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Prosjekttittel

Et trygdesystem i sterk forandring

Prosjektets hovedmål og delmål

HOVEDMÅL: Å gi en samlet framstilling av norsk trygderett etter omfattende reformer.

DELMÅL 1: Utarbeidelse av 8 studentavhandlinger.
Milepæler for delmålet:
1. 2 studentavhandlinger innlevert til sensur i løpet av 2008 (publiseres om mulig).
2. 2009: Som over.
3. 2010: Som over.
4. 2011: Som over.

DELMÅL 2. Utarbeidelse av en doktoravhandling om inntekstbegrepet.
Milepæler:
1. Gjennomføre PhD-program 2008-10
2. Minst en prosjektpresentasjon pr. år i relevante fora (seminar/konferanser)
3. Fjerdeåret 2011-12 finansiert av UiO.
4. Ferdigstilling av avhandling i 2012.
5. Publisering av avhandling etter disputas i 2012/13.

DELMÅL 3: Publisering av samlet framstilling av norsk trygderett.
Milepæler:
1. Årlige prosjektseminarer.
2. Publisering av monografi i 2010/11.

DELMÅL 4: Annen formidling.
Milepæler:
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1. Løpende gjennom Kilden.no
2. Avslutningskonferanse 2011 rettet mot offentligheten, berørte departementer, NAV/forvaltningen, advokater m.v.

Prosjektsammendrag

Vedtakelsen av folketrygdloven av 1966 ble kalt den største sosiale reformen i vårt land. De reformene av
trygdesystemet som nå foregår, kan bli av enda større betydning. To viktige lovendringer er allerede gjennomført,
og fire er nært forestående: 1) obligatorisk tjenestepensjon; 2) NAV-reformen; 3) Nytt alderspensjonssystem; 4)
Nye ordninger for uføre; 5) En samlet ordning med tidsbegrenset inntektssikring; og 6) Ny europeisk forordning
883/2004 om koordinering av trygdeytelser.

I tillegg har det i de senere årene kommet en rekke rettsavgjørelser om trygderettslige spørsmål. Den
rettsliggjøringen som har funnet sted, bidrar til å endre det trygderettslige rettskildebildet, og det fører til at det blir
ekstra viktig med rettsvitenskapelige analyser av trygdesystemet.

Det er stort behov for en grundig rettsvitenskapelig analyse av den nye rettstilstanden. Hovedmålet for prosjektet
er nettopp å gjennomføre en slik overordnet, helhetlig analyse.

Vi ser det som viktig å analysere offentligrettslige trygdeordninger og privatrettslige forsikringsordninger i
sammenheng. Prosjektet vil derfor bli utført i samarbeid med forsikringsrettsmiljøet ved Nordisk institutt for sjørett.
Lovanalyser må kombineres med analyser av rettsanvendelsen: førsteinstansvedtak fra NAV, andreinstansvedtak
fra NAV Klage og anke, kjennelser fra Trygderetten, dommer fra lagmannsrettene og prejudikater fra Høyesterett..

Prosjektet vil ledes av Professor Asbjørn Kjønstad ved Institutt for offentlig rett. Kjønstad vil også stå for den
sentrale publikasjonen i prosjektet, en samlet framstilling av norsk trygderett (delprosjekt 1). Prosjektet vil trekke på
studentbidrag (delprosjekt 3-10) samt arbeidet med to doktoravhandlinger (delprosjektene 2 og 11).

Prosjektet vil gjennomføre årlige felles seminarer, med enkelte inviterte gjester, og en felles avslutningskonferanse
med presentasjon av prosjektets resultater for offentligheten og andre fagmiljøer (forvaltningen, advokater m.v.).

Plassering

Plassering i Forskningsrådet - tilleggsinformasjon fra søker

Program / aktivitet VELFERD

Søknadstype Forskerprosjekt

Andre relevante programmer/
aktiviteter/prosjekter

Disiplin(er)/fagfelt Jus (rettsvitenskap)

Prosjektnr. v/ tilleggssøknad

Er relatert(e) søknad(er) sendt
Forskningsrådet og/eller annen
offentlig finansieringsordning

Nei

Hvis ja, gi nærmere opplysninger
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Framdriftsplan

Hovedaktiviteter og milepæler i prosjektperioden (år og kvartal)
Milepæler fordelt over prosjektperioden Fra Til

Tilsetting PhD-stipendiat 2008 1 2008 2

Tiltredelse for PhD-stipendiaten 2008 2 2008 3

1. prosjektseminar 2008 3 2008 4

Studentavhandling 1 og 2 2008 1 2008 4

2. prosjektseminar 2009 3 2009 4

Studentavhandling 3 og 4 2009 1 2009 4

3. prosjektseminar 2010 3 2010 4

Studentavhandling 5 og 6 2010 1 2010 4

Stipendiaten: Fullføring av PhD-program 2008 3 2010 4

4. prosjektseminar 2011 3 2011 4

Studentavhandling 7 og 8 2011 1 2011 4

PhD-stip. over på UiO-finansiering 2011-12 2011 2 2011 4

Hovedmål: Bokpublisering (delprosjekt 1) 2010 1 2011 4

Prosjektavslutningskonferanse 2011 4 2011 4

Prosjektperiode

Fra dato (ååååmmdd) 20080101

Til dato (ååååmmdd) 20111231

Formidlingsplan

AKADEMISK FORMIDLING:

ASBJØRN KJØNSTAD:
1. Publisering av samlet framstilling (monografi) av norsk trygderett i 2010 eller 2011.
2. Artikler om enkeltemner i prosjektperioden kan eventuelt komme i tillegg, men hovedfokus vil være på
publisering av monografien.

PHD-STIPENDIATEN (INNTEKSTBEGREPET):
1. Publisering av minst en artikkel i akademisk tidsskrift i prosjektperioden (krav som inngår i PhD-programmet ved
Juridisk fakultet, UiO).
2. Publisering av doktoravhandling i bokform etter disputas i 2012/2013, fortrinnsvis på et akademisk forlag.
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3. Presentasjon av prosjektinformasjon på minst 4 seminar i prosjektperioden.
4. Om muligheten oppstår vil prosjektinformasjon og/eller prosjektresultater presenteres på en eller flere
internasjonale konferanser i løpet av prosjektperioden.

