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kapittel 8

Inntektssikring ved høy alder

8.1 Innledning
Alderspensjon er en løpende pengeytelse som skal gi inntektssikring for personer

som har nådd en bestemt alder. I Norge har den alminnelige pensjonsalderen

variert. I 1937 var den 70 år,mens den fra 1973 var 67 år.Med pensjonsreformen ble

pensjonsalderen borte, og det ble innført et systemmed fleksibelt uttak av pensjon,

både fra hvilken alder og omfanget av uttaket. I det mer fleksible systemet etter den

store pensjonsreformen har det fra 1. januar 2011 vært en nedre pensjonsgrense

på 62 år. Den øvre alminnelige pensjonsgrensen er blitt hevet til 75 år.

Det finnes flere ulike ordninger som skal gi inntektssikring i alderdommen.

Enkelte av pensjonsordningene er rent offentlige ordninger, mens andre kun er

private. En tredje kategori er dels offentlige, dels private. På tvers av dette kan det

skilles mellom kollektive pensjonsordninger og individuelle pensjonsordninger.

Både mangfoldet av ordninger og samspillet mellom dem har resultert i en kom-

pleks og sammensatt alderssikring med tilstøtende uoversiktlig og komplisert

regelbilde. I dag finnes det svært mange regler, både om opparbeidelse av alders-

pensjonsrettigheter og utmåling av pensjonene. At ytelsene fra en del av ordnin-

gene skal samordnes med hverandre, bidrar ytterligere til å komplisere regelverket.

På pensjonsområdet er den politiske styringsgraden spesielt framtredende og

speiles i de mange parallelle ordningene og stadige endringer. I kapitlet her skal

vi skissere hovedtrekkene i de mest sentrale alderspensjonsordningene, med vekt

på å synliggjøre grunnprinsippene (sml. Christensen 1996 s. 519–574). Underveis

beskrives viktige likheter og forskjeller mellom pensjonsordningene. Siden opp-

merksomheten rettes mot de dypere strukturene i regelverket – og ved å innta et

rettighetsperspektiv – vil framstillingen fange inn regler med en viss kontinuitet.



Kapitlet belyser i mindre grad detaljerte beregningstekniske regler og andre regler

på pensjonsrettens «overflatenivå», der reguleringen i større grad har et «ferskvare-

preg».

Rettskildebildet på dette området er preget av lovgivning med forskrifter og

rundskriv og i mindre grad høyesterettspraksis og andre avgjørelser. Ett felt er

imidlertid karakterisert av mange dommer, og de gjelder forholdet til Grl. § 97

ved endringer i pensjonsordningene, se Borthen (Rt. 1996 s. 1415), Thunheim

(Rt. 1996 s. 1440), Klettum (Rt. 2006 s. 262) og Hagen (HR-2016-389-A). De

sentrale lovene med tilhørende detaljregler presenteres som en del av oversikten

i punkt 8.2, som viser hovedtyper av pensjonsordninger. Deretter utdypes den

nye alderspensjonsordningen fra folketrygden i punkt 8.3. Tre andre folketrygd-

ordninger skisseres i punkt 8.4. Beregningstekniske regler blir summarisk angitt i

punkt 8.5, som er et fellespunkt for alle de fire trygdeordningene. Den europeiske

dimensjonen kommer til syne i punkt 8.6 om eksport av pensjon etter forordning

883/2004. Til slutt i punkt 8.7 gis det en kort beskrivelse av særreglene ved yrkes-

skader.

8.2 Oversikt over pensjonsordninger
8.2.1 De tre hovedordningene

Alderspensjon kan bestå av folketrygdens alderspensjon, tjenestepensjon og indi-

viduelle pensjonsordninger. Disse tre hoveddelene er vist i figuren.

Figur 5. Hovedordninger for inntektssikring ved høy alder
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8.2.2 Folketrygdens alderspensjon

Tomodeller for rettighetsopptjening: Etter folketrygdens system kan alderspen-

sjon opparbeides på to hovedmåter. Det ene er gjennom et aktivt medlemskap, det

vil si ved å ha pensjonsgivende inntekt. Pensjonsgivende inntekt betales det avgifter

av til folketrygden, som bidrag til å finansiere trygden. Den andre opparbei-

dingsmåten er gjennom passivt medlemskap, der rettigheter opptjenes ved å være

medlem i folketrygden.

De to modellene for rettighetsopptjening har linjer til sikringsmodeller i andre

europeiske land. Bismarck-modellen har sin opprinnelse i Tyskland på slutten av

1800-tallet. Her ble rettigheter opptjent på grunnlag av arbeidsinntekt og ytel-

senes størrelse fastsatt til en viss prosent av tidligere inntekt. Denne tilnærmingen

kan være egnet dersom målet med alderpensjonen er å sikre tilvant levestandard.

Beveridge-modellen har sin opprinnelse i den britiske trygdeplanen fra 1942 og

bygger på at det opparbeides rett til trygdeytelser ved å være bosatt i landet. Denne

modellen kan være egnet hvis målet med alderspensjonen er å hindre fattigdom.

