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Samlet forslag til lov- og forskriftsendringer med merknader 

1 Forslag til lov- og forskriftsendringer 

I                                                      

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

Sjuende strekpunkt i innholdsfortegnelsen til kapittel 1 oppheves.  

Nåværende åttende, niende og tiende strekpunkt blir sjuende, åttende og niende 

strekpunkt. 

§ 1-7 oppheves. 

§ 3-2 sjette ledd oppheves. 

§ 3-3 sjuende ledd oppheves. 

Næværende åttende ledd blir sjuende ledd. 

§ 3-9 tredje ledd tredje punktum oppheves. 

§ 10-2 oppheves. 

§ 11-2 skal lyde: 

§ 11-2 Forutgående medlemskap 

Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at medlemmet i minst fem år 

umiddelbart før han eller hun setter fram krav om en ytelse, har vært medlem i 

folketrygden. Ved vurderingen av om vilkåret er oppfylt, ses det bort fra perioder med 

tjeneste i internasjonale organisasjoner eller organer som staten Norge er  medlem av, 

yter økonomisk bidrag til eller har ansvar for å bidra til bemanningen av.   

Vilkåret om fem år forutgående medlemskap i første ledd gjelder likevel ikke for den  

som har vært medlem i folketrygden i minst ett år umiddelbart før han eller hun se tter 

fram krav om ytelse, dersom  

a) han eller hun var medlem i trygden når arbeidsevnen, se § 11-5, ble nedsatt med 

minst halvparten, og etter fylte 16 år har perioder med medlemskap som minst 

tilsvarer perioder uten medlemskap, eller 

b) han eller hun etter fylte 16 år har vært medlem i trygden med unntak av maksimum 

fem år. 
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§ 12-2 andre ledd oppheves. 

Nåværende tredje og fjerde ledd blir andre og tredje ledd. 

§ 12-3 tredje ledd skal lyde: 

Uføretrygd etter § 12-2 andre og tredje ledd om unntak fra medlemskap i 

folketrygden fram til uføretidspunktet beholdes bare så lenge vedkommende er medlem i 

folketrygden. Det samme gjelder uføretrygd på grunnlag av § 12-13 tredje ledd om 

uføretrygd til unge uføre.  

§ 12-12 fjerde og femte ledd skal lyde: 

Når vilkåret om forutgående medlemskap oppfylles etter § 12-2 andre ledd, regnes 

framtidig trygdetid tidligst fra det tidspunktet vedkommende sist ble medlem i 

folketrygden. Tidsrommet fram til dette tidspunktet regnes som opptjeningstid.  

Framtidig trygdetid medregnes ikke når uføretrygd gis etter § 12-2 tredje ledd. 

§ 12-13 fjerde ledd andre punktum oppheves. 

§ 12-15 andre ledd andre punktum oppheves. Nåværende tredje punktum blir andre 

punktum. 

§ 15-2 andre ledd oppheves. 

Nåværende tredje ledd blir andre ledd. 

§ 17-3 første ledd bokstav c) og tredje ledd skal lyde: 

c) var innvilget oppholdstillatelse i medhold av utlendingsloven § 28 og medlem i 

trygden.  

Vilkåret i første ledd gjelder ikke når den gjenlevende er innvilget oppholdstillatelse i 

medhold av utlendingsloven § 28 og er medlem i trygden. 

§ 17-4 fjerde ledd andre punktum skal lyde: 

Det samme gjelder pensjon eller overgangsstønad til en person som er innvilget 

oppholdstillatelse i medhold av utlendingsloven § 28 og som får pensjonen beregnet på 

grunnlag av bestemmelsene i § 17-7 andre og fjerde ledd. 

§ 17-7 andre og fjerde ledd skal lyde: 

Grunnpensjonen fastsettes på grunnlag av den avdødes trygdetid etter bestemmelsene i §§ 

3-2 og 3-7. En person som er innvilget oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 28 og 
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som er medlem i trygden, får full grunnpensjon uten hensyn til bestemmelsene om 

trygdetid. 

Særtillegget fastsettes etter bestemmelsene i § 3-3. En person som er innvilget 

oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 28 og som er medlem i trygden, får full t 

særtillegg uten hensyn til bestemmelsene om trygdetid. 

§ 18-2 tredje ledd skal lyde: 

Vilkåret i første ledd gjelder ikke når barnet eller en av foreldrene er innvilget 

oppholdstillatelse i medhold av utlendingsloven § 28 og er medlem i trygden. 

§ 18-3 tredje ledd andre punktum skal lyde: 

Det samme gjelder barnepensjon etter unntaksbestemmelsene for personer som er 

innvilget oppholdstillatelse i medhold av utlendingsloven § 28 , og tilleggspensjon som 

etter § 18-5 andre ledd gis til foreldreløse barn på grunnlag av bestemmelsene for unge 

uføre i §§ 3-21 og 3-22. 

