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Ot.prp. nr. 99
 
(2008–2009) 

Om lov om endringer i lov 29. april 2005 nr. 21 

om supplerande stønad til personar med kort butid 


i Noreg (økning av stønadssatsene)
 

Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 5. juni 2009, 

godkjent i statsråd samme dag.
 

(Regjeringen Stoltenberg II)
 

Innledning 

Ordningen med supplerende stønad til personer 
med kort botid i Norge ble innført fra 1. januar 
2006 for å sikre personer over 67 år med liten eller 
ingen pensjon fra folketrygden en samlet inntekt 
svarende til minstepensjon. Ytelsene fra ordningen 
prøves mot inntekt og også mot formue, og det er 
et vilkår at stønadsmottaker er bosatt i Norge. 
Detaljene i ordningen går fram av Ot.prp. nr. 14 
(2004–2005). Garantinivået i ordningen etter § 5 i 
loven om supplerende stønad svarer til minstepen
sjon, med unntak av at regelen i folketrygden om 
dobbelt særtillegg til en pensjonist som forsørger 
ektefelle over 60 år ikke er inkorporert i ordnin
gen. Det er dermed tre satser for supplerende stø
nad som tilsvarer minstepensjonene i folketryg
den, og avhenger av sivilstatus og ektefelles alder. 
Med ektefeller menes også samboere mv. (se § 2 
andre ledd i loven). 

Endring av satsene for supplerende 
stønad 

Som ledd i trygdeoppgjøret i 2008 ble det etablert
 
en opptrappingsplan for særtillegget til folketrygd

ytelser. Satsene for supplerende stønad følger 
samme opptrappingsplan som særtillegget for 
alders-, uføre- og etterlattepensjon i perioden 
2008–2010. Satsene for supplerende stønad fram
går direkte av loven, og i samsvar med opptrap
pingsplanen ble det etter forslag i Ot.prp. nr. 77 for 
2007–2008 gjennomført som et første trinn de nød
vendige justeringene i satsene fra 1. mai 2008. 
Hevingen av særtilleggssatsen fra 1. mai 2009 fra 
0,94 til 0,97 G tilsier at satsene for supplerende stø
nad endres som følger: 
–	 Fra 1,94 G til 1,97 G for enslige. 
–	 Fra 2,44 G til 2,47 G for en stønadstaker med 

ektefelle under 67 år. 
–	 Fra 1,79 G til 1,82 for hver av ektefellene når 

begge har fylt 67 år. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår at 
§ 5 første ledd i lov om supplerende stønad endres 
i tråd med dette. Det vises til lovforslaget. 

Trygdeoppgjøret per 1. mai 2009 innebærer en 
økning av G til 72 881 kroner. Dette gir satser for 
maksimal supplerende stønad på årsbasis på 
143 576 kroner for enslig, 180 016 kroner for stø
nadstaker som forsørger ektefelle og 132 643 kro
ner for hver av ektefellene når begge er stønads
takere. 
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2 Ot.prp. nr. 99 2008–2009
 
Om lov om endringer i lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg 


(økning av stønadssatsene)
 

3	 Ikrafttredelse. Økonomiske og Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
administrative konsekvenser 

t i l r å r :  
Det foreslås at endringen trer i kraft straks og gis 
virkning fra 1. mai 2009. Hevingen av satsene for At Deres Majestet godkjenner og skriver under
 
supplerende stønad er anslått å gi merutgifter på et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om
 
2,4 mill. kroner i 2009. Helårseffekten anslås til 3,8 lov om endringer i lov 29. april 2005 nr. 21 om sup-

mill. kroner. Endringen gjøres gjeldende også for plerande stønad til personar med kort butid i
 
personer som mottok supplerende stønad før 1. Noreg (økning av stønadssatsene).
 
mai 2009. Forslaget har ikke administrative konse
kvenser av betydning. 


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 lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande 
stønad til personar med kort butid i Noreg (økning av stønadssatsene) i samsvar med et vedlagt forslag. 

Forslag 

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

(økning av stønadssatsene) 

I	 b) 2,47 gonger grunnbeløpet for personar med ek
temake under 67 år 

I lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til c) 1,82 gonger grunnbeløpet for kvar av ektema
personar med kort butid i Noreg skal § 5 første kane når begge har fylt 67 år. 
ledd lyde: 

Full supplerande stønad skal vere II 
a) 1,97 gonger grunnbeløpet for einslege stønads- Loven her trer i kraft straks og gis virkning fra 

takarar 1. mai 2009. 