Den skandinaviske modellen kombinerer en inntektsrelatert pensjonskompo-

nent med en minimumssikring for alle som har vært bosatt i landet. Vår modell

kan derfor betegnes som en «syntesemodell». Folketrygden tilleggspensjon/inn-

tektspensjon opptjenes på grunnlag av pensjonsgivende inntekt og skal sikre til-

vant levestandard, mens grunnpensjon/garantipensjon opparbeides på grunnlag

av trygdetid og skal sikre et eksistensminimum. Folketrygden kombinerer prin-

sippet om likevektsrettferdighet og prinsippet om fordelingsrettferdighet, se Eckhoff

1971 s. 382–393 og Eng 2007 s. 186–196.

Pensjonsreformen i 2010–2011: I de fleste vestlige land har utgiftene til pensjons-

ordningene økt sterkt de siste årene. Dette skyldes i stor grad en endret alderssam-

mensetning i befolkningen sammen med en økende utbetaling til den enkelte på

grunn av lengre levealder (pensjonistene skal ha pensjon over flere år enn tidligere

generasjoner). Flere land har derfor gjennomført reformer for å spare trygdeut-

gifter. I 2001 oppnevnte den norske regjeringen en kommisjon som skulle avklare

hovedmål og prinsipper for et samlet pensjonssystem. I NOU 2004: 1 foreslo Pen-

sjonskommisjonen en bærekraftig pensjonsordning, som la grunnlaget for de end-

ringene som ble foretatt gjennom den store pensjonsreformen i 2010–2011. Til

grunn for denne reformen lå flere samfunnsendringer, relatert både til endringer

på faktaplanet og verdiplanet.

Når det gjelder endringer i faktiske forhold ble særlig fire forhold framhevet: For

det første vil det skje en økning i den forventede gjennomsnittlige gjenværende
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levealder for 67-åringer. Flere pensjonsår ville gi økte utgifter med samme regler.

For det andre har pensjonsytelsene økt, fordi flere har opparbeidet seg store til-

leggspensjoner og fordi særtillegget har økt. For det tredje har det vært en svak

vekst i den yrkesaktive delen av befolkningen, blant annet på grunn av lave fød-

selstall i 1970- og 1980-årene. Dette vil svekke folketrygdens inntektsgrunnlag. For

det fjerde har stadig flere personer færre yrkesaktive år bak seg. Flere tar lengre

utdanning og kommer senere ut i arbeidslivet, og flere har sluttet i arbeidslivet før

fylte 67 år og gått over til uføretrygd, AFPog andre førtidspensjonsordninger. Også

dette svekker inntektsgrunnlaget for folketrygden.

Av verdipremisser som lå til grunn for pensjonsreformen, framheves ønsket om

en sterkere sammenheng mellom den enkeltes innbetalinger (trygdeavgifter) og

utbetalinger (pensjon). Videre var det et mål å stimulere sterkere til økt arbeids-

innsats, slik at pensjonssystemet ga økonomiske incentiver til å bli stående lengre

i arbeid. I tillegg ble det vektlagt at den nye pensjonsordningen i større grad burde

premiere omsorgsarbeid. Endelig ble det pekt på behovet for regelforenkling: Bor-

gerne skulle kunne finne fram til hva de hadde tjent opp av alderspensjon og selv

kunne beregne sin forventede pensjonsutbetaling (NOU 2004: 1 s. 11; Ot.prp.

nr. 37 for 2008–2009 s. 163). Dette har sammenheng med selve beslutningspro-

sessen, der lovgiveren bestemte innholdet uten at det synes å være tenkt særskilt

på regelstruktur. Kjønstad (2012) beskriver dette slik:

«Først ble det foretatt prinsipputredninger og utformet hovedmodeller for framtiden.
Deretter ble det inngått avtaler mellom de politiske partiene, og med partene i arbeids-
livet. Til slutt skulle alt dette omsettes til lovbestemmelser i paragrafer, uten at man
ved utformingen av modellene og avtalene hadde tenkt på hvordan dette skal skje.»
(s. 156)

En avveining av disse faktiske endringene og verdipremissene ga grunnlag for vik-

tige endringer i pensjonssystemet: (1) Det ble innført en levealdersjustert pensjons-

ordning, hvor størrelsen på pensjonen vil avhenge av forventet levealder. (2) Med

visse unntak skal pensjoner reguleres ut fra en indeks som er 0,75 prosent lavere enn

lønnsveksten. Dermed forlates det tidligere prinsippet om at pensjonistene fullt ut

skulle bli delaktige i den alminnelige velferdsøkningen i samfunnet. (3) Ved utreg-

ning av pensjon skal alle år med innbetalinger til folketrygden telle med. For per-

soner med ujevne inntekter vil denne alleårsregelen føre til lavere pensjoner enn

den tidligere «besteårsregelen», der det kunne ses bort fra år med lav opptjening.