§ 18-5 første og andre ledd skal lyde: 

Dersom en av foreldrene er død, skal pensjonen for det første barnet utgjøre 40 pst. av 

grunnbeløpet. Pensjonen for hvert av de øvrige barna utgjør 25 pst. av grunnbeløpet. Hvis 

den gjenlevende av foreldrene får eller ville ha fått redusert pensjon på grunn av 

manglende trygdetid, blir barnepensjonen tilsvarende redusert. Dersom en av foreldrene 

eller barnet er innvilget oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 28 og barnet er 

medlem i trygden, gis det full pensjon uten hensyn til bestemmelsene om trygdetid i 

kapittel 3. 

Dersom begge foreldrene er døde, skal pensjonen for det første barnet utgjøre samme 

beløp som pensjon til gjenlevende ektefelle, se §§ 17-7 og 17-12. Pensjonen beregnes på 

grunnlag av farens eller morens opptjening og skal svare til det største av de to beløpene. 

Pensjonen for det neste barnet utgjør 40 pst. av grunnbeløpet, og pensjonen for hvert av 

de øvrige barna utgjør 25 pst. av grunnbeløpet. Hvis grunnpensjonen til det første barnet 

er redusert på grunn av manglende trygdetid, blir barnepensjonen til de øvrige barna 

tilsvarende redusert. Dersom en av foreldrene eller barnet er innvilget oppholdstillatelse 

etter utlendingsloven § 28 og barnet er medlem i trygden, gis det full grunnpensjon og 

fullt særtillegg uten hensyn til bestemmelsene om trygdetid i kapittel 3. 

§ 19-2 andre ledd bokstav c oppheves. 

§ 19-3 fjerde ledd andre punktum oppheves. 

§ 19-8 sjuende ledd oppheves. 

Nåværende åttende og niende ledd blir sjuende og åttende ledd. 

§ 20-10 fjerde ledd skal lyde: 

Den som ved fylte 67 år mottok uføretrygd på grunn av yrkesskade får full 

garantipensjon uten hensyn til bestemmelsene om trygdetid i første og andre ledd,  for så 
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vidt gjelder den del av alderspensjonen som tilsvarer uføregraden på grunn av 

yrkesskaden. 

§ 20-10 femte ledd andre punktum oppheves. 

I følgende bestemmelser skal tallordet "tre" endres til "fem": 

§ 3-2 andre ledd første punktum, § 3-5 femte ledd, § 3-8 andre ledd første punktum, 

§ 12-2 første ledd første punktum og tredje ledd, § 12-12 sjuende ledd, § 12-17 første 

ledd bokstav a, § 15-2 første ledd, § 16-2 første ledd, § 17-3 første ledd bokstav a og b, 

§ 18-2 første ledd bokstav a og b, § 19-2 første ledd og andre ledd innledningen, § 19-8 

første ledd første punktum, § 20-10 første ledd fjerde punktum og andre ledd første 

punktum. 

 

II 

I lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre gjøres følgende endring:  

§ 3 andre punktum skal lyde: 

Støttemottakeren må ha vært medlem i folketrygden i minst fem år og være bosatt i riket.  

 

III 

I lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg 

gjøres følgende endringer:  

§ 1 skal lyde:  

§ 1 Formålet med lova 

Formålet med lova er å garantere ei minste samla inntekt for personar over 67 år eller 

uføre flyktningar med låge eller ingen ytingar frå folketrygda på grunn av kort butid i 

Noreg. 

§ 2 nytt første ledd skal lyde:  

Med flyktning meiner ein i lova her ein person som har opphaldsløyve etter 

utlendingslova § 28.   

Nåværende første, andre og tredje ledd blir andre, tredje og nytt fjerde ledd.  

§ 3 første ledd skal lyde:  

Supplerande stønad vert gitt til personar som er busette i Noreg og som anten har fylt 

67 år eller er uføre flyktningar som fyller vilkåra i folketrygdlova §§ 12-4 til 12-7. Ein 

person vert rekna som busett dersom han eller ho er registrert i folkeregisteret og har 

norsk statsborgarskap, permanent opphaldsløyve eller mellombels opphaldsløyve som gir 

grunnlag for permanent opphaldsløyve. 
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§ 4 første og andre ledd skal lyde:  

Retten til supplerande stønad fell bort når ein person oppheld seg eller har tenkt å 

opphalde seg i utlandet i meir enn 45 dagar i samanheng eller i meir enn 45 dagar i alt i 

ein stønadsperiode, sjå § 11. 

Dersom opphaldet i utlandet er meint å vare i meir enn 45 dagar i samanheng, fell 

ytingane bort frå og med månaden etter den månaden då opphaldet i utlandet tok til. I 

andre tilfelle fell ytingane bort frå og med månaden etter den månaden då vedkomande 

hadde vore i utlandet i 45 dagar eller summen av utanlandsopphalda i ein stønadsperiode 

utgjer 45 dagar. 