PHD-STIPENDIAT KAJA DE VIBE:
1. Publisering av minst en artikkel i akademisk tidsskrift i prosjektperioden (krav som inngår i PhD-programmet ved
Juridisk fakultet, UiO).
2. Publisering av doktoravhandling i bokform etter disputas i 2012/2013, fortrinnsvis på et akademisk forlag.

STUDENTSTIPENDIATER
1. Studentavhandlingene skal primært søkes publisert i bokform, eller i forkortet form i relevante akademiske
tidsskrift som Lov og rett, Tidsskrift for rettsvitenskap m.v. , eller i Institutt for offentlig retts skriftsserie.
2. Studentavhandlingene som ikke publiseres i mer meritterende format skal publiseres elektronisk på
www.duo.uio.no og vil således være fritt tilgjengelige.

UTADRETTET FORMIDLING:

1. Publisering av artikkelsammendrag på Kilden.no etter at akademisk artikkel er publisert (jf. oversikt over
akademisk formidling over).
2. Publisering av omtaleartikler på Kilden.no etter disputasene.
3. Formidling av prosjektresultater til relevante forvaltningsmiljøer (berørte departementer, UDI, UNE, Politi m.m.)
gjennom avslutningskonferansen.
4. Formidling av prosjektrelatert informasjon til eksterne parter inkl. massemedia ved etterspørsel.

Budsjett

Kostnadsplan (i 1000 kr)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sum

Personal- og indirekte
kostnader

1806 2210 2238 1778 8032

Innkjøp av FoU-tjenester 0

Utstyr 0

Andre driftskostnader 47 47 47 197 338

Totalsum 1853 2257 2285 1975 0 0 0 0 8370

Spesifikasjonsfelt DRIFTSMIDLER: 2008: Totalt 47 (fordelt på 25 til seminar, 5 til litteratur,
10 til reiser, og 7 til diverse uforutsette utgifter). 2009: Totalt 47 (fordelt
på 25 til seminar, 5 til litteratur, 10 til reiser, og 7 til diverse uforutsette
utgifter). 2010: Totalt 47 (fordelt på 25 til seminar, 5 til litteratur, 10 til
reiser, og 7 til diverse uforutsette utgifter). 2011: Totalt 197 (fordelt på 25
til seminar, 5 til litteratur, 10 til reiser, og 7 til diverse uforutsette utgifter,
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samt 150 til avslutningskonfernasen). PERSONALUTGIFTER:
PhD-STIPENDIAT: 2008 (9mnd): 487. 2009: 717. 2010: 718. 2011 (3
mnd): 231. STUDENTSTIPEND: 2008: 2 stipend a 96, totalt 192. 2009:
2 stipend a 96, totalt 192. 2010: 2 stipend a 96, totalt 192. 2011: 2
stipend a 96, totalt 192. TIMEBASERT AVLØNNING: 2008: Totalt 175
(fordelt på 125 til studentassistenter, 50 til adm. støtte) 2009: Totalt 225
(fordelt på 125 til studentassistenter, 50 til adm. Støtte, 50 til skrivehjelp)
2010: Totalt 225 (fordelt på 125 til studentassistenter, 50 til adm. Støtte,
50 til skrivehjelp) 2011: Totalt 225 (fordelt på 125 til studentassistenter,
50 til adm. Støtte, 50 til skrivehjelp) UIO-FINANSIERT
PROSJEKTLEDER: Asbjørn Kjønstads forskningstid disponeres til
prosjektet (50% av stillingen, lt 85, over 4 år, med 2,5% stigning pr år,
inkludert sosiale avgifter på 45% og en fast overheadsats på kr 184 000
pr årsverk) utgjør fordelt på år følgende (tall i hele 1000 kr): 2008 (50%):
657. 2009 (50%): 673. 2010 (50%): 690. 2011 (50%): 707.
UIO-FINANSIERT PROSJEKTDELTAGER Stipendiat Kaja de Vibes
forskningstid disponeres til prosjektet (75% av stillingen, lt 50, fordelt på
9 måneder i 2008 og hele 2009-2011, med 2,5% stigning pr år, inkludert
sosiale avgifter på 45% og en fast overheadsats på kr 184 000 pr
årsverk) utgjør fordelt på år følgende (tall i hele 1000 kr): 2008 (9mnd,
75%): 295. 2009 (75%): 403. 2010 (75%): 413. 2011 (75%): 423.

Kostnadssted (i 1000 kr)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sum

Næringsliv 0

Instituttsektor 0

UoH-sektor 1853 2257 2285 1975 8370

Andre sektorer 0

Utlandet 0

Totalsum 1853 2257 2285 1975 0 0 0 0 8370

Finansieringsplan (i 1000 kr)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sum

Egne midler 1029 1179 1206 1156 4570

Internasjonale midler 0
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Andre offentlige midler 0

