for rett 
til omsorgspenger. Endringen innebærer at opptje
ningstiden økes fra to til fire uker. Det vises til 
punkt 4. 

Til  § 10–6  tredje  ledd 

Bestemmelsen gir departementet hjemmel til å gi 
forskrift om stønad etter paragrafen. Hensikten er å 
definere begrepet «dagliglivet» slik at begrepet ik
ke omfatter stønad til hjelpemidler som skal brukes 
i forbindelse med fritidsaktiviteter. Det vises til 
punkt 6. 

Til  § 10–8 

Bestemmelsen gjelder rehabiliteringspenger. En
dringen i andre ledd innebærer at trygdekontoret 
dersom bedriftsinterne tiltak på arbeidsplassen ik
ke fører frem eller er uaktuelt, skal vurdere beho
vet for yrkesrettet attføring så tidlig som mulig. En
dringene i sjette ledd innebærer en tidsbegrensning 
på 52 uker for forlengelse av rehabiliteringspenger 
etter unntaksbestemmelsene. Nytt siste punktum 
innfører en plikt for trygdekontoret til å vurdere be
hovet for yrkesrettet attføring når rehabiliterings
pengeperioden har vart i seks måneder. Forskrifts
hjemmelen i nåværende sjuende ledd flyttes til nytt 
åttende ledd. Sjuende ledd gjør unntak fra tidsbe
grensningen i sjette ledd. Ved meget alvorlige syk
domstilstander eller større skader hvor den medi

sinske behandlingen tar lengre tid, for eksempel 
trafikkskader, kan ytelsen forlenges uten særskilt 
tidsbegrensning. Det vises til punktene 5 og 7. 

Til  § 10–12 

Bestemmelsen regulerer graderingen av rehabilite
ringspenger. Endringen i andre ledd innebærer en 
presisering av at samlet uføregrad ikke kan utgjøre 
mer enn 100 prosent i de tilfellene medlemmet har 
rett til både graderte uføreytelser og graderte reha
biliteringspenger. Det vises til pkt. 8. 

Til  § 15–6  tredje  ledd 

Bestemmelsen gjelder forlengelse av stønadstiden 
med to år når den enslige moren eller faren tar nød
vendig utdanning. Det nye andre punktum er et al
ternativ til første punktum og innebærer at stønad
stiden etter andre ledd kan forlenges med ytterlige
re ett år (til sammen tre år) når den enslige forsør
geren enten har flere enn to barn eller har fått ale
neomsorg for barn før fylte 18 år. Det vises til punkt 
9. 

Til  § 15–6  femte  ledd 

Etter bestemmelsen får skilte og separerte mv. 
overgangsstønad i opptil ett år før barnet fyller ti år 
uten hinder av bestemmelsen i andre ledd om at 
barnet maksimalt kan være åtte år. Hensikten er å 
gi denne gruppen en omstillingstid, forutsatt at de 
oppfyller kravene til yrkesrettet aktivitet. Endrin-
gen forlenger denne omstillingstiden med ett år, 
men bare for enslige forsørgere som mangler yr
keskompetanse og derfor trenger utdanning for å 
oppnå selvforsørgelse. 

Kravet om yrkesrettet aktivitet generelt i form 
av arbeid og utdanning gjelder således det første 
året av omstillingstiden som i dag, mens kravet det 
siste året er strengere ved at det her må dreie seg 
om nødvendig utdanning. Forlengelsen omfatter 
derfor utelukkende dem som mangler yrkeskom
petanse. Det vises til punkt 9. 

Til  § 15–8  første  ledd 

§ 15–8 regulerer kravene til yrkesaktivitet og gir 
kravene anvendelse for retten til overgangsstønad i 
de ulike situasjonene som nevnt i § 15–6. Endrin-
gen innebærer at henvisningen til § 15–6 femte 
ledd utgår. Bakgrunnen er at § 15–6 femte ledd ut
tømmende regulerer kravet til yrkesaktivitet etter 
endringene for enslige forsørgere med eldre barn. 
Henvisningen sløyfes dermed som unødvendig. 
Det vises til punkt 9. 
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Til  § 22–12 

Bestemmelsen regulerer tidspunkt for utbetaling 
når rett til en ytelse oppstår eller opphører. Nytt 
tredje ledd lovfester regler om utbetaling av uføre
pensjon. Pensjonen skal ikke utbetales for tidsrom 
hvor det er utbetalt rehabiliteringspenger, attfø
ringspenger eller tidsbegrenset uførestønad. Det 
vises til pkt. 10. 

