
asbjørn kjønstad, aslak syse og morten kjelland

velferdsrett i
grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet

og tvang



plass der vedkommende har tjent opp rett til pensjon i ordningen. Avhengig av hva

slags pensjonsordning arbeidstakeren har vært medlem i, vil vedkommende da få

utstedt en fripolise, et pensjonskapitalbevis, et pensjonsbevis eller en oppsatt pen-

sjonsrett. Er den opptjente pensjonsretten sikret i en fripolise eller et pensjonskapi-

talbevis, kan arbeidstakeren fortsette forsikringsforholdet på egen hånd gjennom

en fortsettelsesforsikring. I tillegg kan arbeidstakeren sikre sin egen pensjon ved å

etablere en livrente, en individuell kapitalforsikring eller en individuell pensjons-

ordning etter lov om individuell pensjonsordning. Vedkommende kan også spare i

bank, aksjer, eiendom eller annet. Regulering og skattelegging av individuelle pen-

sjonsordninger har vært et tema for mange lovendringer de siste tiårene. Innfø-

ringen av obligatorisk tjenestepensjon i 2006 resulterte blant annet i at såkalte IPA-

kontrakter (Individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven) ble byttet ut.

8.3 Nærmere om folketrygdens nye alderspensjon
8.3.1 Grunnbegreper

Den nye alderspensjonsordningen er forbundet med en rekke begreper. Flere er

nye, mens andre begreper er videreført fra det gamle systemet. Grunnbegrepene

skal presenteres her fordi de danner et fundament for å forstå oppbyggingen av

alderspensjonsordningen i ftrl. kap. 20.

Trygdetid er et sentralt begrep i pensjonssystemet. Om borgeren har rett til gar-

antipensjon, og hvor stor denne grunnytelsen skal være, avhenger av trygdetidens

lengde, se ftrl. § 20-10. Som trygdetid regnes tiden vedkommende er medlem i

folketrygden. Begrepet trygdemedlem er legaldefinert ftrl. § 2-1, og trygdemedlem

er den som bor eller arbeider i Norge og har lovlig opphold i Norge. Presiseringer

av reglene om trygdemedlemskap er gitt i øvrige deler av ftrl. kap. 2. Det er kun

tiden fra fylte 16 år og til og med det året vedkommende fyller 66 år som teller, se

ftrl. § 20-10 første ledd andre punktum. Dermed er det litt over 50 år hvor det er

mulig å opptjene trygdetid. For å få fulle grunnytelser er 40 år nødvendig (og til-

strekkelig). Flyktninger har ofte ikke samme mulighet til å opptjene trygdetid, og

det er derfor gitt særregler for disse i ftrl. § 20-10 fjerde ledd, jf. § 1-7. Også for

yrkesskader gjelder det særskilte regler, se punkt 8.7.

Pensjonsgivende inntekt: Begrepet er definert i ftrl. § 3-15 og tilsvarer stort sett

skattelovens begrep personinntekt. I utgangspunktet er det brutto arbeidsinntekt

som er pensjonsgivende. Den nedre aldersgrensen for opptjening er 13 år, mens
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den øvre aldersgrensen er 75 år. Det gjøres ikke fradrag for fagforeningskontin-

gent, utgifter til arbeidsreiser, gjeldsrenter og andre utgifter som er godkjente fra-

dragsposter ved inntektsbeskatningen. Som pensjonsgivende inntekt regnes også

sykepenger, foreldrepenger, arbeidsavklaringspenger og dagpenger under arbeids-

løshet. Utenfor faller pensjonsinntekter, renter, aksjeutbytte, leieinntekter og andre

kapitalinntekter.

Begrepet pensjonsgivende inntekt har betydning i to relasjoner. For det første

beregnes trygdeavgiften som en viss prosent av personinntekten, som stort sett

svarer til den pensjonsgivende inntekten. For det andre brukes pensjonsgivende

inntekt som grunnlag for opptjening av pensjonspoeng og pensjonsbeholdning,

som er avgjørende for størrelsen på inntektspensjonen. Dermed er det en sammen-

heng mellom avgiften den enkelte betaler, og den pensjonen som han eller hun får

rett til. Det er skattemyndighetene som fastsetter den pensjonsgivende inntekten,

og det gjøres i forbindelse med skattelikningen, se ftrl. § 24-1.