Andre private midler 0

Søkes Norges forskningsråd 824 1078 1079 819 3800

Totalsum 1853 2257 2285 1975 0 0 0 0 8370

Spesifikasjonsfelt ALLE TALL I HELE TUSEN KRONER. SØKES NFR: PhD-rundsum iht.
sats: 2008 (9mnd): 410. 2009: 614. 2010: 615. 2011 (3 mnd): 205.
Studentstipend iht. sats: 2008: 2 stipend a 96, totalt 192. 2009: 2 stipend
a 96, totalt 192. 2010: 2 stipend a 96, totalt 192. 2011: 2 stipend a 96,
totalt 192. Timebasert lønn: 2008: Totalt 175 (fordelt på 125 til
studentassistenter, 50 til adm. støtte) 2009: Totalt 225 (fordelt på 125 til
studentassistenter, 50 til adm. Støtte, 50 til skrivehjelp) 2010: Totalt 225
(fordelt på 125 til studentassistenter, 50 til adm. Støtte, 50 til skrivehjelp)
2011: Totalt 225 (fordelt på 125 til studentassistenter, 50 til adm. Støtte,
50 til skrivehjelp) Driftsmidler 2008: Totalt 47 (fordelt på 25 til seminar, 5
til litteratur, 10 til reiser, og 7 til diverse uforutsette utgifter). 2009: Totalt
47 (fordelt på 25 til seminar, 5 til litteratur, 10 til reiser, og 7 til diverse
uforutsette utgifter). 2010: Totalt 47 (fordelt på 25 til seminar, 5 til
litteratur, 10 til reiser, og 7 til diverse uforutsette utgifter). 2011: Totalt
197 (fordelt på 25 til seminar, 5 til litteratur, 10 til reiser, og 7 til diverse
uforutsette utgifter, samt 150 til avslutningskonfernasen). EGENANDEL:
Kjønstads forskningstid som disponeres til prosjektet (50% av stillingen,
lt 85, over 4 år, med 2,5% stigning pr år, inkludert sosiale avgifter på
45% og en fast overheadsats på kr 184 000 pr årsverk) utgjør fordelt på
år følgende: 2008 (50%): 657. 2009 (50%): 673. 2010 (50%): 690. 2011
(50%): 707. Kaja de Vibes forskningstid som disponeres til prosjektet
(75% av stillingen, lt 50, fordelt på 9 måneder i 2008 og hele 2009-2011,
med 2,5% stigning pr år, inkludert sosiale avgifter på 45% og en fast
overheadsats på kr 184 000 pr årsverk) utgjør fordelt på år følgende (tall
i hele 1000 kr): 2008 (9mnd, 75%): 295. 2009 (75%): 403. 2010 (75%):
413. 2011 (75%): 423. Underskudd på stipendiatstillingen finansiert av
prosjektbevilgningen fra NFR-stip (3 år) som følge av at NFRs satser
ikke dekker totalutgiftene til stillingen, gitt Juridisk fakultets lønnspolitikk:
2008 (9mnd): 77. 2009: 103. 2010: 103. 2011 (3 mnd): 26.

Person det søkes stipend/stilling for

Fornavn Etternavn Fødselsnummer

NN

Underlag for beregning av stilling

Type stipend Fra dato (ååååmmdd) Til dato (ååååmmdd)
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Doktorgradsstipend 20080401 20110331

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Stillingsprosent 100 100 100 100

Underlag for beregning av utenlandsopphold gjesteforskerstipend

Navn NN Reiser med familie Reiseutgifter

Adresse Nei

Postnummer Periode

Poststed Fra dato (ååååmmdd)

Land

Til dato (ååååmmdd)

Søkes Norges forskningsråd (i 1000 kr)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sum

Studentstipend 192 192 192 192 768

Doktorgradsstipend 410 614 615 205 1844

Postdoktorstipend 0

Gjesteforskerstipend 0

Utenlandsstipend 0

Forskerstilling 0

Timebasert lønn inkl. indirekte
kostnader

175 225 225 225 850

Innkjøp av FoU-tjenester 0

Utstyr 0

Andre driftskostnader 47 47 47 197 338

Søkes Norges forskningsråd 824 1078 1079 819 0 0 0 0 3800

Samarbeidspartnere
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Samarbeidspartnere på institusjons-/bedriftsnivå som vil inngå
konsortieavtale

Andre samarbeidspartnere på institusjons-/bedriftsnivå

Andre samarbeidspartnere på personnivå

Vedlegg

Prosjektbeskrivelse

Filnavn prosjektbeskrivelse.pdf

Referanse ES429945_001_1_Prosjektbeskrivelse_20071010

Curriculum vitae (CV) med publikasjonsliste

Filnavn CV--Asbjoern-Kjoenstad.pdf

Referanse ES429945_002_1_CV_20071010

Karakterutskrifter (Doktorgrads- og studentstipend)

Filnavn

Referanse

Fageksperter

Filnavn

Referanse

Anbefaling og invitasjon - utenlandsstipend

Filnavn

Referanse

Bekreftelse på samarbeidspartnere

Filnavn
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Referanse

Annet

Filnavn

Referanse
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Prosjektbeskrivelse til søknad ES429945 til NFR 10.10.2007 (IMER-programmet) – UiO jnr. 07/11629 

Prosjektbeskrivelse: Et trygdesystem i sterk forandring 
 
Vedtakelsen av folketrygdloven av 1966 ble kalt den største sosiale reformen i vårt land. 
De reformene av trygdesystemet som nå foregår, kan bli av enda større betydning. To 
viktige lovendringer er allerede gjennomført, og fire er nært forestående: 

Innføring av obligatorisk tjenestepensjon  
Fra 1. januar 2006 ble det innført obligatorisk tjenestepensjon for alle arbeidstakere. 
Dette var av stor betydning for en million ansatte og bedrifter i den private sektoren. 

Nytt administrasjonssystem 
Fra 1. juli 2007 ble det innført en ny ordning for administrasjon av 
arbeidsmarkedstjenester, folketrygdytelser og andre stønadsordninger, nemlig Arbeids- 
og velferdsforvaltningen (NAV). På lokalnivå skal også den økonomiske sosialhjelpen 
administreres av NAV1, og dette systemet skal gradvis bygges opp. Fra et rettslig 
perspektiv er etableringen av NAV Klage og anke meget viktig. 

Nytt alderspensjonssystem 
Det har vært arbeidet i mange år med et helt nytt alderspensjonssystem for den norske 
befolkningen, se NOU 2004: 1 (Modernisert folketrygd), St.meld. nr. 12 for 2004-2005 
og St.meld. nr. 5 for 2006-2007. Det nye alderspensjonssystemet vil bygge på helt andre 
prinsipper enn dagens folketrygd. Det vil trolig bli fremmet forslag til et nytt kapittel 20 i 
folketrygdloven i løpet av våren 2008, og ny lovgivningen vil trolig tre i kraft 1.1.2010. 

Nye ordninger for uføre 
Det foreligger nå en viktig utredning om nye prinsipper for uførestønadsordninger som 
skal tilpasses det nye alderspensjonssystemet, se NOU 2007: 4 (Ny uførestønad og ny 
alderspensjon til uføre). Når høringsuttalelsene er kommet inn og bearbeidet, forventes 
det at regjeringen vil sende ut et høringsnotat eller fremme proposisjon med viktige 
endringer i folketrygdloven kapittel 12. 

En samlet ordning med tidsbegrenset inntektssikring 
Det arbeides med at gjeldende ordninger med rehabiliteringspenger, attføringspenger og 
tidsbegrenset uførestønad skal slåes sammen til en ordning med tidsbegrenset 
inntektssikring, se St.meld. nr. 9 for 2006-2007 (Arbeid, velferd og inkludering). Dette 
vil føre til store endringer i folketrygdloven kapittel 10 og 11. Det vil bli sendt ut et 
høringsutkast med lovforslag til en ordning ved årsskiftet 2007/2008, og det planlegges at 
den nye lovgivningen skal tre i kraft 1. januar 2009. Dette vil bli en stor og heterogen 
stønadsordning, som populært er blitt kalt ”superstønad”. 

