
 

Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo 

Kontoradresse: Akersgata 64  Telefon: 22 24 90 90  Telefaks: 22 24 95 76 

Org. nr.: 983 887 457 

 

Stortingets president 

Ekspedisjonskontoret 

Stortinget 

0026 OSLO 

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 14/4762 09.12.2014 

 

Spørsmål til skriftlig besvarelse nr 301 / 2014 fra stortingsrepresentant Snorre S. Valen - 

utslag av nytt barnetillegg 

Jeg viser til brev av 2.desember 2014 fra Stortingets president. Stortingsrepresentant Snorre 

Serigstad Valen har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse: 

 

Viser til svar på spørsmål i Dok. nr. 15:255 (2014-2015). Der beregnes utslag av nytt 

barnetillegg som Høyre, FrP, Venstre og KrF er kommet til enighet om, gitt at 2014-regler 

videreføres. Fra 01.01.2015 gjelder nye regler. Det relevante vil derfor være en 

sammenligning som i det nevnte svaret, men med utgangspunkt i 20l5-reg1ene, slik at en 

sammenligner den faktiske situasjonen i 2015 med og uten endringene i barnetillegget. 

Hvordan vil- tabellene i dok. nr. 15:255 (2014-2075) se ut med utgangspunkt 

i reglene for 2015? 

 

 

Svar: 

 

Budsjettforliket innebærer at dagens behovsprøvde barnetillegg videreføres i 2016, men at et 

øvre tak innføres på hva den enkelte kan få i samlet ytelse. Avtalen mellom regjeringspartiene 

og KrF og Venstre innebærer at uføretrygd og barnetillegg til sammen ikke skal kunne utgjøre 

mer enn 95 prosent av inntekt før uførhet (IFU). For uførtrygdede som ikke har hatt inntekt 

eller har hatt lav inntekt er det lagt til grunn en minste IFU som fra 1. januar 2015 utgjør 3,3 

G for gifte/samboende, 3,5 G for enslige og 4,5 G for unge uføre.  

 

I tabellen nedenfor sammenlignes dagens behovsprøvde barnetillegg med barnetillegget med 

tak som i budsjettavtalen for en ufør med minsteytelse og hhv. 3, 4, og 5 barn for både enslige 

og gifte. For gifte er det antatt at ektefellen ikke har så stor inntekt at det behovsprøvde 
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barnetillegget reduseres. Eksemplene er i 2015-kroner og med skatteregler som i 

budsjettavtalen. 

 

 

    Antall barn   

  3 4 5 

  
  

  

Enslig, tak på barnetillegget og ny uføretrygd 245195 245195 245195 

Enslig med ny uføretrygd og dagens barnetillegg 265947 289329 312712 

Differanse -20752 -44134 -67517 

  
  

  

Gift, tak på barnetillegget og ny uføretrygd 220911 220911 220911 

Gift, med ny uføretrygd og dagens barnetillegg 241079 264461 287844 

Differanse -20168 -43550 -66933 

 

Flere forhold bidrar til at uførepensjonister med minsteytelse og barnetillegg får økt inntekt 

etter skatt når uførepensjon konverteres til ny uføretrygd 01.01.2015: 

  

1) Minsteytelsen etter skatt er satt høyere i ny uføretrygd.  

2) Omleggingen av skattereglene gir mildere beskatning av barnetillegget.  

3) Enslige uføre som mottar barnetillegg vil få fradrag for enslig forsørger.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Robert Eriksson  

     

 

  

 

    

 

 