15.2 Merknader til endringene i  lov 
16. desember 1966 nr. 9 om
anke til Trygderetten 

Til  § 7  andre  ledd  første  punktum 

Særregelen om at retten skal settes med tre med
lemmer ved ikke-grunngitte kjennelser tas bort 
som følge av at adgangen til å treffe slike kjennelser 
oppheves, se merknaden til endringen i § 21 tredje 
ledd. Retten vil da kunne settes med to, alternativt 
tre rettsmedlemmer i saker som behandles etter 
den nye § 21 tredje ledd. Det vises til punkt 13. 

Til  § 7  fjerde  ledd  nytt  fjerde  punktum 

En bestemmelse om at partene skal varsles dersom 
retten settes med sju medlemmer ble utelatt ved en 
feil da bestemmelsene om rettens sammensetning i 
den enkelte sak ble revidert ved endringslov 13. ju
ni 1997 nr. 59. Bestemmelsen foreslås gjeninnført 
med samme ordlyd. Det vises til punkt 13. 

Til  § 13  første  ledd  nytt  fjerde  punktum 

Etter § 13 første ledd tredje punktum skal ankemot
parten tilrettelegge saken og fremstille den i et 
oversendelsesbrev til Trygderetten. Det tilføyes et 
nytt fjerde punktum som angir kravene til et over
sendelsesbrev. Det vises til punkt 12. 

Til  § 13  andre  ledd  andre  punktum  og  fjerde  ledd 
andre  punktum 

Oversendelsesbrevet skal forelegges den ankende 
part før saken går til Trygderetten, se trygderettslo
ven § 13 andre ledd første punktum. Tidligere 
gjaldt dette uten unntak. Ved endringslov 10. de
sember 1999 nr. 84 ble § 13 andre ledd tilføyd et 
nytt andre punktum hvoretter foreleggelse kan unn

lates dersom alle vesentlige fakta og vurderinger i 
oversendelsesbrevet må antas å være kjent for den 
ankende part. I slike tilfelle skal gjenpart av over
sendelsesbrevet sendes den ankende part når sa-
ken går til Trygderetten med frist til å gi eventuelle 
merknader direkte til retten. Bestemmelse om det
te ble tatt inn i fjerde ledd nytt andre punktum. De
partementet foreslår å gjeninnføre ordningen med 
obligatorisk foreleggelse av oversendelsesbrevet 
for den ankende part før saken går til Trygderetten. 
De nevnte bestemmelsene er derfor tatt ut. Det vi
ses til punkt 11. 

Til  § 21  tredje  ledd 

§ 21 tredje ledd første punktum om at grunngiving 
kan unnlates dersom retten enstemmig finner det 
klart at anken ikke kan føre fram, erstattes av en be
stemmelse som gir adgang til forenklet grunngi
ving. Bestemmelsen er utformet med utgangs
punkt i tvistemålsloven § 322a (nr.7) som regulerer 
innholdet av dommer avsagt under forenklet retter
gang i tingretten. Det heter her at «I dommen inn
tas en angivelse av tvistegjenstanden og en kort be
grunnelse for resultatet.» At tvistegjenstanden skal 
angis betyr at kravet må beskrives slik at det kan 
identifiseres. Begrunnelsen er forutsatt gjort meget 
enkel. Det som kreves er at begrunnelsen er såpass 
fyldig at den gir partene en orientering om hva som 
har vært avgjørende for resultatet. Bestemmelsen i 
§ 21 tredje ledd andre punktum om at det skal fram
gå av en ubegrunnet kjennelse at saken er vurdert i 
Trygderetten og at rettens medlemmer er enige om 
utfallet utgår som følge av at det innføres en grunn
givingsplikt. Det vises til punkt 13. 