Grunnbeløp og lønnsvekst: Grunnbeløpet (G) er en sentral beregningsfaktor i

folketrygdsystemet og har betydning både for retten til ytelser og størrelsen på

ytelsene, se ftrl. § 1-4. Grunnbeløpet reguleres ved endringer i pris- og inntekts-

nivået i samfunnet og justeres normalt i begynnelsen av mai hvert år. G fastsettes

av Kongen i statsråd. Målet med de årlige oppjusteringene er å unngå at trygde-

ytelsene blir «spist opp» av inflasjonen, og å sikre at trygdemottakerne får ta del i

den alminnelige velstandsøkningen.

Lønnsvekst er et sentralt begrep i regelverket om ny alderspensjon. Etter ftrl.

§ 20-18 første ledd skal pensjonsbeholdningen reguleres årlig i samsvar med lønns-

veksten. Etter bestemmelsens andre ledd skal pensjoner under utbetaling reguleres

i samsvar med lønnsveksten, men med fratrekk av 0,75 prosent (ut fra sparings-

formål).

Pensjonsalder: Den felles pensjonsalderen for hele befolkningen har tradisjonelt

vært et kjennetegn ved folketrygdens alderspensjon. Fra 1937 til 1972 var hovedvil-

kåret for rett til alderspensjon at borgeren hadde fylt 70 år. Fra 1973 ble den almin-

nelige pensjonsalderen senket til 67 år, og det ble innført en valgfrihet for alders-

gruppen 67–70 år. For disse skjedde det en avkortning mot inntekt. Med det nye

systemet om fleksible uttak brukes begrepet pensjonsalder mest for å angi inter-

vallet for når pensjon kan tas ut, som nå er fra 62 til 75 år. Fleksibiliteten gjelder

også omfanget av uttaket, det vil si uttaksgraden.

Det presiseres at pensjonsalder må holdes atskilt fra aldersgrense. Det sistnevnte
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begrepet brukes vanligvis for å angi fra hvilket tidspunkt det er adgang til å si opp

en arbeidstaker bare på grunn av at vedkommende har nådd en viss alder. I 2015

ble aldersgrensen i aml. § 15-13a økt til 72 år i 2015.

8.3.2 Opptjening av pensjonsrettigheter
8.3.2.1 Garantipensjon

Den nye alderspensjonsordningen i ftrl. kap. 20 består av to komponenter: inntekts-

pensjon og garantipensjon. Det er garantipensjonen som skal beskrives her. Den har

til formål å sikre en minsteinntekt for alle. Garantipensjon svarer til grunnpensjon

og særtillegg i den gamle pensjonsordningen og til grunnpensjon og pensjonstil-

legg i den reviderte ordningen (se punkt 8.4).

Reglene om garantipensjon ble aktualisert i 2016. Da hadde de som ble født i

1954, fylt 62 år og kunne da ta ut alderspensjon etter den kombinerte ordningen.

Den bygger, som nevnt i punkt 8.2.2, både på den reviderte og den nye alderspen-

sjonsordningen.

Det er et vilkår for å ha rett til garantipensjon at vedkommende har minst tre

års trygdetid, se ftrl. § 20-10 andre ledd første punktum. Full garantipensjon ytes

til personer med 40 års trygdetid, se andre punktum. Ved kortere trygdetid redu-

seres garantipensjonen forholdsmessig, se tredje punktum.

Garantipensjon utmåles etter ftrl. § 20-9, som er konkretisert i forskrift 27. mai

2016 nr. 530 om grunnbeløp, reguleringsfaktorer m.m. § 5 (fastsatt med hjemmel

i ftrl. § 20-18). Satsene justeres med virkning fra 1. mai hvert år, i forbindelse med

den årlige reguleringen av alderspensjonen. Beløpene som presenteres her, er gjel-

dende per 1. januar 2017.

Ordinær sats er 170 765 kroner og skal etter ftrl. § 20-9 andre og tredje ledd ytes

til personer som (1) lever sammen med ektefelle som mottar uføretrygd, alders-

pensjon eller AFP, (2) har en årlig arbeids- og kapitalinntekt som overstiger 2 G,

(3) er samboere likestilt med ektefeller etter ftrl. § 1-5 (må da ha eller ha hatt felles

barn eller tidligere ha vært gift med hverandre), eller (4) er samboere som har

levd sammen i tolv av de siste 18 månedene. Ordinær sats ytes også til dem som

har en samboer og som mottar pensjon eller overgangsstønad etter ftrl. kap. 16 og

17.