§ 5 skal lyde:  

§ 5 Full supplerande stønad 

Full supplerande stønad til personar over 67 år skal svare til 

a) minste pensjonsnivå med høg sats for einslege stønadstakarar og for stønadstakarar 

med ektemake som ikkje har fylt 67 år  

b) minste pensjonsnivå med ordinær sats for kvar av ektemakane når begge har fylt 67 år 

og for stønadstakarar som deler bustad med sine vaksne barn eller andre vaksne, utan 

at forholdet mellom dei vert definert som ekteskapsliknande (bufellesskap).  

Full supplerande stønad til uføre flyktningar skal svare til 

a)  minste årlege yting for uføretrygd med høg sats for einslege stønadstakarar  

b) minste årlege yting for uføretrygd med ordinær sats for stønadstakarar som deler 

bustad med ektemake eller sine vaksne barn eller andre vaksne, utan at forholdet 

mellom dei vert definert som ekteskapsliknande (bufellesskap). 

§ 6 skal lyde:  

§ 6 Inntekt som går til frådrag i supplerande stønad  

Full supplerande stønad skal setjast ned med inntekt hos stønadstakaren sjølv så vel 

som hos ektemaken.  

Dersom begge ektemakane har fylt 67 år, skal inntekt hos den eine ektemaken likevel 

berre inngå ved prøvinga av ytingane til den andre ektemaken med den delen som 

overstig full supplerande stønad etter § 5 første ledd bokstav b.  

Som inntekt vert rekna 

a) arbeidsinntekt 

b) pensjon, uføretrygd og andre ytingar frå folketrygda til livsopphald, inkludert 

forsørgingstillegg 

c) introduksjonsstønad for nyankomne innvandrere, kontantstøtte og ektefellebidrag  

d) andre norske offentlege eller private pensjonar, uføretrygd og andre ytingar til 

livsopphald, inkludert forsørgingstillegg   

e) kapitalinntekter 

f) tilsvarande inntekter eller ytingar som nemnd i bokstavane a til e frå utlandet.  

For uføre flyktningar skal forventa inntekt etter uførhet alltid gå til frådrag i 

supplerande stønad, sjå folketrygdlova § 12-9 tredje leddet. Frådrag for faktisk 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-04-29-21/%C2%A75
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arbeidsinntekt gjort etter fjerde leddet bokstav a, skal reknast med under frådrag etter 

dette leddet.  

 

§ 10 andre ledd skal lyde:  

Ved endring i minste pensjonsnivå skal supplerande stønad regulerast i tråd med 

endringa. Frådrag i stønaden etter § 6 på grunn av alderspensjon eller uføretrygd frå 

folketrygda, eller andre ytingar som er direkte knytte til grunnbeløpet eller blir regulerte 

etter tilsvarande reglar som for alderspensjon frå folketrygda, skal regulerast i tråd med 

endringa i desse ytingane. 

§ 21 andre og nytt tredje ledd skal lyde:  

Arbeids- og velferdsetaten kan krevje at ein stønadstakar skal møte personleg på det 

felles lokale kontoret inntil fire gonger i året og vise pass eller anna reisedokument for å 

kontrollere retten til ytinga.  

Departementet kan gi forskrift om tiltak med sikte på å kontrollere at vilkåra i § 4 er 

oppfylte eller om ein stønadstakar har hatt opphald i utlandet i strid med reglane. 

IV 

Ikrafttredelse. Overgangsregler 

Loven trer i kraft straks, og gis virkning for krav om ytelser som settes frem etter 

lovens ikrafttredelse. 

Loven gis ikke virkning for beregning av alderspensjon etter folketrygdloven 

kapitlene 19 og 20 for personer som er født i 1954 eller tidligere og som ved lovens 

ikrafttredelse har vært medlemmer i folketrygden i minst 20 år etter fylte 16 år.  

Personer som ved lovens ikrafttredelse er tilstått uføretrygd etter de særlige 

bestemmelsene for flyktninger i folketrygdloven, se § 12-2 andre ledd og § 12-13 fjerde 

ledd andre punktum, og som er født i 1954 eller tidligere og har vært medlemmer i 

folketrygden i minst 20 år etter fylte 16 år, skal ved fylte 67 år få alderspensjon etter de 

særlige bestemmelsene for flyktninger i folketrygdloven, se § 19-2 andre ledd bokstav c 

og § 3-2 sjette ledd og § 3-3 sjuende ledd eller § 20-10 fjerde ledd. Det samme gjelder 

personer som ved lovens ikrafttredelse er tilstått pensjon som gjenlevende ektefelle  etter 

folketrygdloven § 17-5, etter de særlige bestemmelsene for personer som har 

oppholdstillatelse i medhold av utlendingsloven § 28 i folketrygdloven § 17-3 første eller 

tredje ledd og § 3-2 sjette ledd og § 3-3 sjuende ledd. 