(4) Det ble innført en fleksibel pensjonsalder, hvor den enkelte helt eller delvis kan

ta ut pensjon fra fylte 62 år. Forutsetningen er imidlertid at årlig pensjon fra 67 år

minst tilsvarer garantipensjonen. De tre første endringene har innsparingsformål,
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mens det siste om fleksibel pensjonsalder kun tar sikte på å gi den enkelte bor-

geren økt valgfrihet. Uttaksreglene er nøytralt utformet, slik at totalpensjonen er

uavhengig av når pensjonen tas ut. (5) Det skal ikke skje noen prøving av pen-

sjonenmot arbeidsinntekt; pensjonen kan nå fritt kombineres med arbeidsinntekt.

I tillegg tjenes det opp ny pensjon av den arbeidsinntekten vedkommende har ved

siden av pensjonen. De tre første endringene har innsparingsformål, mens de to

siste om fleksibel pensjonsalder og adgang til samtidig arbeid kun tar sikte på å gi

den enkelte borgeren økt valgfrihet.

Fire parallelle alderspensjonsordninger: Pensjonsreformen har resultert i at det

er fire samtidig gjeldende (parallelle) alderspensjonsordninger i folketrygden.

Disse skal gradvis fases inn, og derfor er befolkningen blitt delt inn i ulike grupper

etter fødselsår. Kategoriseringen er avgjørende for hvilken av pensjonsordningene

vedkommende tilhører:

Den «gamle» alderspensjonsordningen gjelder for dem som er født i 1943 eller tid-

ligere. Da de nye reglene trådte i kraft, hadde personer i denne gruppen allerede fylt

67 år og opparbeidet seg rett til pensjon etter ftrl. kap. 19 (vilkår for alderspensjon)

og kap. 3 (beregning av pensjonen), slik reglene lød før reformen. Disse personene

var da kommet over i utbetalingsfasen. Det viktigste nye her er at pensjonen ikke

lenger reguleres ut fra endringer i grunnbeløpet, men ut fra en annen type faktor

(lønnsvekst minus 0,75 prosent), noe som også gjelder for de tre øvrige ordningene.

Den reviderte alderspensjonsordningen gjelder for personer født fra 1944 til 1953.

Disse får alderspensjon regulert av ftrl. kap. 19, slik reglene lyder etter 1. januar

2011. To viktige endringer er levealdersjustering og at pensjonen på nærmere vilkår

kan tas ut fra 62 år (fleksible uttak). Denne pensjonsordningen vil være i funksjon

til ca. år 2060.

Den nye alderspensjonsordningen gjelder for personer født fra 1963 og utover.

De vil få pensjon fastsatt etter den nye ordningen i ftrl. kap. 20 (her er regler om

vilkår og utmåling samlet), som ble etablert fra 1. januar 2010. Etter den nye opp-

tjeningsmodellen opparbeider borgerne seg en pensjonsbeholdning. Pensjonen vil

bli levealdersjustert, og med muligheter for uttak fra fylte 62 år. Pensjoner etter

den nye ordningen vil først komme til utbetaling i 2025, og ordningen vil kunne

bli enerådende fra ca. 2070.

Den kombinerte alderspensjonsordningen gjelder for personer som er født fra

1954 til 1962. De vil få sine pensjoner fastsatt dels etter den reviderte ordningen og

dels etter den nye ordningen, slik at pensjonen dermedmå beregnes både ut fra reg-

lene i ftrl. kap. 19 og 20. Denne ordningen vil være i funksjon fra 2016 til ca. 2070.
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De fire parallelle pensjonsordningene medfører at systemet blir svært kompli-

sert, både for befolkningen og for Nav. Den nye pensjonsordningen i ftrl. kap. 20

vil ikke bli enerådende før ca. 2070. En gjennomgang av utviklingstrekkene på pen-

sjonsområdet tilsier at det allerede før den tid kanskje kan foreligge nye alderspen-

sjonsordninger, initiert og iverksatt av nye politikere og byråkrater, og som gjør

bildet enda mer komplisert.

Flerkomponentsystem: Alle de fire pensjonsordningene er bygd opp som flerkom-

ponentsystemer. Det vil si at pensjonen består av ulike pensjonselementer. Enkelte

er basert på passivt medlemskap (for eksempel garantipensjon), mens andre ele-

menter er basert på aktivt medlemskap (for eksempel inntektspensjon). I tillegg

finnes det forskjellige behovsprøvde tillegg, slik som ektefelletillegg og barnetillegg.

Hvilke elementer som gjelder for de ulike pensjonsordningene, forklares under-

veis, sammen med de begrepene som hører til hver ordning.

Forholdet til andre trygdeytelser: I 2015 ble det vedtatt et nytt kapittel 12 i

folketrygdloven om ny uføretrygd, se punkt 6.5 i denne boka. Denne nye ord-

ningen frikoblet uføretrygden fra det gamle pensjonssystemet, se NOU 2007: 4

s. 210 og Prop. 130 L (2010–2011) s. 12 flg. Regjeringens forslag innebar at uføre-

ytelsen i folketrygden ikke lenger skal beregnes som en pensjon, noe som er mar-

kert blant annet ved at den nye uføreytelsen fra 2015 er blitt betegnet «uføretrygd».

Sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger under arbeidsløshet og andre

trygdeytelser må også tilpasses de nye alderspensjonsordningene. Dette er dels

gjennomført, dels skjøvet inn i framtiden (Narvland 2012 og Narvland 2015

s. 218–225).

Finansiering: Alderspensjonen i folketrygden skulle opprinnelig finansieres av

arbeidstakerne gjennom trygdeavgiften over skatteseddelen, og av arbeidsgiverne

gjennom arbeidsgiveravgiften. Men dette er ikke tilstrekkelig til å finansiere den

enkeltes trygderettigheter. For å dekke løpende rettskrav til pensjonistene må det

overføres midler fra statsbudsjettet og etter hvert midler fra Statens pensjonsfond

utland (oljefondet). Regler om trygdens finansiering er gitt i ftrl. kap. 23.

8.2.3 Tjenestepensjon
8.2.3.1 Privat sektor

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP): En ordning med tjenestepensjon går ut på

at arbeidsgivere må tilby arbeidstakeren framtidige pensjonsytelser som en del av
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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. Formåletmed denne ytelsen er å sikre et eksistensminimum, somnevnt

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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8.4.1.2 Tilleggspensjon

Generelt: Den andre hovedkomponenten i den gamle alderspensjonsordningen

er tilleggspensjon. For å ha rett til denne ytelsen må vedkommende ha minst tre

poengår, se ftrl. § 3-8 andre ledd første punktum. Derimot kreves det ikke fortsatt

medlemskap i folketrygden på det tidspunktet tilleggspensjonen tas ut. Tilleggs-

pensjonen kan ses på som en slags «forsikringsytelse» ved at den kan tas med dit

vedkommende ønsker å bosette eller oppholde seg.

En matematisk formel – videre disposisjon: Tilleggspensjon (T) beregnes ut fra

en rekke faktorer, som kan uttrykkes som en matematisk formel:

T = G x SP x PP x PÅ

100 x 40

I fortsettelsen skal de ulike elementene i denne formelen forklares, og det gis med

dette en trinnvis framstilling av beregningen av tilleggspensjon.

G: Dette er en forkortelse for grunnbeløpet. G brukes her som en beregnings-

faktor, se ftrl. § 1-4 og punkt 8.3.1. Størrelsen påG blir nesten alltid endret i løpet av

kalenderåret, som regel per 1. mai. Gjennomsnittlig G for året benyttes ved utreg-

ning av pensjonspoeng (utdypes rett nedenfor).

SP: Pensjonspoengene må omregnes til et sluttpoengtall, forkortet SP. For å

komme fram til SP summeres først de 20 årene vedkommende har med høyest

pensjonspoeng («besteårsregelen»), og det sammenlagte tallet divideres deretter

på 20. Hvis en person har opptjent pensjonspoeng for mindre enn 20 år, beregnes

gjennomsnittet av alle opptjente poeng, se ftrl. § 3-11. Nav har etablert et pen-

sjonsopptjeningsregister, kalt «POPP». Det viser inntektene som ligger til grunn

for beregning av pensjonspoeng (i tillegg til å vise pensjonsbeholdninger i den nye

alderspensjonsordningen).

Som det framgår, er det nødvendig å kjenne begrepet pensjonspoeng for å finne

SP. Pensjonspoeng er en faktor som brukes ved beregning av tilleggspensjon, se

ftrl. § 3-12 første ledd. Den vanligste måten å opptjene pensjonspoeng på er ved

å ha pensjonsgivende inntekt, se ftrl. § 3-12 andre ledd bokstav a. Pensjonspoeng

beregnes da ved at G først trekkes fra den årlige pensjonsgivende inntekten, og der-

etter divideres differansen med G, se ftrl. § 3-13 andre ledd. Eksempel: Et år har

A hatt en pensjonsgivende inntekt på 500 000 kroner, og vi kan tenke oss at gjen-

nomsnittlig G for dette året var 91 740 kroner. Da framkommer årets pensjons-

poeng på følgende måte: (500 000 – 91 740): 91 740 = 4,45.
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Regelen om «1 G»-fradrag fører til at den som tjener mindre enn grunnbeløpet,

ikke opparbeider seg pensjonspoeng – og dermed heller ikke rett til tilleggspen-

sjon. Kompensasjon for inntekt på 1 G eller lavere gis ved grunnpensjonen, som

enten er på 100 prosent eller 90 prosent av G (se punkt 8.4.1.1).

Ved beregningen av pensjonspoengene regnes det ikke med høyere inntekt enn

12 G, som per 1. januar utgjør 1 110 912 kroner. Av inntekt mellom 6 G og 12

G regnes bare en tredjedel med, se ftrl. § 3-13 fjerde ledd. Grensen ved 6 G kalles

for knekkpunktet, mens grensen ved 12 G betegnes som inntektstaket. Før 1. januar

1992 ble inntekt opp til 8 G regnet med fullt ut, mens kun en tredjedel av inntekt

mellom 8 G og 12 G ble medregnet. Hensikten med å senke knekkpunktet fra 8 G

til 6 G var å spare folketrygden for utbetalinger av store tilleggspensjoner.

