
 

 

 

Nytt fra Statens Pensjonskasse                                                   Fra Medlemskontakt 2/2015 

 

Uføretrygd i folketrygden og særaldersgrense 
 

Fra og med januar 2015 ble uførepensjonen endret både i folketrygden og i 
Statens pensjonskasse (SPK). Hvordan blir pensjonen dersom du har 
særaldersgrense og mottar uføre-pensjon? 

 

Først litt generelt om regelverket. 

Uføretrygd i folketrygden  

Uføreytelsen fra folketrygden benevnes nå ”uføretrygd”.  Uføretrygd i folketrygden fra 1. januar 2015 
gjelder for alle. 
Uføretrygden i folketrygden beregnes for inntekt opp til 6 G og dekker 66 prosent av tidligere inntekt. 
(G er en forkortelse for grunnbeløp. Det utgjør i dag 88 370 kroner. 6 G er i dag 530 220 kroner.) 
Uføretrygden utbetales frem til 67 år. 
Dersom du blir innvilget uføretrygd, vil du fortsette å opparbeide fremtidig alderspensjon i 
folketrygden. Grunnlaget for opptjening til fremtidig alderspensjon i folketrygden vil være inntekten 
før uføretidspunktet, begrenset oppad til 7,1 G (i dag 627 427 kroner). Tjener du noe ved siden av 
uføretrygden vil samlet grense for opptjening fortsatt være 7,1 G. 
18,1 prosent av tidligere inntekt blir satt av til din pensjonsbeholdning hvert år frem til du fyller 62 år. 
Samtidig som uførereglene ble endret ble også skattereglene forenklet og lagt om. Uføretrygd blir nå 
skattet som arbeidsinntekt. 
 

Uførepensjon i Statens pensjonskasse 

Uføreytelsen fra SPK benevnes nå ”uførepensjon” .Uførepensjonen i SPK utbetales i tillegg til 
uføretrygden du får fra folketrygden.  Det er ikke lenger et garantert nivå eller samkjøring mellom din 
uførepensjon fra SPK og uføretrygden fra folketrygden. Ved uføregrad fra og med 50 prosent 
beregnes uførepensjon fra SPK med: 
 
25 prosent av G 
+ 3 prosent av pensjonsgrunn- lag opp til 6 G 
+ 69 prosent av pensjonsgrunn- lag mellom 6 G og 12 G 
Ved uføregrad mellom 20 prosent og 50 prosent beregnes uførepensjon fra SPK med: 
25 prosent av G 
+ 69 prosent av pensjons- grunnlag opp til 12 G 
 



Pensjonsgrunnlaget er din pensjonsgivende inntekt i SPK på uføretidspunktet. 

Pensjonen blir avkortet hvis det ikke er minst 30 år fra du ble ansatt og frem til aldersgrensen for 
stillingen, men ikke lenger enn til 67 år. Hvis du for eksempel kunne oppnådd 25 års medlemstid 
dersom du ikke ble ufør, vil uførepensjonen bli avkortet til 25/30-deler av full pensjon. 
Ved særaldersgrense på 60 år vil tjenestetiden regnes frem til fylte 60 år. 
 

Særalderspensjon fra 60 år  

Særalderspensjonen fra Statens pensjonskasse er 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. 
Pensjonsgrunnlaget er for de fleste er lønn på uføretidspunktet, men det vurderes alltid om det i 
løpet av yrkeslivet ditt har vært en reell lønnsnedgang. Hvis det har vært en reell nedgang i lønn vil 
pensjonsgrunnlaget bli høyere enn lønnen på uføretidspunktet. Ved overgang til særalderspensjon 
når du fyller 60 vil medlemstiden være den samme som ved beregning av uførepensjon. 
Særalderspensjonen gir ikke opptjening til fremtidig alderspensjon i folketrygden. 
 

Et eksempel 

For lettere å se hvordan overgangen fra uførepensjon til særalderspensjon vil bli i praksis, tar vi for 
oss et eksempel. 

Peder Ås er født i 1963, og blir 100 prosent varig ufør fra 1. januar 2015, han er da 52 år. 
For enkelhets skyld sier vi at han ikke har mulighet til å tjene noe ved siden av sin pensjon. 
Pensjonsgivende inntekt ved overgang til uførhet er 600 000 kroner. Medlemstid i pensjonskassen vil 
være 30 år ved fylte 60 år. Peder har hele tiden hatt 100 prosent stilling. 
 

Uføretrygd i folketrygden 

66 prosent av 530 220 kroner (6G) = 349 945 kroner per år og vil ha denne frem til han fyller 67 år. 
 

