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Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr 961 / 2015 fra stortingsrepresentant Kirsti 

Bergstø - tap av inntekt som følge av uførereformen - de berørtes inntektsnivå 

Jeg viser til brev av 8. mai 2015 fra Stortingets president. Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø 

har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse: 

 

Jeg tillater meg å stílle følgende spørsrnål til skriftlig besvarelse til arbeíds- og 

sosialministeren: 

 

I et brev fra statsråden ti1 Arbeíds- og sosialkomiteen 25. mars, med fakta 

og bakgrunnsinformasjon om konsekvensene av uførereformen, opplyses det om 

at 14 345 uføre har tapt mer enn 6000 kroner i nettoinntekt i året som følge av uførereformen, 

uten å komme inn under overgangsordningen. Kan statsråden gi en oversikt over 

inntektsnivået til denne gruppen?” 

 

Begrunnelse: 

 

Ber om en oversikt som skiller mellom hvor mange av disse som har inntekt mellom 100 000 

og 200 000 i året, mellom 200 000 og 300 000 i året osv. 

 

Svar: 

 

Skattedirektoratet gjennomførte i januar 2015 beregninger av hvor mange personer som 

kommer bedre eller dårligere ut ved overgang til ny uføretrygd. Anslagene var basert på 

forskuddsutskriving av skatt for 2015 for personer med uføretrygd. Skattedirektoratet har 

senere også anslått inntektsfordelingen for personer som antas å tape mer enn 6 000 og som 

ikke kommer inn under overgangsordningen. Tabellen nedenfor viser antall personer i denne 

gruppen, etter ulike intervaller for nivåer på inntekt før skatt.  
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Inntekt før skatt 
          

Antall 

under 100 000 kroner 2 

100 000 - 200 000 kroner 537 

200 000 - 300 000 kroner 4 004 

300 000 - 400 000 kroner 3 623 

400 000 - 500 000 kroner 2 232 

Over 500 000 kroner 3 862 

Totalt * 14 260 

 

*Inntektsoversikten er beregnet på et senere tidspunkt enn forskuddsutskrivingen av skatt for 2015. Dette er 

trolig årsaken til at det totale antallet avviker noe fra de forrige beregningene (85 færre personer i denne 

tabellen). 

 

Overgangsordningen med skattefradrag gjelder personer som tidligere hadde skatte-

begrensning og renteutgifter. Skattebegrensningsregelen medførte at inntekt på om lag 

minstepensjonsnivå var skattefri og ga skattereduksjon for uførepensjonister med en 

uføregrad på minst 2/3. 

 

I gruppen som ikke kommer inn under overgangsordningen, men likevel anlås å tape mer enn 

6 000 kroner, har om lag halvparten tjenestepensjon eller annen uførepensjon som ikke er fra 

folketrygden. De nye skattereglene for uføreytelser omfatter også uføreytelser ut over 

folketrygden. Det innebærer blant annet at uførepensjon fra tjenestepensjonsordninger blir 

skattlagt med en høyere trygdeavgiftssats enn tidligere. De aller fleste uføre med 

tjenestepensjon får likevel ikke redusert inntekten etter skatt vesentlig. For uføre med 

tjenestepensjon som tidligere ikke fikk beregnet skatt med skattebegrensning innebærer 

imidlertid økt trygdeavgift en skatteskjerpelse. Enkelte i denne gruppen vil dermed få redusert 

inntekt etter skatt som overstiger 6000 kroner årlig som følge av den økte trygdeavgiften. Det 

er redegjort for effektene av de nye skattereglene for disse gruppene under avsnitt 4.6.2 i 

Prop. 1 LS (2012–2013), fremmet av Regjeringen Stoltenberg II 28. september 2012. 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Robert Eriksson  

     

 

  

 

    

 

 


