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Kombinasjon av
uføretrygd og inntekt
v/ Unni Garnes
innføringskoordinator NAV Sør-Trøndelag

Dagsorden | Informasjonsmøte om ny uføretrygd
Introduksjon – hvorfor ny uførereform?
Hva handler uførereformen om?
Litt om det nye regelverket

Ny selvbetjeningsløsning
Dialog

NAV har ansvaret for innføringen av nytt
regelverk for uføretrygd
 Sendte ut informasjonsbrev vår 2014

 Sendte ut vedtaksbrev høst 2014
 Har lansert:
– Kontaktsenter for uføre, 21 05 21 05
– www.nyuføretrygd.no - kampanjesider
– www.nav.no
- selvbetjeningsløsning
 Fra 1. januar 2015 gjelder de nye

uføretrygdreglene for deg
 Du får din første utbetaling av

uføretrygd 20. januar 2015

NAV, 14.01.2015
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Det nye regelverket er enklere enn dagens

Ny lov om uføretrygd er vedtatt og
gjelder fra 1. januar 2015
Nytt regelverk for uføretrygd fra folketrygden er vedtatt i Stortinget:

Vet du at…

dukan
beholder
uføregraden
uansett
hvor
…du
jobbelønne
så mye
duå vil
ved ved
siden
avstor
…
det
vil alltid
seg
jobbe
siden
inntekt
du har?
uføretrygden?
av uføretrygden?

Nye regler for uføretrygd gir mer
fleksibilitet og nye muligheter for mange

Strømmer mellom arbeidsmarkedet og velferdsordningene
Sør-Trøndelag (ca-tall vår 2014)

Arbeidsledige
4 200
Arbeidsledige
på tiltak
850

Sykmeldte
7 200

NAV, 14.01.2015

Brutto arbeidsstyrke
164 000

Mottakere av
Arbeidsavklaringspenger
8 700

Uførepensjonister
18 400
(hvorav 3600 graderte)

Side 8

Det blir lettere å kombinere arbeid og uføretrygd
UFØREPENSJON

UFØRETRYGD

Må tilpasse arbeidsmengden etter
regelverket

Kan tilpasse arbeidsmengden ut fra egen
helsesituasjon

Uføregraden revurderes om man tjener
over en fastsatt grense

Uføregraden reduseres ikke ved økt
arbeidsinntekt

Ett års ventetid fra man innvilges
uførepensjon til man kan prøve seg i jobb

Ingen ventetid før man kan prøve seg i
jobb

Kan ikke se hvordan arbeid påvirker
uførepensjonen før man har sendt inn
skjema og mottatt omregningsvedtak

Selvbetjeningsløsning der man kan legge
inn inntekt og se hvordan det påvirker
uføretrygden*

Skattelegging som uførepensjon

Skattlegging som lønn

* Selvbetjeningsløsningen lanseres høsten

Enklere og mer lønnsomt å kombinere
uføretrygd med inntekt

Fra hindringer i
regelverket…

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

NAV, 14.01.2015
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Inntektsgrense – det beløpet du kan tjene ved
siden av uten at uføretrygden blir redusert
Årlig inntektsgrense ved 100% uføretrygd
•

60 000 kr (t.o.m 2018) for alle
uførepensjonister som blir omregnet til
uføretrygd 1.1.2015

•

35 348 kr (0,4 G) for nye uføretrygdede

•

88 370 kr (1G) for de som har varig
tilrettelagt arbeid (VTA)

Inntektsgrense
Årlig inntektsgrense ved gradert uføretrygd
•

Som ved 100% uføretrygd
• I tillegg en individuell grense koblet opp
mot uføregraden
NAV, 14.01.2015
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… og alltid lønnsomt å kombinere arbeid
med uføretrygd

Inntektsgrense
Arbeidsinntekt
Uendret
uføregrad

Utbetaling av uføretrygd

NAV, 14.01.2015
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Registrer forventet inntekt på nav.no

NAV, 14.01.2015
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Eksempel – reduksjon


Uføregrad:

100 prosent



Uføretrygd:

240 000 kr



Inntekt før uførhet (IFU): 373 541 kr



Lønnsinntekt i 2015:



Inntektsgrense:

100 000 kr
60 000 kr

Kompensasjonsgrad

Reduksjon

Totalinntekt
NAV, 14.01.2015

Hvor mye uføretrygden skal justeres ned, avgjøres
med en kompensasjonsgrad. Denne er individuell og
varierer
fra ut
person
til person.
For å finne
hvor mye
uføretrygden hennes skal
reduseres, ganger man beløpet hun har tjent over
Kombinasjonen
uføretrygd
og
inntekt girUnni
Unni en
Den
er regnet ut av
med
bakgrunn
i inntekten
inntektsgrensen
kompensasjonsgraden.
høyerefør
totalsum
uføretrygd
alene.
hadde
hun bleenn
ufør,
som var 373
541 kroner, og
de 240 000 kronene hun får utbetalt i uføretrygd.
40 000 kr * 64,25 prosent = 25 700 kroner
214 000
300kr + 100 000 kr = 314 300 kroner
240
373
240 541
000 kr – 25 700 kr = 214 300 kroner
= 64,25 prosent
Totalt vil Unni få 314 300 kr før skatt.
Unni får utbetalt 214 300 kroner i uføretrygd når hun
har en inntekt på 100 000 kr.
Kompensasjonsgraden til Unni er derfor på 64,25
prosent.