15.3 Merknader til endringer i  lov 
23. desember 1988 nr. 110 om
statstilskott til ordninger for 
avtalefestet pensjon – § 2 første 
ledd bokstav d 

Et nytt tredje ledd innholder bestemmelser om at av
talefestet pensjon skal avkortes krone for krone 
mot gavepensjon. For å dekke alle former for øko
nomisk hjelp er gavepensjonen beskrevet som en 
økonomisk ytelse som ikke er pensjonsgivende i 
folketrygden slik at avgrensningen mot arbeidsinn
tekt og lignende blir klar. Det vises til punkt 14. 
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Sosialdepartementet 

t i l r å r : 

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte 
andre lover. 

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 folketrygdloven og i enkelte andre lover i 
samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 

til  lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre 
lover 

I 
I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd 
(folketrygdloven) gjøres følgende endringer: 

§ 3–2 fjerde og femte ledd skal lyde: 
Full grunnpensjon utgjør likevel 82,5 prosent av 

grunnbeløpet dersom pensjonisten lever sammen 
med en ektefelle 
a) som mottar foreløpig uførestønad, uførepensjon 

eller alderspensjon, 
b) som mottar avtalefestet pensjon som det god

skrives pensjonspoeng for, se § 3–19 sjette ledd, 
eller 

c) som har en årlig inntekt, inkludert kapitalinn
tekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet. 

I tillegg til de personene som er likestilt med 
ektefeller etter § 1–5 skal bestemmelsene i fjerde 
ledd også gjelde for samboerpar som har levd sam-
men i 12 av de siste 18 månedene. Full grunnpen
sjon skal utgjøre 82,5 prosent av grunnbeløpet også 
når pensjonistens samboer mottar pensjon eller 
overgangsstønad etter kapitlene 16 eller 17. 

§ 3–4 tredje ledd skal lyde: 
For et ektepar utgjør minstepensjonen 165 pro-

sent av grunnbeløpet tillagt to ganger særtillegget 
etter ordinær sats. 

§ 3–19 fjerde ledd skal lyde: 
For tidsrommet fra uføretidspunktet (§ 12–10) 

til uførepensjon blir utbetalt, godskrives framtidige 
pensjonspoeng dersom opptjente pensjonspoeng på 
grunnlag av pensjonsgivende inntekt etter § 3–13 
er lavere, se også § 3–14 femte ledd. 

§ 3–26 femte ledd bokstav a skal lyde: 
a) Dersom pensjonisten har rett til ektefelletillegg, 

men ikke barnetillegg, skal fribeløpet svare til 
minstepensjonen (§ 3–4) for ektepar tillagt 10 
prosent av grunnbeløpet. 

§ 5–9 fjerde ledd skal lyde: 
Departementet gir forskrifter om stønad etter 

denne paragrafen, herunder om tilskott til fellestiltak 
for kiropraktorer. 

§ 8–2 første ledd første punktum skal lyde: 
For å få rett til sykepenger må medlemmet ha 

vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før han 
eller hun ble arbeidsufør (opptjeningstid). 

§ 8–6 tredje ledd skal lyde: 
Dersom bedriftsintern attføring ikke fører frem, 

skal det så tidlig som mulig vurderes om yrkesrettet 
attføring bør prøves. 

Nåværende tredje ledd blir fjerde ledd. 

§ 8–7 nytt åttende ledd skal lyde: 
Trygdekontoret skal så tidlig som mulig vurdere 

om yrkesrettet attføring skal prøves dersom bedriftsin
tern attføring ikke fører frem, eller medlemmet ikke 
har et arbeidsforhold. En slik vurdering skal skje se-
nest ved utløpet av sykepengeperioden. 

§ 8–18 første ledd første punktum skal lyde: 
For å få rett til sykepenger fra arbeidsgiveren 

må arbeidstakeren ha vært ansatt hos arbeidsgiver
en i minst fire uker (opptjeningstid). 

§ 8–47 første ledd skal lyde: 
Denne paragrafen gjelder for yrkesaktive med

lemmer som på sykmeldingstidspunktet midlerti
dig har vært ute av inntektsgivende arbeid i mindre 
enn en måned, og som 
a) fremdeles er ute av inntektsgivende arbeid, el

ler 
b) er i arbeid uten å fylle vilkåret i § 8–2 om fire 

ukers opptjeningstid. 

