
Lovvedtak 99
(2020–2021)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 354 L (2020–2021), jf. Prop. 108 L (2020–2021)

I Stortingets møte 27. april 2021 ble det gjort følgende

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

om endringer i folketrygdloven og sosialtjenesteloven

I
I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres følgen-
de endringer:

§ 1-3 andre ledd skal lyde:
Vilkåret i § 3-8 andre ledd om fem poengår for rett 

til tilleggspensjon kan fravikes bare for personer som 
har hatt inntektsgivende arbeid i Norge i minst ett år.

§ 3-3 sjette ledd skal lyde:
For en pensjonist som fyller vilkårene for rett til ek-

tefelletillegg i § 3-24 første og fjerde ledd for forsørget ek-
tefelle over 60 år, utgjør særtillegget to ganger ordinær 
sats.

§ 11-2 andre ledd skal lyde:
Vilkåret om fem års forutgående medlemskap i før-

ste ledd gjelder likevel ikke for den som har vært med-
lem i folketrygden i minst ett år umiddelbart før krav 
om ytelsen settes fram, dersom
a) han eller hun var medlem i trygden da arbeidsev-

nen ble nedsatt med minst halvparten, se § 11-5, og 
etter fylte 16 år har perioder med medlemskap som 
minst tilsvarer perioder uten medlemskap, eller

b) han eller hun etter fylte 16 år har vært medlem i 
trygden med unntak av maksimum fem år.

§ 12-15 tredje ledd andre punktum oppheves.

§ 17-3 første ledd skal lyde:
Det er et vilkår for rett til pensjon eller overgangs-

stønad at den avdøde
a) i de siste fem årene fram til dødsfallet var medlem i 

trygden, eller
b) i de siste fem årene fram til dødsfallet mottok pen-

sjon eller uføretrygd etter denne loven.

§ 17-3 fjerde ledd skal lyde:
Den gjenlevende har rett til ytelser etter tredje ledd 

tidligst fra det tidspunktet den avdøde ville ha vært 
medlem i ett år dersom dødsfallet ikke hadde skjedd.

§ 17-4 fjerde ledd bokstav a skal lyde:
a) etter unntaksbestemmelsene i § 17-3 tredje, femte 

og sjette ledd,

§ 17-7 femte ledd første punktum skal lyde:
Pensjon eller overgangsstønad til gjenlevende ekte-

felle tilstått i medhold av § 17-3 sjette ledd beregnes på 
grunnlag av trygdetid til og med kalendermåneden før 
dødsfallet og poengår til og med kalenderåret før døds-
fallet.

§ 18-2 fjerde ledd skal lyde:
Barnet har rett til barnepensjonen etter tredje ledd 

tidligst fra det tidspunktet den avdøde ville ha vært 
medlem i ett år dersom dødsfallet ikke hadde skjedd.
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§ 18-3 tredje ledd skal lyde:
Barnepensjon etter unntaksbestemmelsene i § 18-2 

tredje, femte og sjette ledd beholdes bare så lenge barnet 
er medlem i trygden.

§ 19-8 sjette ledd bokstav b skal lyde:
b) Personer som fyller vilkårene i § 3-24 første og fjerde 

ledd for rett til ektefelletillegg for forsørget ektefelle 
over 60 år.

II
I lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i ar-
beids- og velferdsforvaltningen skal § 43 a første ledd ly-
de:

Kommunen, statsforvalteren, Statens helsetilsyn og 
Arbeids- og velferdsdirektoratet kan behandle person-
opplysninger, herunder personopplysninger som nevnt 
i personvernforordningen artikkel 9 og 10, når dette er 
nødvendig for utførelsen av oppgaver etter loven her.

III
Loven trer i kraft straks.

Tone Wilhelmsen Trøen
president
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