Pensjonspoeng gis i noen tilfeller uten å være opptjent på grunnlag av pen-

sjonsgivende inntekt. I det gamle pensjonssystemet var det tre slike ordninger:

(1) De som blir 100 prosent uføre, kan ikke tjene opp pensjonspoeng og får

derfor godskrevet framtidige pensjonspoeng for perioden fra uførhet og fram til

fylte 67 år (ftrl. §§ 3-17, 3-18 og 3-19). (2) Personer som blir alvorlig uføre i

ung alder, kan ikke selv tjene opp pensjonspoeng (ung ufør) og godskrives etter

særregler i ftrl. § 12-13 tredje ledd. (3) De som har utført ulønnet omsorgs-

arbeid for barn, uføre, gamle og andre pleietrengende, godskrives med 3,5 poeng

for hvert år med omsorgsarbeid etter ftrl. § 3-16. Dette har særlig betydning

for kvinner, se St.meld nr. 12 (1988–89) s. 210–220 og Ot.prp. nr. 3 (1990–91)

s. 29–30.

PP: Tilleggspensjon ytesmed en viss prosent av den enkeltes inntektsnivå, og denne

prosenten kalles pensjonsprosent (PP). Folketrygden gir dermed en delvis kompen-

sasjon for inntektsbortfall utover G. For de 25 årene fra og med 1967 til og med

1991 er pensjonsprosenten 45. For årene fra og med 1992 er pensjonsprosenten

42. Se ftrl. § 3-8 tredje ledd bokstav a og b. Hvis vedkommende har opptjent pen-

sjonspoeng i begge periodene, må tilleggspensjonen derfor beregnes separat for

hver periode – og da med ulike pensjonsprosenter i formlene – før tallene legges

sammen.

Bakgrunnen for reduksjonen i prosentsatsen for tilleggspensjon var myndighe-

tenes ønske om å dempe folketrygdens utgiftsvekst. På grunn av det økende antallet

eldre som hadde hatt muligheter til å opparbeide seg pensjonspoeng i mange år,

ville folketrygdens utgifter til tilleggspensjon ha økt sterkt. Når prosentsatsen 45 ble

beholdt for pensjonspoeng opparbeidet før 1. januar 1992, var det fordi lovgiver

ikke ville gripe inn i allerede opptjente rettigheter. Dermed er det klart at denne
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lovendringen ikke strider mot tilbakevirkningsforbudet i Grl. § 97 (og heller ikke

Grl. § 105).

Ved innføringen av folketrygden i 1967 tok lovgiveren sikte på at kompensa-

sjonsgraden ved middels inntekt skulle være på ca. to tredjedeler av den tidligere

inntekten. Kompensasjonsgraden er imidlertid blitt lavere enn dette som følge av

senkningen av pensjonsprosenten fra 45 til 42, senkningen av knekkpunktet fra 8 G

til 6 G og underregulering av G.

PÅ: Tilleggspensjon er ikke bare avhengig av tidligere pensjonsgivende inntekt.

Antallet poengår (PÅ) spiller også inn. Med poengår menes kalenderår etter 1966

hvor en person har opptjent pensjonspoeng, se ftrl. § 3-10. Full tilleggspensjon

ytes til personer som har opptjent pensjonspoeng i minst 40 poengår, se ftrl. § 3-8

andre ledd andre punktum. Ved færre opptjente poengår reduseres pensjonen til-

svarende, se tredje punktum. Unntak gjelder for særlige tilfeller som nevnt i ftrl.

§ 3-9, som hjemler særregler om tilleggspensjon for personer født før 1937. Dette

ble kalt «overkompensasjon» og skulle kompensere for at pensjonssystemet ikke

ville være fullt utbygd før i 2007.

Kvinner har jevnt over opptjent færre poengår enn menn og dermed også

færre pensjonspoeng. Derfor får de fleste kvinner lavere tilleggspensjoner enn de

fleste menn. Med økningen av kvinners deltakelse i lønnede yrker, og ved ord-

ningen med opptjening av poeng ved omsorg for barn og andre pleietrengende

(ftrl. § 3-16) vil denne ulikheten mellom kjønnene avta noe for tilleggspen-

sjonen.

Tallene «100» og «40» under delelinja: Tallet 100 refererer til pensjonsprosenten

(PP), som i likhet med andre prosentformler har 100 under streken, idet prosent

angir «del av hundre». Tallet 40 refererer til poengår (PÅ). Når personen har 40

poengår, blir det 40 både over og under brøkstreken, som gir tallet 1 (=maksimalt).

Ved færre poengår skal tilleggspensjonen reduseres forholdsmessig, og derfor blir

også faktoren mindre enn 1 (det gir lavere tilleggspensjon).

8.4.1.3 Særtillegg

Særtillegget ble innført ved lov 19. juni 1969 nr. 61 og utgjorde 7,5 prosent av G.