Høy sats er 179 748 kroner. Etter ftrl. § 20-9 fjerde ledd skal denne benyttes for

personer som ikke omfattes av ordinær sats. Det vil i praksis si de som ikke er

gift eller samboende, de som ikke lever sammen med ektefellen (ektefellen er for

eksempel på institusjon), og de som har ektefelle eller samboer som ikke mottar
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uføretrygd eller alderspensjon. Det samme gjelder dersom ektefellen har en årlig

arbeids- og kapitalinntekt som samlet sett er mindre enn 2 G.

At den nye pensjonsordningen bare har to satser for garantipensjon, gjør den

enklere enn minstepensjonen med fem satser og minste pensjonsnivå med fire

satser, se punkt 8.4.1.5.

8.3.2.2 Inntektspensjon

Inntektspensjon skal sikre tilvent levestandard og opptjenes som hovedregel på

grunnlag av pensjonsgivende inntekt, se ftrl. § 20-4. Den nedre aldersgrensen for

å opptjene pensjonsgivende inntekt er det året personen fyller 13 år, mens den

øvre aldersgrensen er det året en fyller 75 år, se ftrl. § 3-15 tredje ledd. Innenfor

dette aldersintervallet skal alle år medregnes, etter den såkalte alleårsregelen. Den

er sentral i pensjonsreformens bestrebelser i å dempe veksten i folketrygdens

utgifter, og prinsippet er også blitt framstilt som mer rettferdig enn besteårs-

regelen.

Hvert år opptjenes pensjonsrettigheter som tilsvarer 18,1 prosent av pensjons-

givende og annen relevant inntekt, se ftrl. § 20-5 første ledd første punktum. Ved

en inntekt på eksempelvis 500 000 kroner godskrives 90 500 kroner. Det skal kun

regnes med inntekter opp til 7,1 G; overskytende inntekt gir dermed ikke rett til

inntektspensjon, se ftrl. § 20-5 første ledd andre punktum. Med et grunnbeløp på

92 576 kroner per 1. januar 2017 blir grensen ca. 657 000 kroner. Sammenholdes

«taket» på inntektspensjonen og garantipensjonens minstesikring, framtrer det

klart at den nye pensjonsordningen har omfordelende elementer.

Pensjonsgivende inntekt kan også opparbeides på andre måter, for eksempel

ved å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og flere andre ytelser til livsopp-

hold. I tillegg gis pensjonsopptjening til dem som avtjener førstegangstjeneste, dem

som er arbeidsledige, dem som mottar uføretrygd, og dem som utfører ulønnet

omsorgsarbeid. Som et utdypende eksempel nevnes reglene for sistnevnte gruppe:

Den som har utført omsorgsarbeid for barn under seks år, får en pensjonsopptje-

ning som svarer til en årlig inntekt på 4,5 G. Det samme gjelder for den som har

utført omsorgsarbeid for en syk, en funksjonshemmet eller en eldre person som

mottar folketrygdpensjon. Disse ordningene bidrar til å gi økonomisk sikring for

store persongrupper som er uten pensjonsgivende inntekt i perioder av livet. Se

nærmere om disse særreglene i ftrl. § 20-6 til § 20-8.

Den årlige pensjonsopptjeningen summeres til en samlet pensjonsbeholdning.

Den gir grunnlaget for beregning av den alderspensjonen som vedkommende vil få

utbetalt. Pensjonsbeholdningen justeres med den årlige endringen i lønnsveksten
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som de yrkesaktive har. Det blir som et slags innskudd i folketrygdbanken, som

forrentes i samsvar med lønnsøkningen i samfunnet.

Den fleksible pensjonsalderen innebærer at pensjonen kan tas ut fra fylte 62

år, forutsatt at årlig pensjon fra 67 år minst tilsvarer garantipensjonen. Uttak kan

utsettes til fylte 75 år. I intervallet fra 62 til 75 år kan borgeren selv velge å ta ut

hel eller delvis pensjon. I tillegg kan vedkommende arbeide så mye han eller hun

vil uten at pensjonen avkortes av den grunn. Eventuell arbeidsinntekt ved siden av

pensjonen gir ny pensjonsopptjening, og dette «påfyllet» vil øke den årlige pen-

sjonen.

8.3.3 Samordning

Det skal foretas en samordning mellom inntektspensjon og garantipensjon.

