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Enklere og mer fleksibelt å 

kombinere arbeid og 
uføretrygd. 
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Kort om dagens uførepensjonister 

 Rundt 310 000 personer  
(Østfold ca. 24 000, 

Fredrikstad ca. 6 600,  
Sarpsborg ca. 4 700) 

Rundt 80% eller  
250 000 personer 

Rundt 20%  
eller 50 000 personer 

Hvor mange mottar 
uførepensjon i dag? 

Hvor mange har 
100% uførepensjon? 

Hvor mange har 
inntekt ved siden av 
100% uførepensjon? 

Alle går over til uføretrygd fra 1. januar 2015 
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Nav har ansvaret for å innføre uførereformen til 
1. januar 2015 

2013 

2014 

2015 

1.1.2015 
Reform- 

tidspunkt 

Des. 2013 
Kontaktsenter  
Uføre etabler 

Sept. 2014 
Tilpasset 
saksbeh.-
løsninger 
lanseres 

Mars 2015 
Forbedret  

saksbehandlings- 
og selvbetjenings-
løsning lanseres 

 

 
 

  
  

 

 
Mai 2014 

Informasjons- 
brev om ny 
uføretrygd 
sendes ut 

Okt. 2014 
Omregningsbr
ev/ nytt vedtak 

sendes ut 

Mai 2014 
Ekstern 

lansering av 
nyuføretrygd.no 

Okt. 2014 
Selvbetjenings-
løsning uføre 

lanseres 

 

20.1.2015 
Første utbetaling 

ny uføretrygd 
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I høst er omregningsbrevene sendt ut til 
alle de som mottar uførepensjon i dag 

Uke 42  
 
Bosatt utlandet, Rogaland, Østfold,  
Aust-Agder 
 

Uke 44 
Vestfold , Akershus, Nord-Trøndelag, 
Møre og Romsdal, Hordaland 
 

Uke 43  
Bosatt utlandet, Oslo, Telemark, 
Finnmark, Vestfold, Akershus, Nord-
Trøndelag 

Uke 45 
Sør-Trøndelag, Hedmark, Oppland, 
Buskerud 
 

Uke 46 
Vest-Agder, Nordland, Sogn og 
Fjordane,  Troms 
 

Frem 
til uke 
52 

 
Noen vedtaksbrev sendes utenom 
planen. De vil bli sendt ut frem til uke 
52. 
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www.nyuføretrygd.no ble lansert i mai og har 
hatt over 140 000 besøk 

2013 

2014 

2015 

1.1.2015 
Reform- 

tidspunkt 

 
Mai 2014 

Nyuføretrygd.no 
lanseres eksternt 

 
 
 
  

Presenter
Presentation Notes
Den er nå lansert



NAV, 27.01.2015 Side 8 

Selvbetjeningsløsningen, nyuføretrygd.no og brev 
er testet på brukerorganisasjoner og brukere   
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Vi må alle samarbeide om å informere om 
uføretrygd og selvbetjeningsløsningen 
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Innhold 
Kort om innføring av 
uførereformen 

Hovedtrekk i nytt 
regelverk for uføretrygd 
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Hovedmål med uførereformen 

 

 Sitat fra departementsråd i Arbeids- og 
sosialdepartementet: 
 «Uførereformen skal bidra til å øke yrkesdeltagelsen blant 
personer i randsonen av arbeidsmarkedet»  

Fra Prop. 130 L (2010 – 2011):  
- Motivere flere med uføretrygd til å jobbe så mye de kan 
- Uføretrygd skal fortsatt gi en varig inntektssikring til de                                                             
  som er uføre 
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Hovedlinjer i regelverket for ny uføretrygd 

Inngangsvilkår for uføretrygd – noe justert til bedre for bruker 

Beregning - Omlegging fra pensjonsberegning til kortidsmodell  
(alà AAP) 

Nye regler for å kombinere arbeid og uføretrygd 

 
Skattlegges som lønn - ikke lenger som pensjon 
 

Fortsatt opptjening til alderspensjon for uføre  

Overgangsregler for uførepensjonister                                                            
- Uførepensjonen omregnes slik at bruker får om lag lik utbetaling 
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Uføretrygd er i større grad koplet til arbeid enn 
pensjon 

En kompensasjon for tap av 
inntekt målt ved inntekten de 

siste årene før uførheten oppstår 

De med varierende arbeidsevne 
kan tilpasse arbeidsmengden ut 
fra egen  helsesituasjon og ikke 

terskelverdier i regelverket 

Uføregrad reduseres ikke ved økt 
arbeidsinntekt. Det fører kun til 

reduksjon i uføreutbetaling 

Ingen ventetid før man kan prøve 
seg i  jobb 

Beregnes som en alderspensjon, 
ut fra inntekt i hele 

yrkeskarrieren, og dermed også 
inntekt langt tilbake i tid 

Varierende arbeidsevne må ved 
kombinasjon av arbeid og 
uførepensjon tilpasse seg 
terskelverdier i regelverket 

Ved økning i arbeidsinntekt over 
terskelverdien revurderes 

uføregraden 

Ett års ventetid fra man innvilges 
uførepensjon til man kan prøve 

seg i jobb 

UFØREPENSJON UFØRETRYGD 

Presenter
Presentation Notes
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Beregningen av uføretrygd tar hensyn til                                                
inntektsnivået like før uføretidspunktet 

Beregning av ny uføretrygd:  
• Inntekten i de tre beste av de fem siste 

årene før uføretidspunktet legges til 
grunn 

• Årlig inntekt som overstiger 6 ganger 
grunnbeløpet holdes utenfor  

 66 prosent av dette utgjør beregningen 

Gift Enslig 

Minsteytelse 2,28 G 2,48 G 

Ung uføre 2,66 G 2,91 G 
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Enklere å kombinere arbeid og 
uføretrygd fra 1. januar 2015 …. 