Ny europeisk forordning om koordinering av trygdeytelser   
EU har vedtatt en ny forordning 883/2004 om koordinerning av trygdeytelser fra ulike 
EU og EØS-land, og det arbeides nå med en ny gjennomføringsordning. De nye 
forordningene vil trolig bli satt iverksatt i 2009, og de vil erstatte gjeldende forordninger. 
Forordningene vil trolig bli implementert i norsk rett ved en forskrift som vil få forrang i 
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forhold til motstridende bestemmelser i folketrygdloven. Med utvidelsene av EU og med 
den økende bevegelse av arbeidstakere og andre, vil disse forordningene få stor 
betydning for det reelle innholdet av trygdeytelsene fra Norge og andre EU og EØS-land. 
Samtidig representerer dette det viktigste internasjonale aspektet ved trygdelovgivningen. 
 
I tillegg til lovgivning har det i de senere årene kommet en rekke rettsavgjørelser om 
trygderettslige spørsmål. Det gjelder både dommer fra lagmannsrettene og viktige 
prejudikater fra Høyesterett. Domstolskapt rett har ikke den samme demokratiske 
legitimiteten som lover som vedtas av Stortinget. Den rettsliggjøringen som har funnet 
sted, bidrar til å endre det trygderettslige rettskildebildet, og det fører til at det blir ekstra 
viktig med rettsvitenskapelige analyser av trygdesystemet.  

Hovedmål og delprosjekter 
Et viktig felles kjennetegn ved de lovnovasjonene som er nevnt over, er at de først og 
fremst er av teknisk karakter. De er særlig knyttet til prinsipper og regler om utmåling av 
trygde- og pensjonsytelser. De grunnleggende vilkårene for rett til disse ytelsene vil 
foreløpig i stor utstrekning bestå uberørt. Men det nye administrasjonssystemet (NAV) og 
dets tilhørende ideologi om insentiver til arbeid, kan over tid føre endringer i 
forvaltningspraksis og til nytokning av lovgivningen. Det er et stort behov for en grundig 
rettsvitenskapelig analyse av den omfattende og komplekse lovgivningen som er vedtatt 
og som er i ferd med å bli vedtatt. Lovanalyser må kombineres med analyser av 
rettsanvendelsen – førsteinstansvedtak fra NAV, andreinstansvedtak fra NAV Klage og 
anke, kjennelser fra Trygderetten, dommer fra lagmannsrettene og prejudikater fra 
Høyesterett. Det er viktig med en større og samlet innsats for å realisere dette.  
 
Hovedmålet for prosjektet er nettopp å gjennomføre en slik overordnet, helhetlig analyse. 
Prosjektet vil ledes av Professor Asbjørn Kjønstad ved Institutt for offentlig rett. 
Følgende hovedelementer planlegges å inngå i prosjektet (jf. delmålene i 
søknadsskjemaet): 
 
Delprosjekt 1: En samlet framstilling av norsk trygderett   
Asbjørn Kjønstad vil gjennomføre arbeidet med å gi en samlet og systematisk 
framstilling av hovedlinjene i norsk trygderett. Bokprosjektet vil ta 2-3 år og vil kunne 
utføres i hans forskningstid som professor i sosialrett ved Universitetet i Oslo. Han 
trenger imidlertid en del studentbidrag, se mer om dette nedenfor (omtale av delprosjekt 
3-10), og prosjektet vil trekke på arbeidet som gjøres med to doktoravhandlinger 
(delprosjektene 2 og 11). Delprosjektet er nærmere beskrevet nedenfor.  
 
Delprosjekt 2: En doktoravhandling om inntektsbegrepet 
Trygde- og pensjonsordningene tar først og fremst sikte på å kompensere for tap av 
arbeidsinntekt. En rekke lovbestemmelser knytter rettigheter og plikter til tidligere og 
aktuelle inntekter. I lovtekstene finner man ulike formuleringer og dels ulike 
inntektsbegreper. Det er et sterkt behov for å få en samlet analyse dette regelstoffet. 
Hensikten vil være å beskrive gjeldende rett, få fram grunnstrukturen i denne 
regelmengden og analysere de lovgivningspolitiske hensynene som ligger bak reglene. 
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Dette er en vanskelig og omfattende oppgave som egner seg meget bra som et 
doktorgradsstudium i en fireårs periode. Delprosjektet er skissert nærmere nedenfor. 
 
Delprosjekt 3-8: seks studentavhandlinger innen offentlig rett 
De seks reformene som er nevnt i innledningen overfor, bør undersøkes ut fra flere 
rettsvitenskapelige perspektiver; rettshistorisk, rettssosiologisk, rettsdogmatisk og 
rettspolitisk. Vi vil derfor knytte seks jusstudenter til prosjektet for å skrive sine 
studentavhandlinger om disse emnene ved Institutt for offentlig rett (to i 2008, en i 2009, 
to i 2010 og en i 2011). Studentene vil bistå Kjønstads arbeid, samtidig som de leverer 
egne bidrag til kunnskapsutviklingen gjennom sine masteravhandlinger. 
 
Delprosjekt 9-10: to studentavhandlinger innen privatrett om tvungen ansvarsforsikring 
og pensjonsforsikring. 
Disse prosjektene knytter seg til hhv. tvungen ansvarsforsikring og pensjonsforsikring, og 
vil bli tatt opp ut fra privatrettslige perspektiver. Studentene vil bli tilnyttet Nordisk 
institutt for sjørett i årene 2009 og 2011 (således vil prosjektet til enhver tid ha to 
studenter tilknyttet).  
 
Delprosjekt 11: En doktoravhandling om det nye pensjonsforsikringsmarkedet. 
Dette delprosjektet er allerede påbegynt uavhengig av dette prosjektet, men vil bli 
assosiert til prosjektet dersom denne søknaden innvilges. Stipendiaten vil bidra til å skape 
’kritisk masse ’ for prosjektmiljøet. Det faglige innholdet er nærmere beskrevet nedenfor. 