Unni
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A-ordningen

For at uførereformen skal kunne fungere
med fleksibilitet i utbetaling av uføretrygd
basert på lønn,
vil NAV ta i bruk månedlige innrapporterte
inntektsopplysninger fra arbeidsgivere
gjennom A-ordningen (fom 01.01.2015)

NAV, 14.01.2015
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NAV, 14.01.2015
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Arbeidsgiver melder inn endring i inntekt
for bruker via A-ordningen

Bruker/arbeidstaker
Bruker/Arbeidstaker
Oppdaterer
Oppdaterer
opplysninger i
opplysninger
i
inntektsplanleggeren
inntektsplanleggeren
på nav.no

Automatisk
omregning
Inntektsplanlegger
på nav.no

Bruker/arbeidstaker
Registrerer inntekt i
inntektsplanleggeren
på nav.no

Arbeidsgiver
Registrerer inntektsopplysninger i Aordningen
NAV, 14.01.2015

Alternativ 2
Inntekt fra
A-ordningen er
større enn
inntektsgrensen
Alternativ
1
eller årsinntekt
Informasjon
registrert av fra
A-ordningen
bruker
viser at årsinntekten kan bli
større enn
inntektsgrensen
eller årsinntekt
registrert av
bruker

Vedtak basert på
opplysninger fra
A-ordningen til
bruker

Automatisk
utsendelse av
varsel til bruker

A-ordningen
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Sant eller usant?
”Du vil alltid sitte igjen med mer penger hvis du jobber ved
siden av uføretrygden»

SANT
Det nye regelverket fjerner
hindringer, slik at det alltid
lønner seg å jobbe ved siden
av uføretrygden din.

NAV, 14.01.2015
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Sant eller usant?
”Du beholder rettighetene dine selv om du har inntekt ved
siden av uføretrygden”

SANT
Du beholder uføregraden, og
får tilbake full utbetaling av
uføretrygd om du likevel ikke
har mulighet til å jobbe.

NAV, 14.01.2015
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Uføretrygd skattlegges som lønn

• Ny skatt gjør det mer lønnsomt å jobbe ved
siden av uføretrygden
• Uføretrygd skattlegges høyere enn
uførepensjon. Derfor er størrelsen på uføretrygd høyere før
skatt, slik at du skal sitte igjen med om lag det samme.
• Hvor mye du betaler i skatt er individuelt og avhenger av flere
forhold i din totale økonomiske situasjon. For noen vil den nye
skattleggingen derfor føre til at utbetalingen av uføretrygd etter
skatt blir ulik det de har utbetalt etter skatt i uførepensjon.

NAV, 14.01.2015
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Du må kontakte skatteetaten for
informasjon om skatt

 Du får automatisk nytt skattekort fra Skatteetaten i desember

 Skatteetaten melder automatisk inn ditt nye skattetrekk til NAV
 Hvis du mener at skatteetaten har brukt feil grunnlag kan du endre

skattetrekket ditt elektronisk fra 15. desember

 For mer informasjon om skatt
– Skatteetaten.no
– Skatteopplysningen på
telefon 800 80 000

NAV, 14.01.2015
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Årlig etteroppgjør sikrer deg riktig
utbetaling av uføretrygd
 Dersom du har fått utbetalt for

lite eller for mye uføretrygd,
foretas et etteroppgjør året
etter
 NAV gjennomfører

etteroppgjør når
likningsopplysninger er
mottatt fra Skatteetaten
 Etteroppgjøret for 2015

gjennomføres høsten 2016

NAV, 14.01.2015
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Eksempel på etteroppgjør
Ola 100 % ufør og
tjener 50 000 kr per år
Januar

2015

Ved ligningen for 2015,
som kommer høsten
2016 viser det seg at
Ola har mottatt for mye
i uføretrygd
Oktober

Mai - Oktober

2016
Han får mulighet til et
jobboppdrag fra mai til
oktober som gir han en
inntekt på 100 000 kr i
2015.
Ola glemmer å melde
fra til NAV om inntekten
sin

NAV, 14.01.2015

November
For mye utbetalt uføretrygd
må betales tilbake og
trekkes i løpende utbetaling
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Sant eller usant?
”Dersom du har fått for lite utbetalt uføretrygd i et
kalenderår, får du det etterbetalt..”

SANT
Har du fått for lite utbetalt
uføretrygd, vil dette bli
etterbetalt

NAV, 14.01.2015
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Spørsmålene 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.
«Gir uføretrygd opptjening til alderspensjon?»
Ja, uføretrygd gir opptjening til alderspensjon. Har du uføretrygd og inntekt
ved siden av vil du få opptjening til alderspensjon for begge deler.
«Er det slik at alle med uføre må jobbe?»
Nei, men vi får et regelverk som ikke skal oppleves som et hinder for de
som har mulighet til å jobbe.

NAV, 14.01.2015
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Noen tips til deg som ønsker å jobbe helt
eller delvis
 Har du inntekt i tillegg til uføretrygden?
– Sjekk muligheten for å jobbe mer der du er

 Tenk gjennom hvilke jobber som kan være

aktuelle
– Oppsøk arbeidsgivere og gi fra deg oppdatert CV
– Følg med på ledige stillinger på www.nav.no, andre

nettsider og i aviser

 Registrer deg som «Jeg er på jakt etter ny

jobb» på nav.no
 Trenger du mer bistand til å skaffe deg jobb?
1.
2.

Registrer deg på nav.no og kryss av for alternativ 1 «Jeg er arbeidsledig eller permittert»
Trenger du hjelp til registrering? Ring 55 55 33 33 og
velg tastevalg 4

Etter at du har registrert deg foretar NAV en
behovsvurdering på bakgrunn i opplysningene du har
registrert og informasjon NAV allerede har
NAV, 14.01.2015
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En egen nettside og et eget kontaktsenter for uføre

NAV Kontaktsenter
21 05 21 05