Samlet utbetaling 

Samlet uførepensjon og uføre- trygd før skatt = 349 945 + 86 148 = 436 093 kroner pr. år. 
Peder Ås er i dag 52 år og vil ha uførepensjonen utbetalt frem til han når særaldersgrensen på 60 år. 
Samtidig med utbetalt uføre- pensjon opparbeider han seg fremtidig alderspensjon i folke- trygden. 
18,1 prosent av 600 000 kroner blir satt av i hans pensjons- beholdning hvert år frem til han fyller 62 
år. 

 

Særalderspensjon fra 60 år 

Når Peder Ås fyller 60 år skal hans uførepensjon i SPK regnes om til særalderspensjon. 
Han vil fortsatt ha utbetalt uføretrygd fra folketrygden frem til 67 år. Særalderspensjonen skal nå 
samordnes med uføretrygden fra folketrygden. 
Ved full opptjening i SPK må vi samordne med hele uføretrygden minus 25 prosent av 1 G. 
 
 

 

 



Uførepensjon i Statens pensjonskasse 

.                                                                                                               . 

      25 prosent av  G                                    22 093 

+  3 prosent av 530 220               15 907 

+ 69 prosent av (600 000 – 530 220)        48 148                      . 

Uførepensjon fra SPK                                     86 148 kroner pr. år 

 

Brutto særalderpensjon 66 prosent av 600 000          396 000 

- fradrag av uføretrygden 349 945 

- 25 prosent av G                   22 093           327 852  

Til utbetaling fra SPK før skatt                68 148 

Samlet utbetaling før skatt = 349 945 + 68 148 = 418 093 kroner pr. år 

 

Skatt 

Hvordan blir pensjonen til Peder Ås etter skatt? Vi ser på en enkel skatteberegning som bare tar 
hensyn til utbetalt pensjon og ingen fradrag, formue eller andre inntekter. Det er innført et spesielt 
skattefradrag på selve skatteberegningen på pensjon, men dette gjelder verken for uføretrygd, 
uførepensjon eller særalderspensjon. Trygdeavgiften vil være 8,2 prosent av lønnen og 5,1 prosent av 
all pensjon og trygd. (Se tabell under). 
 

Pensjon fra 67 år 

Når Peder Ås fyller 67 år skal uføretrygden i folketrygden regnes om til alderspensjon i folke- trygden. 
Tjenestepensjonen fra SPK skal samordnes med folke- trygdens ytelse. Her må dessverre våre 
beregninger stoppe fordi vi nå møter flere uavklarte spørsmål. 
Alderspensjonen i folketrygden vil være beregnet ut fra den be- holdningen Peder Ås har når han 
fyller 67 år. Han har ikke opp- arbeidet noen opptjening i folke- trygden etter fylte 62 år. Hans 
beholdning skal deles over de an- tall år han forventes å leve etter fylte 67 år. Det vil si at den skal 
levealdersjusteres. Hans beholdning i folketrygden har hvert år blitt regulert opp i samsvar med 
økningen i G, som igjen skal følge gjennomsnittlig lønnsvekst. 
 
Han har fått opptjening i folke- trygden frem til han fyller 62, år selv om han har aldersgrense i SPK på 
60 år. Det han har tapt i folke- trygd grunnet uførhet er eventuelt en bedre lønnsutvikling som 
yrkesaktiv enn gjennomsnittlig lønnsvekst, og at beholdningen ikke er fylt opp ytter-ligere fra 62 år. 
Når det gjelder pensjonen i SPK er det svært usikkert hvordan den vil bli. I SPK ble det i for-bindelse 
med pensjonsreformen innført en garanti på 66 prosent for alle født til og med 1958. 
 

Samlet pensjon fra folketrygden og SPK skal være på minst 66 prosent av lønn ved samtidig uttak av 
folketrygd og tjenestepensjon fra 67 år eller senere. Denne garantien gjelder også selv om sær- 
alderspensjon er utbetalt før fylte 67 år, så lenge alderspensjonen i folketrygden ikke er tatt ut. 
 



Pensjonsreformen fortsetter  

Arbeidet med å se på hvordan offentlig tjenestepensjon skal være for de født etter 1958 har så vidt 
begynt og vil pågå fremover.  Vi kan derfor foreløpig ikke si noe om hvordan pensjonen til Peder Ås 
vil bli når han fyller 67 år i 2030. 
 

Etter at artikkelen er skrevet er Grunnbeløpet i folketrygden endret til xx xxx fra 01.05.2015 

    

Type utbetaling                              Alder                   Før skatt      Skatt                Etter skatt 

Lønn                                            < 52 år                   600 000      177 499    422 001 

Uføretrygd/uførepensjon  52 år – 60 år     436 093      106 884    329 209 

Uføretrygd/særalderspensjon   60 år – 67 år     418 093      101 106    316 987 

 

     