Formålet var å sikre borgernemed lave poengtall en slags garantert minste tilleggs-

pensjon. Det har skjedd stadige økninger i særtillegget, som normalt utgjør 1 G i

dag. Ut fra dette kan særtillegget nå mer naturlig betraktes som et tillegg til grunn-

pensjonen for å sikre et rimelig minstepensjonsnivå. Særtillegget er spesielt viktig
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for hjemmearbeidende og deltidsansatte, fordi disse har ingen eller få poengår og/

eller lave poengtall.

Reglene om særtillegg er blitt innlemmet i folketrygdloven fra 1997, se ftrl. § 3-3.

For å ha rett til ytelsen må vilkårene i andre og tredje ledd være oppfylt. Særtil-

legget kan bare «ytes til pensjonister som ikke har rett til tilleggspensjon eller har

tilleggspensjon som er mindre enn særtillegget», se ftrl. § 3-3 første ledd. I tillegg

kreves det at vedkommende har rett til grunnpensjon, hvilket gjør at særtillegget

får preg av å være en «aksessorisk» (påheftet) ytelse. Vilkårene for grunnpensjon

må derfor være oppfylt, se punkt 8.4.1.1.

Er vilkårene innfridd, må størrelsen på særtillegget fastsettes. Utmålingsreglene

finnes i ftrl. § 3-3 fjerde til sjette ledd, med utfyllende regler i forskrift 22. desember

2009 nr. 1810 om alderspensjon i folketrygden kapittel 5.

Det ytes særtillegg etter to satser: ordinær sats og minstesats. Ordinær sats er

100 prosent av G, som utgjør 92 576 kroner per 1. januar 2017. Minstesatsen er

74 prosent av G (68 506 kroner) og benyttes når pensjonisten lever sammen med

en ektefelle som mottar tilleggspensjon som overstiger særtillegget etter ordinær

sats. Samlet tilleggspensjon og særtillegg for ektefellene skal likevel utgjøre minst

to ganger særtillegget etter ordinær sats. For pensjonister som fyller vilkårene for

rett til ektefelletillegg for forsørget ektefelle over 60 år, skal særtillegget utgjøre to

ganger ordinær sats. For å ha rett til fullt særtillegg må vedkommende ha 40 års

trygdetid. Ved kortere trygdetid reduseres særtillegget forholdsmessig.

Flyktninger som er medlem av folketrygden, gis fullt særtillegg etter ftrl. § 3-3

sjuende ledd, jf. § 1-7.

8.4.1.4 Forsørgertillegg

Det finnes to typer forsørgertillegg, ett som gjelder forsørging av ektefelle, og ett

som gjelder forsørging av barn.

Forsørgertillegg for ektefelle: Dette tillegget er forbundet med den gamle og den

reviderte pensjonsordningen. Ektefelletillegget er regulert i ftrl. § 3-24. Det ytes

ikke ektefelletillegg etter ftrl. kap. 20. Ektefelletillegg gis bare til alderspensjonister

som har fylt 67 år, og som tar ut full pensjon, se ftrl. § 3-24 første ledd. Det har

sammenheng med at ektefelletillegget ikke er en opptjent rettighet, se blant annet

Ot.prp. nr. 106 (2008–2009) punkt 5.4.

Det ytes ikke ektefelletillegg hvis ektefellen har en arbeids- og kapitalinntekt som

overstiger 1 G, se ftrl. § 3-24 andre ledd bokstav a. Ektefelletillegg gis heller ikke

når ektefellen har rett til uføretrygd (bokstav b), mottar alderspensjon eller har rett

382 kapittel 8 inntektssikring ved høy alder



Den tredje rommer en sammensatt gruppe og omfatter ugift pensjonist, gift

pensjonist som lever atskilt fra ektefellen, gift pensjonist som har ektefelle som ikke

selv er alders- eller uførepensjonist, og gift pensjonist som har ektefelle som har

lavere inntekt enn 2 G. Her ytes høy minstepensjon bestående av en grunnpensjon

som er på 100 prosent av G, og et særtillegg på 100 prosent av G. Til sammen blir

det 200 prosent av G per år som én person skal leve av.

Den fjerde gruppen omfatter pensjonist som forsørger en ektefelle over 60 år.

Her ytes grunnpensjon på 100 prosent av G, et særtillegg på 200 prosent av G og et

ektefelletillegg på 50 prosent av G. Den samlede pensjonen blir dermed 350 pro-

sent av G, som to personer skal leve av.

Den femte gruppen omfatter pensjonist som forsørger en ektefelle som er under

60 år. Her ytes grunnpensjon på 100 prosent av G, et særtillegg på 100 prosent

av G, og et ektefelletillegg på 50 prosent av G. Den samlede pensjonen blir da på

250 prosent av G, som to personer skal leve av.

8.4.2 Den reviderte alderspensjonsordningen
8.4.2.1 Pensjonselementene

I likhet med den gamle ordningen bygger den reviderte alderspensjonsordningen

på et flerkomponentsystem. Dette inneholder ulike pensjonselementer, som skal

beskrives her. Flere av elementene er allerede beskrevet foran, og det vil derfor hen-

vises til disse.