… til  regler som gjør det 
enklere å kombinere 
arbeid og uføretrygd 

Fra hindringer i 
regelverket… 
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Uendret 
uføregrad 

… og alltid lønnsomt å kombinere arbeid 
med uføretrygd 

Utbetaling av uføretrygd 

Arbeidsinntekt 

Inntekts-
grense 



NAV, 27.01.2015 Side 18 

Om inntektsgrense ved siden av ny uføretrygd 

• 0,4 G 
• 60 000 kr for alle uførepensjonister som blir 

omregnet til uføretrygd 1.1.2015 
• 1 G for brukere som har varig tilrettelagt 

arbeid (VTA) 

Årlig inntektsgrense ved 100% uføretrygd 

• Som ved 100% uføretrygd  
• I tillegg en individuell grense koblet opp mot 

uføregraden 

Årlig inntektsgrense ved gradert uføretrygd 

* G = grunnbeløpet (88 370 kroner fra 1. mai 2014) 
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Selvbetjeningsløsning for uføretrygd på nav.no 
 

1. Legg inn forventet 
inntekt for 2015 
 

2. Se hva man får i 
uføretrygd og 
totalinntekt før skatt 
 

3. Send inn elektronisk: 
- får kvittering på at 

NAV har mottatt 
opplysningene 
 

- opplysninger blir 
automatisk 
registrert i NAV 
sitt system 

 
4. Få vedtak om endret 

utbetaling for 2015 
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A-ordningen bidrar til elektronisk 
registrering av inntekt 

 Fra og med mars 2015 mottar NAV opplysninger om den 
enkeltes arbeidsinntekt automatisk fra arbeidsgivere  

 Disse opplysningene skal vi bruke til å: 
– varsle  dem som ser ut til å overstige inntektsgrensen  
– justere uføretrygden dersom inntektsgrensen overstiges  
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Etteroppgjør gir riktig uføretrygd 

 Dersom den som mottar 
uføretrygd har fått utbetalt for 
lite eller for mye foretas et 
etteroppgjør 

 NAV gjennomfører 
etteroppgjør når 
likningsopplysninger er 
mottatt fra Skatteetaten 

 

Etteroppgjøret for 2015 gjennomføres høsten 2016 
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Overgangsregler skal ivareta dagens 
uførepensjonister i overgangen til uføretrygd  

 
 

• Uførepensjonen omregnes til uføretrygd som tar 
hensyn til ny skatteordning 

• Barnetillegget videreføres 
• Gjenlevenderett videreføres som separat tillegg  
• Ektefelletillegg beholdes i en overgangsperiode 

Gjelder for:  
• De som mottar uførepensjon per 31.desember 2014 
• De som får innvilget eller endret uførepensjon etter 1.januar 2015, men 

med virkningstidspunkt før 1. januar 2015 



NAV, 27.01.2015 Side 23 

Uføretrygd skattlegges som lønn 

• Like skatteregler for lønn og uføretrygd gjør det mer lønnsomt å jobbe 
ved siden av uføretrygden 
 

• Uføretrygd skattlegges høyere enn uførepensjon, og derfor gis det et 
tillegg i uføretrygden, slik at bruker skal sitte igjen med om lag det 
samme 

Uførereformen legger til rette for de som har mulighet til å jobbe ved 
siden av uføretrygden 
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Spørsmål vi ofte får… 
 

 
 
 

 
 

 
 

«Hva skjer med barnetillegget?»  

Regjeringen har foreslått endringer i barnetillegget fra 1. januar 2016. Dette 
påvirker derfor ikke omregningen av din nye uføretrygd. 

Nei, men vi får et regelverk som ikke skal oppleves som et hinder for de 
som har mulighet til å jobbe. 

«Er det slik at alle med uføre må jobbe?»  

De fleste – åtte av ti - kommer likt eller bedre ut. Det er fordi uføretrygden 
blir høyere for å kompensere for den økte skatten. 
Regjeringen har foreslått en treårig overgangsordning for de som likevel kan 
komme noe dårligere ut fordi de har høy gjeld.  

«Får jeg mindre utbetalt fordi jeg må betale mer skatt?»  
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Men vil brukeratferden endres? 

Brukerundersøkelse* blant dagens uføre viser at: 

 

Opinion for NAV vår 2014 *Opinion for NAV vår 2014 

51% Jeg er enig i at det nye regelverket gjør det 
enklere å kombinere arbeid og uføretrygd 

10% 
(22% i gruppen 19-39 år) 

Jeg kommer sannsynligvis til å jobbe mer med 
det nye regelverket  
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Demonstrasjon av selvbetjeningsløsningen 
uføretrygd på nav.no  

Presenter
Presentation Notes
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En egen nettside og et eget kontaktsenter for uføre 

NAV Kontaktsenter 
21 05 21 05 
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