§ 8–47 nytt fjerde ledd skal lyde: 
Dersom et medlem mottar eller har mottatt slut

tvederlag eller etterlønn i forbindelse med opphør av 
et arbeidsforhold, utvides fristen i første ledd til seks 
måneder. Ved utdanningspermisjon fra et arbeidsfor
hold i opptil ett år utvides fristen i første ledd til tolv 
måneder dersom utdanningen må avbrytes på grunn 
av sykdom. 

Nåværende fjerde til sjuende ledd blir femte til åt
tende ledd. 
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§ 9–2 første ledd første punktum skal lyde: 
For å få rett til stønad må medlemmet ha vært i 

arbeid i minst fire uker umiddelbart før fraværet fra 
arbeidet (opptjeningstid). 

§ 9–8 første ledd første punktum skal lyde: 
Arbeidsgiveren yter omsorgspenger etter § 9–5 

første ledd dersom arbeidsforholdet har vart i 
minst fire uker (opptjeningstid). 

§ 9–9 første ledd skal lyde: 
Trygden yter omsorgspenger dersom arbeids

takeren har vært i arbeid eller i en likestilt situasjon 
(§ 9–2 jf § 8–2) i til sammen minst fire uker umid
delbart før fraværet, men ikke har rett til omsorgs
penger fra en arbeidsgiver. 

§ 10–6 nytt tredje ledd skal lyde: 
Departementet gir forskrift om stønad etter denne 

paragrafen. 

§ 10–8 andre ledd nytt fjerde punktum skal lyde: 
Dersom bedriftsinterne tiltak ikke fører frem eller 
medlemmet ikke har et arbeidsforhold, skal trygde
kontoret så tidlig som mulig vurdere om yrkesrettet 
attføring bør prøves. 

Nåværende fjerde punktum blir femte punktum. 

§ 10–8 sjette, sjuende og åttende ledd skal lyde: 
Rehabiliteringspenger ytes ikke sammenhen

gende i mer enn 52 uker. I særskilte tilfeller kan stø
nadsperioden forlenges i ytterligere 52 uker. Når med
lemmet har mottatt rehabiliteringspenger i seks må
neder skal trygdekontoret vurdere om yrkesrettet attfø
ring bør prøves. 

Ved meget alvorlige sykdomstilstander eller større 
skader hvor den medisinske behandlingen tar lengre 
tid, kan det gjøres unntak fra tidsbegrensningen i sjet
te ledd andre punktum. 

Departementet gir forskrifter om rehabilite
ringspenger etter denne paragrafen, og kan herun
der bestemme i hvilke tilfeller stønadsperioden kan 
forlenges. 

§ 10–12 andre ledd nytt fjerde punktum skal lyde: 
Dersom medlemmet mottar graderte ytelser etter ka
pittel 12, skal det ved gradering av ytelsen tas hensyn 
til allerede fastsatt uføregrad. 

§ 15–6 tredje ledd skal lyde: 
Stønadstiden kan utvides med opptil to år fram 

til barnet fyller åtte år når den enslige moren eller 
faren er under nødvendig utdanning eller opplæ
ring for å bli i stand til å forsørge seg selv med eget 

arbeid. Dersom den enslige moren eller faren har ale
neomsorg for flere enn to barn eller fikk aleneomsorg 
for barn før fylte 18 år, kan stønadstiden utvides med 
opptil tre år. Det gis vanligvis ikke stønad etter at 
yrkeskompetanse er oppnådd. Utdanningen må ut
gjøre minst halvparten av utdanning på full tid. 

§ 15–6 femte ledd skal lyde: 
Etter skilsmisse, separasjon eller samlivsbrudd 

mellom ugifte foreldre gis det uten hinder av al
dersbegrensningen i andre ledd, overgangsstønad i 
opptil to år før det yngste barnet fyller ti år. I det 
første året må kravene til yrkesrettet aktivitet etter 
§ 15–8 være oppfylt, mens det andre året må benyttes 
til nødvendig utdanning, se tredje ledd i paragrafen 
her. 

§ 15–8 første ledd innledningen skal lyde: 
Når det yngste barnet har fylt tre år, er det et 

vilkår for rett til overgangsstønad etter § 15–6 and
re og åttende ledd at den enslige moren eller faren 
enten 

§ 22–12 nytt tredje ledd skal lyde: 
Uførepensjon utbetales ikke for perioder hvor med

lemmet har mottatt rehabiliteringspenger, attførings
penger eller tidsbegrenset uførestønad. 