Et sentralt begrep i den reviderte ordningen er basispensjon, som består av

grunnpensjon og tilleggspensjon, se henholdsvis punkt 8.4.1.1 og 8.4.1.2. Begrepet

er legaldefinert i ftrl. § 19-5 første ledd.

Et annet viktig begrep er pensjonstillegg, se ftrl. § 19-9. Dette har samme formål

som særtillegget i den gamle ordningen, det vil si å sikre et minstenivå på pen-

sjonen. Pensjonstillegget utbetales derfor til personer med lav eller ingen tilleggs-

pensjon. Pensjonstillegget beregnes ut fra to faktorer: basispensjon og minste pen-

sjonsnivå. Innholdet i reglene omminste pensjonsnivå behandles i neste punkt, men

en foreløpig forklaring er at det skal sikre et minstenivå på pensjonen.

For forsørgertillegg for ektefelle og for barn gjelder de samme reglene som

beskrevet for den gamle ordningen, se punkt 8.4.1.4.

Etter den reviderte pensjonsordningen kan den enkelte velge å ta ut pensjon i

aldersintervallet mellom 62 og 75 år. For å kunne ta ut pensjon før fylte 67 år må

vedkommende fra fylte 67 år ha rett til en årlig pensjon somminst svarer til minste

pensjonsnivå, se ftrl. § 19-11. Derfor vil det vanligvis ikke bli utbetalt pensjons-
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tillegg før fylte 67 år. For dem som tar ut pensjon før eller senere enn fylte 67 år,

gjelder en rekke regler som knytter seg til begrepene framskrives, reguleringsprin-

sipper, faste lønninger, lønnsveksten, basispensjon, basispensjonstillegg og justert for

levealdersjusteringen, se ftrl. § 19-9 andre ledd. Vi skal ikke gå inn på betydningen

av disse begrepene med tilhørende regler, men begrepene nevnes for oversiktens

skyld. Vi vil understreke at reglene er svært kompliserte. Bakgrunnen er dels inn-

føringen av fleksibel pensjonsalder, og dels at lovgiveren i den reviderte pensjons-

ordningen har forlatt de innarbeidede begrepene og reglene om særtillegg og min-

stepensjon.

8.4.2.2 Nivåsikring gjennom minste pensjonsnivå

I den reviderte pensjonsordningen er to grunnbegreper fra den gamle pensjons-

ordningen – særtillegg og minstepensjon – erstattet av begrepene pensjonstillegg og

minste pensjonsnivå. Det økonomiske resultatet vil som regel ikke bli forskjellig,

men den juridiske modellen og noen enkeltregler er endret.

I den reviderte pensjonsordningen skal Arbeids- og sosialdepartementet først

fastsette satser for minste pensjonsnivå, og deretter kan pensjonstillegget regnes ut

for den enkelte pensjonist. Selve satsene framgår av forskrift 27. mai 2016 nr. 530

om grunnbeløp, reguleringsfaktorer m.m. § 3, som viser til ftrl. § 19-8. Når disse

leses i sammenheng, framkommer følgende system (alle tallene er basert på satser

per januar 2017):

(1) Lav sats er 147 408 kroner. Denne satsen ytes til dem som lever sammen med

ektefelle som mottar alderspensjon eller avtalefestet pensjon (AFP). I disse

tilfellene har ektefellen egen pensjon å leve av, og det anses som tilstrekkelig

med et mindre beløp som minste pensjonsnivå.

(2) Ordinær sats er 170 765 kroner. Denne satsen ytes til personer som lever

sammen med ektefelle som mottar uføretrygd. Det samme gjelder dersom

ektefellen har en samlet årlig arbeids- og kapitalinntekt større enn 2 G. Sam-

boere etter § 1-5 likestilles med ektefeller, og det gjør også de som har vært

samboere i minst tolv av de siste 18 månedene. Ordinær sats ytes også til per-

soner som lever sammen med ektefelle/samboer som ikke mottar alderspen-

sjon eller AFP.

(3) Høy sats er 179 748 kroner. Den brukes for personer som ikke omfattes av lav

eller ordinær sats. Det vil i praksis være de som ikke er gift eller samboende,

de som ikke lever sammenmed ektefellen (ektefellen er for eksempel på insti-

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

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

(4) Særskilt sats for enslige alderspensjonister (herunder ektefeller som ikke lever

sammen) er 183 748 kroner, mens den for personer som fyller vilkårene for

rett til ektefelletillegg for forsørget ektefelle over 60 år, utgjør 280 337 kroner.

I ftrl. § 19-8 åttende ledd er det inntatt en viktig bestemmelse om forholdet

mellom minste pensjonsnivå og pensjonstillegg. Dersom basispensjonen er lavere

enn minste pensjonsnivå, har vedkommende rett til pensjonstillegg. Pensjonstil-

legget framtrer som en ytelse som fylles på slik at vedkommende kommer opp til

høyden for det minste pensjonsnivået. I den gamle pensjonsordningen er det sær-

tillegget som har denne funksjonen.