 

Forskrift 

om 

endring i forskrift om trygdedekning for asylsøkere og deres familiemedlemmer 

Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet […] 2016 med hjemmel i folketrygdloven 

§ 2-16 
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I 

I forskrift 14. mai 2008 nr. 460 om trygdedekning for asylsøkere og deres 

familiemedlemmer skal: 

 

§ 3 oppheves. 

II 

Forskriften trer i kraft straks og gis virkning for krav om ytelse som settes frem etter 

forskriftens ikrafttredelse. 

Forskrift 

om 

endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger 

Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet […] 2016 med hjemmel i folketrygdloven 

§ 11-2 

I 

I forskrift 10. februar 2010 nr. 152 om arbeidsavklaringspenger gjøres følgende endring:  

 

§ 1 oppheves 

II 

Forskriften trer i kraft […] og gis virkning for krav om ytelse som settes frem etter 

forskriftens ikrafttredelse. 

 

Forskrift om endring i forskrift om kontroll med retten til supplerande stønad 

Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet […] 2016 med hjemmel i lov om supplerande 

stønad til personar med kort butid i Noreg § 21 

I 

I forskrift 16. desember 2005 nr. 1513 gjøres følgende endring: 

§ 1 første punktum skal lyde: 

Ein person som får supplerande stønad etter lov 29. april 2005 nr. 21 kan bli innkalla til 

personleg frammøte på det felles lokale kontoret i arbeids- og velferdsforvaltninga opptil 

fire gonger i året.  

II 

Forskriften trer i kraft […] og gis virkning for krav om ytelse som settes frem etter 

forskriftens ikrafttredelse. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-04-29-21
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2  Merknader til de enkelte bestemmelser i 

folketrygdloven, kontantstøtteloven og lov om 

supplerende stønad 

2.1 Til endringene i folketrygdloven 

Til innholdsfortegnelsen i kapittel 1 

Sjuende strekpunkt i innholdsfortegnelsen utgår som følge av at § 1-7 oppheves. 

Nåværende åttende, niende og tiende strekpunkt blir sjuende, åttende og niende 

strekpunkt. 

Til § 1-7 

Paragrafen som inneholder en definisjon av begrepet flyktning, oppheves som følge av at 

særreglene om flyktninger i folketrygden foreslås avviklet, med unntak av særreglene for 

ytelser til gjenlevende ektefelle og barn i kapitlene 17 og 18. Det er innarbeidet egne 

bestemmelser for flyktninger i disse kapitlene, se merknadene til §§ 3-2, 3-3, 17- 3, 17-4, 

17-7, 18-2, 18-3 og 18-5. 

Til § 3-2 

Sjette ledd om at en flyktning som er medlem i trygden, får full grunnpensjon uten hensyn 

til bestemmelsene om trygdetid, oppheves som følge av at særreglene om flyktninger i 

folketrygdloven foreslås avviklet, med unntak av særreglene for ytelser til gjenlevende 

ektefelle og barn i kapitlene 17 og 18. Bestemmelsen er innarbeidet i §§ 17-7 og 18-5. 

Til § 3-3 

Sjuende ledd om at flyktning (§ 1-7) som er medlem i trygden, får fullt særtillegg uten 

hensyn til bestemmelsene om trygdetid, oppheves som følge av at særreglene om 

flyktninger foreslås avviklet, med unntak av særreglene for ytelser til gjenlevende 

ektefelle og barn i kapitlene 17 og 18. Bestemmelsen er innarbeidet i §§ 17-7 og 18-5. 

Nåværende åttende ledd blir sjuende ledd. 

Til § 3-9 

Bestemmelsen i tredje ledd tredje punktum om at vilkåret om minst 10 års trygdetid før 

1967 for rett til tilleggspensjon ikke gjelder for flyktninger som er medlemmer i trygden, 

oppheves som følge av at særreglene om flyktninger i folketrygdloven foreslås avviklet , 

med unntak av særreglene for ytelser til gjenlevende ektefelle og barn i kapitlene 17 og 

18. Bestemmelsen i tredje ledd tredje punktum anses å være uaktuell også for 

gjenlevende, ettersom persongruppen bestemmelsen er rettet mot normalt sett ikke vil 

være yrkesaktive og opptjene rett til pensjon.  
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Til § 10-2 

Da det foreslås at kravet til forutgående medlemskap for rett til ytelser etter kapittel 10 

avvikles, foreslås bestemmelsen opphevet. 

Til § 11-2 

Bestemmelsen i første ledd om at det er et vilkår for rett til arbeidsavklaringspenger og 

tilleggsstønader at vedkommende har vært medlem i minst ett eller tre år før fremsettelse 

av krav endres til fem år. Dette innebærer en skjerping av kravet om forutgående 

trygdetid.  