Rekrutteringshensyn og flerfaglighet 
Gjennom delprosjekt 2 vil prosjektet medføre at en forsker utvikler førstestillings-
kompetanse innen trygderett. Alle de skisserte temaene for studentavhandlings-
prosjektene (3-10) er store og vanskelige og burde ideelt sett vært behandlet i 
doktoravhandlinger. Det er det ikke rom for innenfor dette prosjektet, men det er å håpe 
at flere av studentene som rekrutteres til å skrive disse avhandlingene på sikt vil gå videre 
med problemstillingene i stipendiatstillinger.  
 
Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo ser det som viktig å analysere 
offentligrettslige trygdeordninger og privatrettslige forsikringsordninger i sammenheng. 
Prosjektene 1-8 vil bli utført ved Institutt for offentlig rett under ledelse av professor i 
sosialrett Asbjørn Kjønstad. Prosjekt 9-11 vil bli utført ved Nordisk institutt for sjørett 
under ledelse av professor i forsikringsrett Trine Lise Wilhelmsen. Både Kjønstad og 
Wilhelmsen har erstatningsrett som ett av sine fagområder, og perspektiver og 
kunnskaper fra erstatningsretten er viktig i forhold til offentlig trygd og privat forsikring. 
Dertil er skatterettslig kunnskaper og innsikt viktig, særlig når det gjelder rettslige 
analyser av inntektsbegrepet. Professor i skatterett Frederik Zimmer vil kunne ta et 
delansvar for veiledning av doktoravhandlingen om inntektsbegrepet (delprosjekt 2).  

Felles og individuelle aktiviteter i prosjektet 
Prosjektet vil gjennomføre årlige felles seminarer, med enkelte inviterte gjester. Det 
planlegges også en felles avslutningskonferanse med presentasjon av alle prosjektets 
resultater for offentligheten og andre fagmiljøer (herunder forvaltningen, advokater m.v.). 
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Av individuelle aktiviteter er det behov for midler til noen forskningsreiser knyttet til 
prosjektet, særlig knyttet til datainnsamlingen (jf. prosjektets budsjett). 

Mer om delprosjektene 1, 2, 9 og 10: 

Delprosjekt 1: En samlet og systematisk oversikt over 
"Norsk trygderett" 
Asbjørn Kjønstad tar sikte på å skrive en bok om "Norsk trygderett". Boken skal først og 
fremst gi en framstilling av hovedlinjene i norsk trygderett. Boken vil imidlertid også gi 
veiledning om hvordan konkrete trygdespørsmål løses. Framstillingen vil bli på ca 400 
sider. Her skal Kjønstad behandle:  
 
- trygderettighetens historiske framvekst  
- rettskildesituasjonen i trygderetten  
- sykdomsbaserte trygdeytelser; sykepenger, rehabilitering, attføring, uførepensjon, 
herunder avtalen om inkluderende arbeidsliv 
- trygdeytelser som er knyttet til livets ulike faser; fra fødsel til død 
- folketrygdens pensjonssystem 
- yrkesskader og yrkessykdommer 
- forholdet mellom trygd, sosialhjelp og forsikring 
- kjønnsperspektiver på trygdesystemet 
- norsk trygderett i europeisk og internasjonalt perspektiv 
- trygderettighetenes grunnlovsvern 
- rettssikkerhet i trygderetten 
- prosesser med rettsliggjøring, regelforenkling og regelsaldering.  
 
Kjønstad har unike kvalifikasjoner og forkunnskaper som gjør ham særlig egnet til å 
gjennomføre et slikt bokprosjekt og til å lede det mer omfattende, overordnede prosjektet 
– jf. vedlagt CV. I hovedsak skal alminnelig rettsdogmatisk metode anvendes i arbeidet.  

Delprosjekt 2: PhD-prosjekt om inntektsbegrepet 
PhD-avhandlingens tema vil være betydningen av en persons inntekter for rett til ytelser 
etter folketrygdloven og andre pensjonsordninger. Inntektsbegrepets innhold og dets 
variasjoner, vil i denne forbindelse også bli kartlagt. Det er viktig å få fram det normative 
grunnmønsteret når det gjelder inntektsbegrepet i det samlede trygde- og 
pensjonssystemet. 
 
Bakgrunn 
Folketrygdloven er grunnpilaren i den norske velferdsstaten og har til formål å "sikre 
inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, 
aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall", se ftrl. § 1-1. 
Etter folketrygdloven er den enkelte søkers inntekter relevante på ulike måter, især som 
vilkår for å få innvilget enkelte ytelser og som utmålingskriterium. Inntektsbegrepet er 
også avgjørende for retten til og utmåling av andre offentlige og private 
tjenestepensjoner. 
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I relasjon til for eksempel folketrygdlovens uførepensjon er det gjort til et vilkår for 
innvilgelse av denne ytelsen at vedkommende person må ha tapt sin evne til 
inntektsgivende arbeid med minst 50 prosent. Reduksjonen i inntektsevnen vil for 
personer i arbeid normalt bli fastsatt gjennom å undersøke differansen mellom 
vedkommendes inntekter før og etter uførheten oppstod. Ved vurderingen av 
inntektsevnen skal det tas hensyn til all pensjonsgivende inntekt. Den enkeltes inntekter 
vil således kunne være av avgjørende betydning for om vedkommende person i det hele 
tatt skal innvilges uførepensjon. Også i relasjon til andre ytelser som dagpenger, 
sykepenger, rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad, vil den 
enkeltes inntekter kunne ha stor betydning for om vilkårene skal anses oppfylt etter 
folketrygdloven. 
 
Den enkeltes inntekter kan videre være relevant i forbindelse med fastsettelsen av 
størrelsen av en ytelse. Her kan spesielt nevnes at tilleggspensjon skal beregnes på 
grunnlag av tidligere pensjonsgivende inntekt. Det gjelder for eksempel alderspensjon 
som ytes til sikring av livsopphold etter fylte 67 år.  
 