Det er et vilkår for rett til minste pensjonsnivå at vedkommende harminst tre års

trygdetid. Fullt minste pensjonsnivå ytes til dem som har 40 års trygdetid. Dersom

trygdetiden er kortere enn 40 år, blir minste pensjonsnivå forholdsmessig redusert.

Det er gitt en forskrift om alderspensjon i folketrygden av 22. desember 2009

nr. 1810. Dette er et omfattende og komplisert regelverk. Forskriften kapittel 5

handler om blant annet minste samlede pensjonsnivå for pensjonistpar. Disse reg-

lene presiserer og nyanserer reglene som er behandlet foran her.

8.4.3 Den kombinerte alderspensjonsordningen

Den kombinerte alderspensjonsordningen gjelder som nevnt for personer født i

årene fra 1954 til 1962. For denne gruppen må det beregnes full pensjon etter

reglene i den reviderte pensjonsordningen og full pensjon etter reglene i den nye

pensjonsordningen. Deretter må det foretas en beregning av forholdsmessig pen-

sjon fra hver av de to ordningene, se ftrl. § 19-15 første ledd og § 20-19 første

ledd. Dersom vedkommende er født i 1958, vil fem tiendedeler av full pensjon bli

utregnet etter reglene i den reviderte pensjonsordningen, og fem tiendedeler av full

pensjon vil bli utregnet etter reglene i den nye pensjonsordningen.

Som det framgår, står man overfor en «hybrid» ordning, der alle pensjonsele-

mentene som er omtalt foran, kan inngå i beregningen: tilleggspensjon, inntekts-

pensjon, grunnpensjon, særtillegg, minstepensjon, minste pensjonsytelse, pen-

sjonstillegg, ektefelletillegg og barnetillegg.

Vi skal ikke her gå nærmere inn på hvordan reglene som knytter seg til disse ele-

mentene, skal kombineres. Det sentrale for denne bokas målgruppe er å framheve

at det er et stort og komplisert regelverk som aktualiseres når kombinerte pen-
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sjoner skal beregnes, der det trengs kunnskaper om både den reviderte og den nye

pensjonsordningen.

8.5 Beregningstekniske regler
8.5.1 Levealdersjustering og fleksible uttak
I dette punktet forklares hovedtrekkene i ulike beregningstekniske regler, men fort-

satt med vekt på å beskrive de rettslige prinsippene som ligger til grunn. De er

forbundet med ulike begreper. Begrepene som skal belyses her, omhandler betyd-

ningen av hvilket tidspunkt pensjonen tas ut. Begrepene «levealdersjustering» og

«fleksible uttak» er sentrale, og de har nære sammenhenger som vil bli beskrevet.

Levealdersjustering: Det er antatt at den gjennomsnittlige levealderen i Norge vil

økemed ca. fem år fram til 2050. Når levealderen i befolkningen øker, må den opp-

arbeidede pensjonen fordeles over flere leveår for å spare pensjonsutgifter. Dette

skjer ved å levealdersjustere alderspensjonen, se ftrl. §§ 19-6 første ledd (revidert

ordning) og 20-12 første ledd (ny ordning), som anviser følgende:

Alderspensjon skal levealdersjusteres. Levealdersjustering vil si at den enkeltes pensjon
justeres ved uttakstidspunktet for endringer i befolkningens levealder.

Størrelsen på den enkeltes pensjon vil avhenge av den gjennomsnittlige forven-

tede levealderen til det årskullet vedkommende tilhører, basert på statistikk, og er

dermed en generell faktor.

Nøytrale uttak: Etter den reviderte, den kombinerte og den nye pensjonsord-

ningen kan den enkelte borgeren innen aldersintervallet 62 til 75 år velge når ved-

kommende vil ta ut pensjon. Uttakstidspunktet er dermed en individuell faktor

som den enkelte selv påvirker. Tidspunktet for uttak av pensjon skal imidlertid ikke

påvirke hvor mye borgeren får i samlet pensjon i løpet av livet. Denne ordningen

med såkalte nøytrale uttak er forklart i ftrl. § 19-6 andre ledd og 20-12 andre ledd:

Alderspensjon skal være nøytral i forhold til uttaksalder. Nøytralt uttak vil si at forventet
nåverdi av den enkeltes samlede pensjonsutbetalinger skal være uavhengig av uttaksalder.

Nåverdien er den samlede verdien i dag av framtidige utbetalinger. I beregningen

av nåverdien neddiskonteres framtidige utbetalinger ved hjelp av en diskonterings-

rente, se Navs rundskriv til ftrl. §§ 19-6 og 20-12. Som diskonteringsrente benyttes

lønnsveksten, se ftrl. §§ 19-7 andre ledd og 20-3 andre ledd.

Den som tar ut pensjon ved fylte 62 år, eller kort tid etter fylte 62 år, får en

lavere årlig pensjon enn den som venter med å ta ut pensjon. Grunnen er at
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