Bestemmelsen i andre ledd, om at departementet i forskrift kan fastsette nærmere regler 

om når vilkåret om forutgående medlemskap kan fravikes, oppheves. Nytt andre ledd gir 

uttømmende regler for når det kan gjøres unntak fra første ledd. Forslaget innebærer 

skjerping av gjeldende rett. Departementet opphever § 1 i forskrift om 

arbeidsavklaringspenger, se forslag til forskriftsendring.   

Bestemmelsen i tredje ledd om at vilkåret i første ledd om forutgående medlemskap for 

rett til arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader ikke gjelder for en flyktning som er 

medlem i trygden, oppheves som følge av at særreglene om flyktninger i folketrygdloven 

foreslås avviklet, med unntak av særreglene for ytelser til gjenlevende ektefelle og barn i 

kapitlene 17 og 18.  

Til § 12-2 

Bestemmelsen i andre ledd om at vilkåret i første ledd om forutgående medlemskap for 

rett til uføretrygd ikke gjelder for en flyktning som er medlem i trygden, oppheves som 

følge av at særreglene om flyktninger i folketrygdloven foreslås avviklet , med unntak av 

særreglene for ytelser til gjenlevende ektefelle og barn i kapitlene 17 og 18. 

Nåværende tredje og fjerde ledd blir andre og tredje ledd. 

Til § 12-3 

Henvisningen i tredje ledd første punktum til "§ 12-2 tredje og fjerde ledd" er endret til 

"§ 12-2 andre og tredje ledd" som følge av at nåværende § 12-2 andre ledd foreslås 

opphevet. Tredje ledd andre punktum er omformulert som følge av at særreglene om 

flyktninger i folketrygdloven foreslås avviklet, med unntak av særreglene for ytelser til 

gjenlevende ektefelle og barn i kapitlene 17 og 18. 

Til § 12-12 

Henvisningen i fjerde ledd til "§ 12-2 tredje ledd" er endret til "§ 12-2 andre ledd" som 

følge av at nåværende § 12-2 andre ledd oppheves. 

Henvisningen i femte ledd til "§ 12-2 fjerde ledd" er endret til "§ 12-2 tredje ledd" av 

samme grunn. 
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Til § 12-13 

Bestemmelsen i fjerde ledd andre punktum om at ytelsen til en flyktning som er medlem i 

folketrygden, (likevel) ikke settes lavere enn minsteytelsen etter andre ledd uten 

avkorting for trygdetid, oppheves som følge av at særreglene om flyktninger i 

folketrygdloven foreslås avviklet, med unntak av særreglene for ytelser til gjenlevende 

ektefelle og barn i kapitlene 17 og 18. 

Til § 12-15 

Andre ledd andre punktum om at barnetillegg til en flyktning som er medlem i 

folketrygden, ikke avkortes på grunn av manglende trygdetid, oppheves som følge av at 

særreglene om flyktninger i folketrygdloven foreslås avviklet, med unntak av særreglene 

for ytelser til gjenlevende ektefelle og barn i kapitlene 17 og 18. 

 

Til § 15-2  

Første ledd som gjelder krav til forutgående medlemskap i trygden for rett til ytelser,  

endres i samsvar med at kravet til tilknytning til folketrygden for rett til ytelser foreslås 

økt fra tre til fem år. 

Bestemmelsen i andre ledd om at vilkåret i første ledd om forutgående medlemskap for 

rett til ytelser som enslig mor eller far ikke gjelder for en flyktning som er medlem i 

trygden, oppheves som følge av at særreglene om flyktninger i folketrygdloven foreslås 

avviklet, med unntak av særreglene for ytelser til gjenlevende ektefelle og barn i 

kapitlene 17 og 18. 

Nåværende tredje ledd blir andre ledd. 

Til § 17-3 

Ordlyden i første ledd bokstav c, om at det er et vilkår for rett til pensjon eller 

overgangsstønad at den avdøde var flyktning og medlem i trygden, er justert som følge av 

at definisjon i § 1-7 er opphevet.  

Ordlyden i tredje ledd som bestemmer at vilkårene i første ledd for rett til pensjon eller 

overgangsstønad ikke gjelder når den gjenlevende er flyktning og medlem i trygden, er 

justert som følge av at definisjonen i § 1-7 er opphevet.  

Til § 17-4 

Bestemmelsen som gjelder flyktninger i fjerde ledd andre punktum, er justert som følge 

av at definisjonen i § 1-7 er opphevet.  