Ettersom garantipensjonen er basert på opparbeidet trygdetid, må den omregnes

til en beholdning målt i kroner og øre, se ftrl. § 20-11. Denne kalles for garanti-

pensjonsbeholdningen. Først etter at både garantipensjonen og inntektspensjonen

har fått en slik «fellesnevner» (kronebeløp), lar de seg samordne.

Opptjent inntektspensjon utbetales alltid i sin helhet, mens garantipensjon

avkortes med 80 prosent av opptjent inntektspensjon. Dette skal illustreres med et

par eksempler.

Eksempel 1: A har en inntektspensjonsbeholdning på 2,5 millioner kroner og

en garantipensjonsbeholdning på 2,2 millioner kroner. Avkortningen blir dermed

2 millioner kroner, som er 80 prosent av 2,5 millioner kroner. Fra folketrygden

vil det da utbetales inntektspensjon på grunnlag av en pensjonsbeholdning på 2,5

millioner kroner og en garantipensjon på grunnlag av en beholdning på 0,2 mil-

lioner kroner.

Eksempel 2: B har en opptjent inntektspensjon på 150 000 kroner per år og

en garantipensjon på 160 000 kroner per år. Da blir den årlige garantipensjonen

avkortet med 80 prosent av 150 000 kroner, det vil si 120 000 kroner. B vil få utbe-

talt inntektspensjon på 150 000 kroner og en garantipensjon på 40 000 kroner, til

sammen 190 000 kroner. Ved at personer med lav inntektspensjon beholder en del

av garantipensjonen, sikres alle som har vært yrkesaktive, en pensjon utover folke-

trygdens minstenivå.

Samordningsmodellen i den nye pensjonsordningen innebærer at den enkelte

alltid får noe igjen ved å tjene opp inntektspensjon. Det er en viktig forskjell

fra den gamle pensjonsordningen, hvor det ble gjort fradrag krone for krone i

særtillegget for opptjent tilleggspensjon. Også i den reviderte pensjonsordningen
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gjøres det fradrag krone for krone i pensjonstillegget for opptjent tilleggspen-

sjon.

8.4 Nærmere om tre andre folketrygdordninger
8.4.1 Den «gamle» alderspensjonsordningen
8.4.1.1 Grunnpensjon

Grunnpensjonen utgjør en av hovedkomponentene i den gamle alderspensjons-

ordningen. Formålet med denne ytelsen er å sikre et eksistensminimum, som nevnt

i oversikten i punkt 8.2.2.

For å ha rett til grunnpensjon kreves det vanligvis tre års medlemskap i folke-

trygden, og for å få rett til fulle ytelser kreves 40 års medlemskap, se ftrl. § 3-2 andre

ledd.

Grunnpensjonen er i utgangspunktet lik 1 G, se ftrl. § 3-2 tredje ledd. Fra denne

hovedregelen er det tre sentrale unntak som fører til at grunnpensjonen kan bli

lavere.

Det første unntaket gjelder personer med kortere trygdetid enn 40 år. Grunn-

pensjonen reduseres da forholdsmessig, se ftrl. § 3-2 andre ledd tredje punktum.

Dette har særlig betydning for utlendinger som kommer til Norge i voksen alder,

nordmenn som har bodd lenge i utlandet, og andre som har vært medlemmer i

folketrygden i en kortere periode. Lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerende stønad

til personer med kort botid i Norge bidrar til å hindre at en del innvandrere får sin

pensjon redusert til beløp som er lavere enn minstepensjonen.

Det andre unntaket gjelder alderspensjonister som lever sammen med en ekte-

felle som mottar (1) alderspensjon, (2) uføretrygd, (3) AFP som det godskrives

pensjonspoeng for etter ftrl. § 3-19, eller som (4) har en årlig samlet arbeids- og

kapitalinntekt større enn 2 G. I slike tilfeller ytes grunnpensjon i utgangspunktet

med 90 prosent av G, se ftrl. § 3-2 fjerde ledd. Likestilt med ektefeller er samboere

etter ftrl. § 1-5 samt personer som har levd sammen i minst tolv av de siste 18

månedene, se ftrl. § 3-2 femte ledd.

Det tredje unntaket gjelder flyktninger, se ftrl. § 3-2 sjette ledd, jf. § 1-7. En flykt-

ning som er medlem i folketrygden, får full grunnpensjon uten hensyn til bestem-

melsene om trygdetid.
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