Inntektsbegrepet i folketrygdloven 
Lønn og annen godtgjørelse for arbeid som en person utfører, er det man normalt anser å 
falle innenfor inntektsbegrepet. Kapitalinntekter og næringsinntekter holdes derimot som 
et utgangspunkt utenfor folketrygdlovens inntektsbegrep. Loven bruker ulike måter å 
angi inntekter på. I tilknytning til dagpenger under arbeidsløshet angis for eksempel 
inntektskravet med begrepet arbeidsinntekt, jf. ftrl. § 4-4. I forhold til sykepenger angis 
inntektskravet med begrepet lønnsinntekt, jf. ftrl. § 8-29. Selv om loven gir inntektskravet 
ulik form, er det likevel begrepet pensjonsgivende inntekt som er den måten 
inntektskravet betegnes i de fleste sammenhenger i folketrygdloven. 
 
Det er ikke gitt at inntektsbegrepet betyr det samme i de ulike relasjonene begrepet er 
brukt på trygderettens område. Et eksempel her er at folketrygdens sykepenger, 
rehabiliteringspenger, attføringspenger normalt skal anses som personinntekt og dermed 
pensjonsgivende inntekt, jf. skatteloven §§ 5-10 og 12-12. I tilknytning til uførepensjon 
skal man imidlertid i enkelte tilfeller holde sykepengene utenfor når pensjonsinntekten 
beregnes.  
 
Forholdet til skatteretten 
Ftrl. § 3-15 definerer pensjonsgivende inntekt ved å henvise til skatteloven kapittel 12, 
som omhandler skattelovens inntektsbegrep. Før skattereformen av 1992 var det 
imidlertid annerledes. Da benyttet skatteloven begrepet pensjonsgivende inntekt, som 
hadde sin opprinnelse i folketrygdloven, og på skatterettens område så man hen til 
folketrygdloven ved avgrensningen av begrepet pensjonsgivende inntekt. 
 
Noe enkelt sagt kan man si at "personinntekt" omfatter inntekt som kan tilbakeføres til 
personlig arbeidsinnsats. For arbeidstakere vil dette normalt si bruttoinntekt. For 
selvstendig næringsdrivende vil personinntekten være differansen mellom næringsinntekt 
og kapitalinntekten. 
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Det er imidlertid gjort enkelte unntak fra skattelovens personinntektsbegrep på 
folketrygdlovens område. Pensjonsinntekter er for eksempel ikke ansett å være 
pensjonsgivende inntekt, dette i motsetning til skatteretten hvor også pensjonsinntektene 
omfattes, jf. skatteloven § 12-12. Videre kan det også nevnes at selvstendig 
næringsdrivende som ikke driver enkeltmannsforetak, i visse tilfeller kan få nedjustert sin 
pensjonsgivende inntekt dersom det foreligger et vesentlig sprik mellom fastsatt 
personinntekt og normallønn for arbeidsinnsatsen vedkommende utfører i selskapet, jf. 
ftrl. § 3-15. Det er grunn til å sammenholde begrepet pensjonsgivende inntekt med 
begrepet personinntekt. 
 
Tjenestepensjoner 
En viktig problemstilling vil være forholdet mellom folketrygdens inntektsbegreper og 
inntektsbegrepene ved andre pensjonsordninger. Disse ordningene er etter hvert blitt så 
viktige at de bør undergis en særlig rettsvitenskapelig analyse. 
 
I relasjon til privat sektor, hvor det nå er innført obligatorisk tjenestepensjon, vil det reise 
seg spørsmål om hvilke inntekter som skal tas med i betraktning og hvilke som skal 
holdes utenfor. Dette fordi lønn er en av faktorene som er med på å bestemme størrelsen 
for pensjonsytelsen etter så vel den ytelsesbaserte- og innskuddsbaserte 
pensjonsordningen. Ordningene som er sikret ved fondsavsetninger, er noen enkelt sagt 
bygd opp etter ulike modeller å finansiere ordningene på.  
 
Videre har ytelsene etter ordningene en side til folketrygdloven, gjennom fastsettelse av 
bestemte grenser for hva de samlede pensjonsytelsene kan utgjøre, jf. for eksempel 
foretakspensjonsloven § 5-7 og innskuddspensjonslovens § 7-3 som gjelder grensene for 
alderspensjon. Eventuelle ulikheter i inntektsbegrepene her vil således kunne få 
betydning med hensyn til hvor taket for en pensjonsytelse settes. 
 
For å hindre at den samlede pensjonen ikke skal overstige den tidligere lønnsinntekten, er 
utgangspunktet - for dem som har rett til ytelser fra folketrygden - at det skal skje en 
avkorting i ytelsene fra offentlige tjenestepensjonsordninger, se lov om samordning av 
pensjons- og trygdeytelser av 1957. Eventuelle forskjeller i inntektsbegrepet etter 
folketrygdloven og de offentlige pensjonsordningene, vil nødvendigvis få utsalg for 
samordningen av disse ytelsene ved at det foretas for lite eller for mye avkorting. 
 
Forventede resultater av avhandlingsarbeidet 
Det vil bli foretatt en helhetlig framstilling av de ulike ytelsene etter folketrygdloven sett 
i lys av inntektenes betydning. En analyse av folketrygdlovens ytelser i dette 
perspektivet, foreligger enda ikke. Selv i loven er betydningen av inntektene trukket noe i 
bakgrunnen, idet loven er inndelt etter ytelsestyper. De framstillinger som foreligger av 
norsk trygderett foretar en nærmere analyse av innholdet i de øvrige vilkår ved 
livssituasjonen til den enkelte som søker om en ytelse. 
 
Et generelt innhold i inntektsbegrepet i folketrygdloven, vil bli forsøkt trukket opp. Det 
vil også bli påvist hvilke prinsipper dette innholdet hviler på. I denne forbindelsen vil 
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kildematerialet i tilknytning til den enkelte ytelsen kunne gi visse holdepunkter. Videre er 
det grunn til å anta at det kan være operert med et særskilt inntektsbegrep i tilknytning til 
den enkelte ytelsen, som kan skyldes karakteren av den enkelte ytelsen og formålet bak 
den enkelte ytelsen. Det vil i denne sammenheng være av interesse å se nærmere på 
bakgrunnen for hvorfor kapitalinntekter og næringsinntekter holdes utenfor dagens 
inntektsbegrep, som i kjernen omfatter lønn og annen godtgjørelse for arbeid en person 
utfører. Dagens inntektsbegrep som har bakgrunn i tradisjonell økonomi, hvor 
avgrensningen til den enkeltes godtgjørelse av arbeidsinnsats ikke var særlig 
problematisk, utfordres av moderne arbeidsliv/økonomi, hvor en større andel personer har 
andre inntektskilder enn fra ansettelsesforhold. 
 