Til § 17-7  

Bestemmelsen i § 3-2 sjette ledd om at en flyktning som er medlem i trygden, får full 

grunnpensjon uten hensyn til bestemmelsene om trygdetid, er innarbeidet i § 17-7 andre 

ledd som følge av at særreglene om flyktninger i folketrygdloven foreslås avviklet  for 
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alderspensjon etter kapittel 19. Det samme gjelder bestemmelsen § 3-3 sjuende ledd, som 

er innarbeidet i § 17-7 fjerde ledd. Endringen medfører ikke realitetsendringer. 

Til § 18-2 

Bestemmelsen i tredje ledd om at vilkåret i første ledd om forutgående medlemskap for 

rett til barnepensjon ikke gjelder når barnet eller en av foreldrene er flyktning og medlem 

i trygden, er justert som følge av at definisjon i § 1-7 er opphevet.   

Til § 18-3 

Bestemmelsen som gjelder flyktninger i tredje ledd andre punktum er justert som følge av 

at definisjon i § 1-7 er opphevet.  

 

Til § 18-5 

Bestemmelsen i § 3-2 sjette ledd og 3-3 sjuende ledd om at en flyktning som er medlem i 

trygden, får full pensjon uten hensyn til bestemmelsene om trygdetid, er innarbeidet i 

§ 18-5 første og andre ledd som følge av at særreglene om flyktninger i folketrygdloven 

foreslås avviklet for alderspensjon etter kapittel 19. Endringen medfører ikke 

realitetsendringer. 

Til § 19-2 

Bestemmelsen i andre ledd bokstav c om at vilkåret i første ledd om tre års trygdetid for 

rett til alderspensjon ikke gjelder flyktning som er medlem i trygden, oppheves som følge 

av at særreglene om flyktninger i folketrygdloven foreslås avviklet, med unntak av 

særreglene for ytelser til gjenlevende ektefelle og barn i kapitlene 17 og 18. 

Til § 19-3 

Bestemmelsen i §19-3 fjerde ledd andre punktum som gjelder beregning av alderspensjon 

til flyktning, oppheves som følge av at særreglene om flyktninger i folketrygdloven 

foreslås avviklet, med unntak av særreglene for ytelser til gjenlevende ektefelle og barn i 

kapitlene 17 og 18. 

Til § 19-8 

Sjuende ledd om at en flyktning som er medlem i trygden, har rett til et pensjonsnivå som 

nevnt i andre til sjette ledd uten hensyn til bestemmelsen i første ledd om trygdetid, 

oppheves som følge av at særreglene om flyktninger i folketrygdloven foreslås avviklet , 

med unntak av særreglene for ytelser til gjenlevende ektefelle og barn i kapitlene 17 og 

18. 

Nåværende åttende og niende ledd blir sjuende og åttende ledd. 
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Til § 20-10 

Bestemmelsen i fjerde ledd første punktum om at en flyktning som er medlem i trygden, 

får full garantipensjon uten hensyn til bestemmelsene om trygdetid i første og andre ledd, 

tas ut som følge av at særreglene om flyktninger i folketrygdloven foreslås avviklet , med 

unntak av særreglene for ytelser til gjenlevende ektefelle og barn i kapitlene 17 og 18.  

Fjerde ledd andre punktum (som blir fjerde ledd), omformuleres som følge av dette. 

Femte ledd andre punktum om at garantipensjon beregnet på grunnlag av fjerde ledd 

første punktum bare beholdes lenge vedkommende er medlem i trygden, utgår som følge 

av at fjerde ledd første punktum oppheves.   

Til § 3-2 andre ledd første punktum, § 3-5 femte ledd, § 3-8 andre ledd § 11-2 
første ledd bokstav a, § 12-2 første ledd første punktum og tredje ledd, § 12-12 
sjuende ledd, § 12-17 første ledd bokstav a, § 16-2 første ledd, § 17-3 første ledd 
bokstav a og b, § 18-2 første ledd bokstav a og b, § 19-2 første ledd og andre 
ledd innledningen, § 19-8 første ledd første punktum, § 20-10 første ledd fjerde 
punktum og andre ledd første punktum 

Bestemmelsene som gjelder krav til trygdetid / forutgående medlemskap i trygden for rett 

til ytelser, endres i samsvar med at kravet til tilknytning til folketrygden for rett til ytelser 

foreslås økt fra tre til fem år. Videre skjerpes kravet i § 3-2 andre ledd første punktum der 

det fremgår at det er et vilkår for rett til grunnpensjon at vedkommende har minst tre års 

trygdetid til et krav om minst fem års trygdetid. Bestemmelsen om avrunding av trygdetid 

i § 3-5 femte ledd endres tilsvarende. Bestemmelsen i § 3-8 andre ledd endres slik at det 

kreves minst fem poengår for rett til tilleggspensjon. 

2.2 Til endringen i kontantstøtteloven 

Til endringen i § 3 

§ 3 andre punktum er supplert med et krav for rett til stønad at støttemottakeren må  ha 

vært medlem i folketrygden i minst fem år.  

