
 

 

 

 

 

Høring-om forslag til nye regler for reduksjon av 
uføreytelser fra folketrygden og offentlige og 

private tjenestepensjonsordninger. 

 

Vi i Organisasjonen for uføres rettigheter – OFUR ønsker å takke for muligheten 

til å sende inn vårt tilsvar på denne høringen. OFUR gir arbeidsuføre en stemme 

og arbeider for uføretrygdedes rettigheter. Vi mener det er viktig at også denne 

gruppen blir hørt, spesielt i saker som rammer gruppen direkte.  

 

Hovedinntrykket av høringen er at den først og fremst forholder seg bare til 

abstrakte teoretiske beregninger uten hensyn til flere faktorer som er 

nødvendig for å utarbeide en ny helhetlig plan. Det består av flere reelle 

grunner på hvorfor personer med helse problemer ikke kommer i jobb og med 

jobbtilbud i det ordinære arbeidsmarkedet som den største. Det er vanskelig å 

vurdere foreslåtte endringer når er det mangel på koblingen mellom de ulike 

elementene. 

Det kommer ikke helt frem av målgruppen i forslagene. Alle figurene og de 

ulike tabellene er basert på inntekt før uførhet på 6 G. Ut fra Statistisk 

sentralbyrå sin informasjon hadde en uføretrygdet person samlet brutto 

inntekt på 348 300kr i gjennomsnitt, 276 800 etter skatt i 2018.Det visses ingen 

analyse for en gjennomsnittlig ufør person. Det mangler beskrivelsen av 

brutto/nette inntektene og effektiv skattesatsene, (rett og slett hva man sitter 

igjen i netto) 

Ut fra tabell 1, som igjen bruker en person med 6G inntekten som eksempel, 

mangles en viktig representasjon av pensjonsgivende inntekt mellom 0,2G og 

0,9 G så det kan på ingen måtte kan sammenlignes med dagens velkjente 
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ordning med fribeløp på 0,4G.Så hvor mange som allerede vet hva de har får i 

netto på slutten av året er vanskelig å si. Det eneste som er sikkert er at man 

får reduksjon fra første krone. 

 

 

Tabellen 2 som viser at for personer med 50% i uføregrad, så spiller det faktisk 

ingen rolle hvilken modell som skal brukes. Dette er ikke et godt forslag for at vi 

skal få en større gruppe av uføretrygd mottakere. 

 

 

Høringen gir ikke eksakte svar på om uføre kan ta politiske verv eller 

verv i organisasjoner. Det er også usikkert om man kan ta mindre 

jobber i stillingsprosent som ufør og slik Ofur ser det vil man tape på 

dette økonomisk sett. Derfor mener OFUR at det må utredes klare 

retningslinjer for uføretrygdede dersom det skal medføre at man kan 

ta slike jobber uten at uføre for redusert inntekt. 

MVH  

OFUR  

De uføres rettigheter.   
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