Et viktig spørsmål knytter seg til avveiningen av prinsippet om at den enkelte skal klare 
seg selv på den ene siden, og prinsippet om at offentlig i visse tilfeller skal yte hjelp på 
den andre siden. I denne sammenheng er det av interesse å analysere grensedragningen 
mellom folketrygdloven og spesielt lov om sosiale tjenester, som er en annen lov som har 
til formål å yte hjelp til enkeltindivider som ikke klarer å sørge for eget livsopphold.  
 
Det grunnleggende rettspolitiske spørsmålet om hvorvidt det bør foretas en form for 
inntektsprøving, og på hvilken måte, vil også stå sentralt i tilknytning til dagens 
avveining mellom den enkeltes ansvar kontra det offentliges ansvar for borgerne. Dette er 
et spørsmål det er naturlig grunn til å se nærmere på, spesielt når en tar i betraktning at 
mer enn en fjerdedel av landets befolkning har folketrygdytelser som sin viktigste 
inntektskilde. 
 
Kort om rettskilder og metodiske utfordringer 
Inntektsbegrepet er særlig analysert på skatterettens område. Selv om analysene i den 
skatterettslige teori, vil være foretatt i en skatterettslig sammenheng, vil denne stå sentralt 
i arbeidet med avhandlingen. Dette fordi den skatterettslige litteraturen i alle fall vil gi et 
analyseverktøy for behandlingen av inntektsbegrepet på trygde- og pensjonsrettens 
område. Utover ovennevnte henvisning til skatteloven, er man henvist til å undersøke 
inntektsbegrepets nærmere innhold i tilknytning til rettskildematerialet knyttet til de 
enkelte ytelsene etter folketrygdloven. Hvordan Trygderetten, med sin sterke 
domstolspreg, praktiserer inntektsbegrepet i ulike sammenhenger, vil stå sentralt i trygde- 
og pensjonsretten. Videre er det slik at inntektsbegrepet også står sentralt i så vel 
erstatningsretten og forsikringsretten, spesielt i forbindelse med fastsettelse av inntektstap 
ved personskade. Løsninger man har valgt på disse områdene, kan ha overføringsverdi til 
trygd- og pensjonsrettens område. 
  
Nødvendigheten av å se hen til andre rettsområder som skatteretten, erstattingsretten og 
forsikringsretten, vil skape særlige metodiske utfordringer. Det vil kreve en oversikt over 
flere fagområder og evne til å undersøke de reelle hensyn nærmere, når 
overføringsverdien av synspunkter på andre rettsområder kan være aktuelt å bruke 
folketrygdloven. Involvering av andre fagområder vil under enhver omstendighet kreve 
en del arbeid med å få foreta hensiktsmessige avgrensninger av prosjektet i 
innledningsfasen. 
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Organisering av arbeidet 
Arbeidet vil bli inndelt i to hovedproblemstillinger. For det første vil inntektsbegrepets 
innhold bli kartlagt. Dernest vil det bli redegjort for betydningen av inntektene i ulike 
sammenhenger i rettsdogmatisk og rettspolitisk lys. Arbeidet kan legges opp til fem faser. 
Første fase som vil gå ut på å foreta nærmere presiseringer og avgrensninger av 
hovedproblemstillingene, antas å vare i et halvt år. Den andre og tredje fasen, som hver 
vil bli på ett år, vil rettskildematerialet bli gjennomgått i relasjon til de to 
hovedproblemstillingene som er nevnt ovenfor. I den fjerde fasen, som er på ett år, vil 
konklusjonene i tilknytning til hovedproblemstillingene, bli trukket. I denne fasen vil det 
videre bli foretatt en vurdering av de konklusjoner som trekkes, samt en redegjørelse for 
utviklingstrekkene. Det siste halvåret, den femte fasen, vil omfatte ferdigstillelse av 
arbeidet, med blant annet redigering og kildekontroll.  
 
Rekrutteringsgrunnlag 
Det er minst en kvalifisert søker som er interessert i å søke en utlyst stilling som 
stipendiat for å skrive en rettsvitenskapelig doktoravhandling om inntektsbegrepet (Cand. 
Jur. Imran Haider). Avhandlingen vil bli skrevet under veiledning fra professor Asbjørn 
Kjønstad og professor Fredrik Zimmer. 

Delprosjekt 9: Tvungen ansvarsforsikring – 
forsikringsdekning ved personskader 
En viktig erstatningsrettslig modell for risikofordeling knyttet til personskader er 
kombinasjonen av objektivt erstatningsansvar for skadevolder, tvungen ansvarsforsikring 
, og sikring av skadelidtes posisjon som sikret under ansvarsforsikringen. For 
skadevolder fungerer denne forsikringsformen som en ansvarsforsikring, mens den for 
skadelidte nærmest fungerer som en ulykkesforsikring. Sentrale eksempler er 
bilansvarsloven, yrkesskadeforsikringsloven og legemiddelansvaret.  
Pasientskadeerstatningsloven er bygget opp på tilnærmet samme måte.   
 
Felles for disse ordningene er at erstatningen til skadelidte utmåles etter 
erstatningsrettslige prinsipper. Mange av dommene fra Høyesterett innenfor 
erstatningsretten de senere årene gjelder nettopp spørsmål knyttet til utmåling av 
erstatning for personskader. Karakteristisk for personskadeerstatning er at en 
sammenvevning mellom påført skade og iboende helsemessige svakheter reiser 
vanskelige årsaksproblemer i skjøten mellom jus og medisin, at skadeutviklingen kan 
strekke seg over lang tid og derfor skaper manglende oversikt for selskapene, og en 
utvikling i rettspraksis mot flere erstatningsberettigede poster og høyere erstatningsbeløp. 
Videre fører ordningene til en utvikling av skade- og sykdomsbegrepene.  Ordningene 
reiser også spørsmålet om forholdet til trygd og private forsikringsordninger for å 
finansiere personskade.   
 