2.3 Til endringene i lov om supplerende stønad 

Til § 1   

Bestemmelsen om lovens formål er endret som følge av at loven skal omfatte både 

personer over 67 år og uføre flyktninger. Ordet pensjon er erstattet med "ytingar" slik at 

både pensjon og uføretrygd er omfattet av ordlyden.  

Til § 2 nytt første ledd 

Paragrafen er tilføyd en bestemmelse med definisjon av "flyktning" som knyttes opp mot 

utlendingsloven § 28, hvilket er den definisjonen som brukes i folketrygdloven.  

Nåværende første, andre og tredje ledd blir andre, tredje og nytt fjerde ledd.  
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Til § 3  

Gjeldende første ledd første punktum bestemmer at supplerende stønad gis til personer 

som har fylt 67 år som er bosatt i Norge. Bestemmelsen er supplert slik at uføre 

flyktninger som fyller de medisinske og ervervsmessige vilkårene i folketrygdloven §§ 

12-4 til 12-7 også er omfattet av loven. Det må dermed være fattet vedtak om tilståelse av 

uføretrygd, eller vedtak om avslag på grunn av manglende forutgående medlemskap, men 

hvor vilkårene i folketrygdloven §§ 12-4 til 12-7 er oppfylt.  

Til § 4 første og andre ledd 

Etter gjeldende ordning opprettholdes retten til stønad ved utenlandsopphold på inntil 90 

dager. For å sikre at ordningen avgrenses til personer som er bosatte i Norge og som 

normalt oppholder seg her, foreslås det å redusere den tillatte perioden en mottaker kan 

oppholde seg i utlandet til 45 dager. Det er i tillegg tatt inn en henvisning til lovens § 11 

for å tydeliggjøre at med stønadsperiode menes 12 måneder.  

Til § 5  

Paragrafen omhandler nivået på stønaden. Bestemmelsen er endret for å inkludere uføre.  

Andre ledd gir regler for nivået på supplerende stønad til uføre flyktninger. For en 

mottaker som bor alene, innebærer dette at full supplerende stønad utgjør 2,48 ganger 

grunnbeløpet, se folketrygdloven § 12-13 andre ledd siste punktum. For alle andre 

innebærer dette at full supplerende stønad utgjør 2,28 ganger grunnbeløpet.   

En ufør flyktning som mottar supplerende stønad skal ikke ha større grad av supplerende 

stønad enn den fastsatte uføregraden. Dette oppnås gjennom reduksjon i supplerende 

stønad, se merknad til § 6.  

Til § 6  

Paragrafen gjelder hvilke typer inntekt som går til fradrag i supplerende stønad. Tidligere 

første ledd er delt opp i første og andre ledd.  

Andre ledd er en videreføring av de nåværende gunstige reglene om inntektsprøving for 

personer over 67 år. Setningen er tilføyd et "likevel" for å tydeliggjøre at andre ledd er et 

unntak fra hovedregelen i første ledd.  

Regelen gir et "fribeløp" lik minste pensjonsnivå til ektefeller hvor begge er over 67 år og 

en er mottaker av alderspensjon eller har arbeidsinntekt mv. og den andre ektefellen er 

mottaker av supplerende stønad, samt tilfeller hvor begge ektefellene mottar supplerende 

stønad. I tillegg innebærer regelen at dersom ektefellene har lavere inntekt enn full 

stønad, skal samme inntekt ikke komme til fradrag to ganger. Som en følge av at § 5 er 

tilføyd et nytt andre ledd for å inkludere uføre, er henvisningen endret til § 5 første ledd 

bokstav b. 

Uføre flyktninger gis ikke den samme fordelen, ettersom dette ville gi uføre flyktninger 

svakere arbeidsinsentiver ved at det ville lønne seg å motta supplerende stønad fremfor å 

arbeide.  
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§ 6 tredje ledd (tidligere andre ledd) er noe omredigert.  

Bokstav a videreføres uendret. 

 Departementet ser  behov for å presisere hvilke inntekter som er å regne som ytelser til 

livsopphold fra folketrygden i bokstav b. Dette gjelder sykepenger, foreldrepenger, 

adopsjonspenger, svangerskapspenger, pleiepenger, omsorgspenger, overgangsstønad, 

dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Uføretrygd er tilføyd ytelsene som skal gå til 

fradrag. I bokstav b er det presisert at dette også skal gjelde forsørgingstillegg, hvilket er i 

tråd med dagens praksis.  

Ettersom ordningen nå skal omfatte uføre flyktninger under 67 år, er det behov for også å 

gjøre fradrag for ytelser som i liten grad var aktuelle for den tidligere personkretsen. Etter 

fjerde ledd bokstav c skal det derfor også gjøres fradrag for kontantstøtte, 

introduksjonsstønad for nyankomne innvandrere og ektefellebidrag.  

