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Høringssvar - Utkast til endringer i forskrift 26. november 2014 nr. 1467 om 

reduksjon av uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning på 

grunn av inntekt og om etteroppgjør 
 

KS viser til høringsnotat oversendt 3. mai 2016.  

 

KS støtter at en søker å unngå urimelige utslag av reglene for etteroppgjør. Vi er også opptatt av at 

reglene legger best mulig til rette for arbeidstakerne som ønsker å øke sin yrkesdeltakelse. Det er 

samtidig viktige hensyn at regelverket ikke er uforholdsmessig krevende å administrere eller praktisere 

for pensjonsleverandørene, og at regelverket er forståelig for de uførepensjonister det gjelder.   

 

 

Til ny § 6. Unntak fra 80 prosent-regelen 

 

Bestemmelsen i forskrift om uføretrygd fra folketryden § 4-1, gjør unntak fra 80 prosent-regelen der 

personen ikke har hatt inntekt eller har hatt inntekt under inntektsgrensen i begynnelsen av året.  

 

Departementets forslag til ny § 6, første ledd, åpner for unntak fra 80 prosent-regelen for de månedene 

tidlig i kalenderåret der den månedlige inntekten sammenhengene ikke har oversteget 1/12 av 80 prosent 

av samlet inntekt før uførhet.  

 

Formålet med bestemmelsen er å legge til rette for at et «arbeidsforsøk» ikke skal medføre store 

tilbakebetalingskrav. Slik bestemmelsen er utformet i forskrift til folketrygden, og forslaget til forskrift til 

lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning med ny § 6, første ledd, er det avgjørende når på året 

arbeidstakeren gjør et arbeidsforsøk. Dersom det skal gjøres unntak fra 80 prosent-regelen, ser vi det som 

ønskelig at bestemmelsen åpner for unntak, uavhengig av når på året arbeidsforsøket fant sted. Slik vi 

forstår departementets forslag vil arbeidstakere som gjør et enkeltstående arbeidsforsøk tidlig i året, 

måtte redusere sin inntekt i de resterende månedene av året for å unngå avkortning, og dette anser vi 

ville være uheldig. Dersom en delvis ufør i begynnelsen av året ønsker å forsøke å øke sin stillingsprosent, 

bør det også i et slikt tilfelle åpnes for unntak fra 80 prosent-regelen.  

 

Departementets forslag til ny § 6, andre ledd, åpner for unntak fra 80 prosent-regelen for personer som 

ikke har uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger som overstiger 80 prosent av samlet inntekt før uførhet 

pga. for eksempel en ekstravakt og den økte inntekten ikke skyldes varig økt arbeidsevne. Departementet 

foreslår to alternative utforminger, hvor alternativ a) innebærer et unntak for de månedene der den 

månedlige inntekten ikke har oversteget 1/12 av 80 prosent av samlet inntekt før uførhet, og alternativ b) 

innebærer unntak dersom inntekten på årsbasis ikke overstiger inntektsgrensen med mer enn 0,1 G.  
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KS mener det er nødvendig med en manuell skjønnsmessig behandling av når unntaket kan gjøres 

gjeldende, og at særlig alternativ b) kan skape forventninger blant uførepensjonister om at unntaket skal 

gjøres gjeldende ved ekstrainntekter på inntil 0,1 G, samtidig som at en grense på 0,1 G i mange tilfeller 

vil kunne være for lav.  

 

KS oppfatter også at det er administrativt krevende at unntak fra 80 prosent-regelen skal gjøres gjeldende 

kun for de månedene i kalenderåret der den månedlige inntekten sammenhengende ikke har oversteget 

1/12 av 80 prosent av samlet inntekt før uføret. KS foreslår derfor at unntak fra 80 prosent-regelen gjøres 

gjeldende ved at det foretas vanlig inntektsavkorting for hele perioden. Utbetalingsgraden vil da være 

under 20 prosent for den perioden unntaksbestemmelsen gjøres gjeldende, men det anser vi da er 

intensjonen med unntaket.  

 

 KS foreslår derfor følgende ordlyd for bestemmelsene: 

 

§ 6. Unntak fra 80 prosent-regelen 

 

Første ledd: 

Det kan gjøres unntak fra 80 prosent-regelen for person som har hatt årlig arbeidsinntekt som 

overstiger 80 prosent av samlet inntekt før uførhet, som følge av at personen har gjennomført et 

arbeidsforsøk. Det er et vilkår at dette anses som et enkeltstående arbeidsforsøk og ikke gjentas år 

etter år. Det kan i så fall gjøres unntak fra 80 prosent-regelen for det kalenderåret det 

enkeltstående arbeidsforsøket ble utført.  

 

Andre ledd: 

Det kan gjøres unntak fra 80 prosent-regelen for person som ikke har uføretrygd eller 

arbeidsavklaringspenger, og som har hatt årlig inntekt som overstiger 80 prosent av samlet 

inntekt før uførhet, og den økte inntekten ikke skyldes varig, økt arbeidsevne.  

 

 

Til nytt femte, sjette og syvende ledd i § 5 

 

KS støtter forslagene.  

 

 

Til ny § 3b. 

 

KS støtter forslaget 

 

 

Til ny bokstav d til § 2 

 

KS støtter forslaget 
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