
Besl. O. nr. 14
Jf. Innst. O. nr. 3 (2001-2002), Ot.prp. nr. 1 (2001-2002), Ot.meld. nr. 2 (2001-2002) og 

Ot.prp. nr. 21 (2001-2002)

År 2001 den 4. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (fol-
ketrygdloven) gjøres følgende endringer:

I

§ 3-15 annet ledd bokstav a skal lyde:

pensjon, føderåd, livrente som er ledd i pensjons-
ordning i arbeidsforhold, engangs- og avløsningsbe-
løp for slike ytelser, utbetalinger etter innskuddspen-
sjonsloven og utbetalinger under individuell pen-
sjonsavtale etter skatteloven § 6-47 bokstav c.

§ 23-2 fjerde ledd nytt tredje punktum skal lyde:
Plikten til å svare arbeidsgiveravgift gjelder også

engangsbeløp til avløsning av rett til pensjon i ar-
beidsforhold som ikke er sikret ved premie og til-
skudd.

§ 23-3 annet ledd nr. 1 bokstav a skal lyde:
pensjon, føderåd, livrente som er ledd i pensjons-

ordning i arbeidsforhold, engangs- og avløsningsbe-
løp for slike ytelser, utbetalinger etter innskuddspen-
sjonsloven og individuell pensjonsavtale etter skatte-
loven § 6-47 bokstav c.

II

§ 24-1 første, andre og tredje ledd skal lyde:

For et medlem som etter skatteloven anses for å
være bosatt i Norge, fastsettes den pensjonsgivende

inntekten, trygdeavgiften og pensjonspoengene av
ligningsmyndighetene for den kommunen der med-
lemmet anses bosatt ved skatteligningen for vedkom-
mende inntektsår.

Når det gjelder inntekt som er skattepliktig til
Svalbard, fastsetter ligningsmyndighetene for Sval-
bard den pensjonsgivende inntekten, trygdeavgiften
og pensjonspoengene.

For et medlem som er bosatt utenfor Norge og
som er norsk statsborger og arbeidstaker i den norske
stats tjeneste, fastsetter ligningsmyndighetene for
Oslo den pensjonsgivende inntekten, trygdeavgiften
og pensjonspoengene av lønn fra staten. Det samme
gjelder for et medlem som er norsk statsborger og ar-
beidstaker hos en slik person.

III

§ 23-3 fjerde ledd skal lyde:

Det skal ikke betales avgift når inntekten er min-
dre enn 23 000 kroner. Avgiften må ikke utgjøre mer
enn 25 pst av den del av inntekten som overstiger
23 000 kroner.

IV

Endringene under I trer i kraft straks med virkning
fra og med 11. oktober 2001. Endringen under II trer
i kraft straks. Endringen under III trer i kraft straks
med virkning fra og med inntektsåret 2002.

Ågot Valle Sigvald Oppebøen Hansen
president sekretær
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