I bokstav d er "uføretrygd og andre ytingar til livsopphald" tilføyd andre norske offentlige 

eller private pensjoner som skal gå til fradrag. Som i bokstav b er det presisert at dette 

også skal gjelde forsørgingstillegg, hvilket er i tråd med dagens praksis. 

Bokstav e videreføres uendret. 

Det er tilføyd en ny bokstav f for å tydeliggjøre at alle typer inntekt nevnt i bokstavene a 

til e skal gå til fradrag, også om inntekten stammer fra utlandet. Norske og utenlandske 

inntekter blir behandlet på samme måte.  

  

Nytt fjerde ledd regulerer supplerende stønad til flyktninger med uføregrad mindre enn 

100 prosent. Den supplerende stønaden til uføre skal kun være en inntektssikring som 

svarer til den tapte inntektsevnen. Når uføregraden blir fastsatt, tas det stilling til om, og i 

så fall hvor mye, den uføre kan forventes å jobbe. Arbeids- og velferdsetaten fastsetter 

slik personens restinntektsevne. For personer som er helt uføre, vil restinntektsevnen være 

0. For andre, med restinntektsevne mellom 50 og 99 prosent, vil den fastsatte inntekten 

etter uførhet alltid legges til grunn for reduksjon i den supplerende stønaden, uavhengig 

av om vedkommende faktisk har denne inntekten. Med en slik løsning vil 

arbeidsinsentivene for delvis uføre være ivaretatt. 

Det er presisert at det ikke skal gjøres dobbelt fradrag for arbeidsinntekt etter fjerde ledd 

bokstav a og forventet arbeidsinntekt etter femte ledd. Dette vil ivareta 

arbeidsinsentivene. Ettersom det uansett gjøres fradrag for den forventede inntekten, gis 

uføre flyktninger insentiv til å faktisk benytte restinntektsevnen sin.  

Til § 10  

Paragrafen omhandler justeringer i fastsatt stønad som følge av endringer i 

inntektsforhold mv. Ved endringer i minste pensjonsnivå følger det av andre ledd at 

supplerende stønad skal reguleres i tråd med endringen. Det er tilføyd at uføretrygd og 

andre ytelser som er direkte knyttet til grunnbeløpet eller blir regulert etter tilsvarende 
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regler som for alderspensjon fra folketrygden, skal reguleres i tråd med endringene i disse 

ytelsene. 

Til § 21  

Paragrafen gjelder kontroll av supplerende stønad. I andre ledd lovfestes at Arbeids- og 

velferdsetaten skal kunne kreve at en stønadsmottaker skal møte personlig på NAV-

kontoret for å vise pass eller annet reisedokument for å kontrollere retten til stønaden. 

Dette følger i dag av § 1 i forskrift 16. desember 2005 nr. 1513 om kontroll med retten til 

supplerende stønad. Adgangen til å kreve personlig fremmøte er utvidet fra inntil to til 

inntil fire ganger i året. Ikke alle mottakere behøver å kalles inn fire ganger i året, men 

etaten bør ha hjemmel til slik tett oppfølging i saker hvor det anses å være behov for det.  

Forskriftshjemmelen i gjeldende andre ledd første punktum om at etaten kan iverksette 

tiltak for å kontrollere at vilkårene for stønad er oppfylt eller om en stønadsmottaker har 

hatt utenlandsopphold i strid med reglene, er skilt ut som et nytt tredje ledd.  

2.4 Til bestemmelsen om lovens ikrafttredelse 

Departementet foreslår at loven skal tre i kraft straks og gis virkning for krav som settes 

frem etter lovens ikrafttredelse.  

Fortsatt rett til behandling etter de særskilte bestemmelsene skal gjelde for krav om 

alderspensjon etter folketrygdloven kapitlene 19 og 20 fra personer født i 1954 eller 

tidligere, som ved lovens ikrafttredelse har vært medlemmer i folketrygden i minst 20 år 

etter fylte 16 år.  

Videre skal loven ikke gis virkning for alderspensjon for personer som ved lovens 

ikrafttredelse allerede mottar uføretrygd etter de særlige reglene for flyktninger, er født i 

1954 eller tidligere og som har vært medlemmer i folketrygden i minst 20 år etter fylte 16 

år. Disse skal ved overgang til alderspensjon få pensjon etter de særlige reglene for 

flyktninger. Det samme gjelder personer som har pensjon som gjenlevende ektefelle etter 

folketrygdloven § 17-5. 

 

2.5 Til endringene i forskrift om trygdedekning for asylsøkere og 

deres familiemedlemmer 

Til § 3 

Bestemmelsen som har regler om at for asylsøker som får asyl eller oppholdstillatelse i 

Norge, medregnes tiden som asylsøker både ved vurderingen av om det foreligger rett til 

overgangsstønad, uføretrygd og pensjoner og ved beregningen av uføretrygd og 

pensjoner, oppheves.  