Nåværende tredje, fjerde og femte ledd blir fjerde, 
femte og sjette ledd. 

II 
I lov 16. desember 1966 nr. 9 om anke til 
Trygderetten gjøres følgende endringer: 

§ 7 andre ledd første punktum skal lyde: 
Retten settes med tre medlemmer i saker der 

både et medisinsk kyndig og et attføringskyndig 
medlem bør delta. 

§ 7 fjerde ledd nytt fjerde punktum skal lyde: 
Når det er bestemt at en sak skal settes med sju med
lemmer, skal partene straks underrettes om dette. 

§ 13 første ledd nytt fjerde punktum skal lyde: 
Oversendelsesbrevet skal inneholde en beskrivelse av 
de opplysninger ankemotparten bygger på, partenes 
anførsler, merknader til den ankende parts anførsler 
og ankemotpartens begrunnelse og påstand. 

§ 13 andre ledd andre punktum oppheves. 

§ 13 fjerde ledd andre punktum oppheves. 
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§ 21 tredje ledd skal lyde: 
Dersom retten finner det klart at anken ikke kan 

føre fram, og avgjørelsen antas ikke å få betydning 
utenfor den foreliggende sak, er det tilstrekkelig at 
kjennelsen inneholder en kort beskrivelse av hva sa-
ken gjelder og en redegjørelse for de momenter som 
retten har lagt avgjørende vekt på. 

III 

I Lov 23. desember 1988 nr. 110 om statstilskott til 
ordninger med avtalefestet pensjon skal § 2 første 
ledd bokstav d nytt tredje ledd lyde: 

Når arbeidsgiveren gir økonomiske ytelser som ik
ke er pensjonsgivende inntekt i folketrygden, skal den 
avtalefestede pensjonen reduseres med et tilsvarende 
beløp. 

IV 
Ikrafttredelse. Overgangsbestemmelser. 

1.	 Endringene i folketrygdloven §§ 10–6 og 10–12 
trer i kraft straks. 

2.	 Endringene i folketrygdloven § 3–19 fjerde 
ledd, § 5–9 fjerde ledd, §§ 8–2, 8–6, 8–7, 8–18, 8– 
47, 9–2, 9–8, 9–9, 10–8, § 15–6 tredje og femte 
ledd, § 15–8 første ledd og § 22–12 trer i kraft 1. 
januar 2004. 

Endringene i folketrygdloven §§ 8–2, 8–18, 
8–47, 9–2, 9–8 og 9–9 gis virkning for stønadstil
feller som inntreffer etter ikrafttredelsesdato. 

Det fastsettes forskrift om overgangsregler 
for løpende tilfeller til endringene i folketrygd
loven § 10–8 sjette, sjuende og åttende ledd. 

Endringene i folketrygdloven § 15–6 tredje 
og femte ledd og § 15–8 første ledd gis virkning 
for tilfeller der ordinær stønadstid ville ha utløpt 
tidligst nevnte dato. 

Endringen i folketrygdloven § 3–2 fjerde og 
femte ledd, § 3–4 tredje ledd og § 3–26 femte 
ledd bokstav a trer i kraft 1. mai 2004 og får virk
ning for både løpende og nye pensjoner. 

3.	 Endringene i trygderettsloven trer i kraft fra 1. 
januar 2004. Endringen i § 13 andre ledd andre 
punktum og fjerde ledd andre punktum gis virk
ning for alle saker som ikke er oversendt Tryg
deretten når endringen trer i kraft. Endringene i 
§ 7 andre ledd og § 21 tredje ledd gis virkning 
for alle saker som ikke er avgjort når endringe
ne trer i kraft. 

4.	 Endring i lov om statstilskott til ordninger for 
avtalefestet pensjon § 2 første ledd bokstav d 
trer i kraft 1. januar 2004. Endringen gis ikke 
virkning for tilfeller der det er inngått skriftlig 
avtale om avtalefestet pensjon før 1. januar 2004 
og vilkårene for rett til slik pensjon er oppfylt 
før 1. april 2004. 