Forholdet mellom trygd, private forsikringsordninger i form av ulykkesforsikring og 
forsikring mot sykdom/uførhet, og tvungen ansvarsforsikring reiser to problemstillinger 
som kan være egnet for to privatrettslige studentavhandlinger. I et rent rettslig perspektiv 
er det spørsmål om hva som skal til for å utløse utbetalinger under de forskjellige 
ordningene, hvilke tapsposter som omfattes og omfanget av disse for å kartlegge 
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eventuelle overlappinger og udekkede områder. Som en forlengelse av dette er det 
spørsmål om hvordan ytelser som dekker samme tapsposter skal samordnes, dvs. om 
ytelsene skal kumuleres eller ikke, og hvis de ikke kumuleres; i hvilken rekkefølge 
ytelsene skal betales.  En slik rettslig analyse vil ikke bare bidra til å kartlegge reglene 
som de er, men kan også gi grunnlag for å vurdere om tvungne ansvarsforsikringsformer 
er et egnet instrument til å finansiere personskader i forhold til de hensyn som ligger til 
grunn for ordningene.   
 
I et rettsøkonomisk perspektiv kan man dernest drøfte om forholdet mellom de nevnte 
finansieringsformene er i samsvar med rettsøkonomisk effektivitet mht fordeling av 
ansvar og risiko for personskader. Et viktig spørsmål her er hvilken finansieringsform 
som medfører best utnyttelse av samfunnsmessige ressurser, herunder om tvungen 
ansvarsforsikring som finansieringsform er mer kostbar enn å bruke private 
forsikringsordninger eller trygdesystemet 

Delprosjekt 10: Pensjonsforsikring  
Pensjonsforsikringsmarkedet har vært gjenstand for omfattende endringer i de senere år. 
Dette gjelder både de rettslige rammebetingelsene for livsforsikringsselskapene og 
innholdet i pensjonsforsikringsproduktene.  Utviklingen i den offentlige kontrollen av 
livsforsikringsmarkedet har gått fra standardiserte produkter, minimal konkurranse og 
omfattende offentlig kontroll, til rammeverk for virksomheten og effektiv konkurranse.   
 
På produktsiden har man gått fra en type skattefavorisert pensjonsforsikringsprodukt med 
et begrenset regelverk, til en rekke nye produkter hvor lovgivningen dels regulerer 
innholdet i produktet, dels gir de rettslige rammene for skattefavoriserte 
pensjonsordninger. I tillegg er det innført lovbestemt tjenestepensjon for alle 
arbeidstagere.   
 
Det er et stort behov for å analysere og vurdere disse reglene både når det gjelder 
reglenes innhold og forholdet mellom pensjon og trygd for å finansiere alderdom. 

Delprosjekt 11: Det nye pensjonsforsikringsmarkedet 
Stipendiat Kaja de Vibe ved Nordisk institutt for sjørett vil bli assosiert til prosjektet. 
Hun startet 1.februar 2007 arbeidet sitt PhD-prosjekt med arbeidstittel ”Det nye 
pensjonsforsikringsmarkedet: Valgmuligheter, risikofordeling og rettigheter for partene i 
pensjonsavtalene”. Prosjektet er finansiert av Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo og 
har p.t. prosjektert sluttdato 31. desember 2011.  
 
Avhandlingens hovedmålsetning er å gi en helhetlig fremstilling og analyse av det nye 
pensjonsforsikringsmarkedet med sikte på produktbeskrivelse, risikofordeling og partenes 
rettigheter. Dette vil gi partene muligheter for å foreta rasjonelle valg med hensyn til 
lønnspolitikk og arbeidsstrategi. Avhandlingen er med grunnlag i hovedmålsetningen delt 
inn i tre hoveddeler (hovedproblemstillinger): produktbeskrivelse og rammer med hensyn 
til valg, risikofordelingen og en beskrivelse av rettigheter under de forskjellige 
pensjonsordningene.  
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Den første delen skal gi en inngående analyse av de ulike pensjonsordningene med vekt 
på lovgivningens krav til produktenes innhold. Målet er å gi en detaljert beskrivelse og 
sammenligning av strukturen i de ulike pensjonsproduktene på markedet. Bedriftens 
valgmuligheter ved etablering av en privat pensjonsordning, og hvilke valgmuligheter 
ordningene åpner for hhv. bedriften og arbeidstakerne er viktige punkter. En annen 
underproblemstilling er en sammenligning med de offentlige tjenestepensjonsordningene. 
Dette forutsetter en beskrivelse av de statlige og kommunale ordningene, med vekt på 
forskjeller mellom disse og de nye private ordningene. En slik samlet produktbeskrivelse 
kan også tenkes å avdekke reformbehov, særlig er dette aktuelt for de offentlige 
ordningene.  
 
Den andre hoveddelen knytter seg til risikofordelingen under de ulike ordningene med 
hensyn til kapitalforvaltning og finansiering av ytelsene. Det kan i dag knyttes 
investeringsvalg til alle de tre hovedmodellene av private tjenestepensjonsordninger, som 
er avgjørende for hvem av partene som skal bære risikoen for kapitalforvaltningen og den 
endelige finansieringen. Etter TPES-regelverket var det normalt slik at risikoen var 
fordelt mellom selskapet og bedriften, men de innskuddsbaserte ordningene innebærer at 
risikoen kan overføres til arbeidstakerne selv, slik at deres personlige risikoholdning blir 
avgjørende for forvaltningen.  
 
Den tredje og siste hoveddelen gjelder partenes rettigheter under de ulike ordningene, 
altså lovgivningens krav til kontraktsrelasjonene mellom partene i pensjonsordningen. Et 
grunntrekk ved kollektive pensjonsordninger er trepartsforholdet mellom forsikrings-
selskapet, bedriften og arbeidstakeren. Pensjonsavtalene inngås mellom bedriften og 
selskapet, og kostnadene dekkes normalt gjennom årlige innbetalinger av premie/-
innskudd fra bedriften. Rettighetene og ytelsene som følger av avtalen tilkommer arbeids-
takerne (de forsikrede), slik at selskapets forpliktelser bestemmes med utgangspunkt i 
bedriftens innbetalinger. På bakgrunn av trepartsforholdet kan det med fordel sondres 
mellom selskapets plikter overfor bedriften og overfor arbeidstakerne etter regelverket 
om pensjonsordningene og FAL. Det må også sondres mellom selskapets forpliktelser 
overfor arbeidstakerne iht. pensjonsordningen og FAL og bedriftens forpliktelser overfor 
arbeidstakerne iht. arbeidsavtalen.  
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