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Returadresse,
NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID

Hansen Rune Leander
Vikebygd
5568 VIKEBYGD

Dato: 12. oktober 2015
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Nye regler for barnetillegget i uføretrygden
Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse: 14200837

Fra 1. januar 2016 blir det innført nye regler for barnetillegget i uføretrygden. Disse reglene 
gjør at barnetillegget ditt blir redusert ff a 1. januar 2016.

Du far 37 153 kroner i uføretrygd og barnetillegg per måned før skatt.

Den samlede inntekten din har fremdeles betydning for størrelsen på barnetillegget d itt 
Dersom du har melÉt inn inntekt for 2016, er det denne vi har brukt.

Uføretrygden blir fortsatt utbetalt senest den 20. hver måned.

I dette brevet forklarer vi hvilke rettigheter og plikter du har. Det er derfor viktig at du leser 
hele brevet.

Begrunnelse for vedtaket

Stortinget har vedtatt en øvre grense for hvor mye som kan gis i barnetillegg. Fra 1. januar 
2016 kan ikke uføretrygd og barnetillegg til sammen utgjøre mer enn 95 prosent av det som var 
inntekten din før du ble ufør.

Siden du allerede har barnetillegg er det egne regler for hvordan det blir justert ned fram til 31. 
desember 2018.

Slik blir barnetillegget justert ned:

NAV Forvaltning

Postadresse; NAVVINDAFJORD/ / POSTBOKS 3 //5589 SANDEID 

Besøksadresse: HELGEVOLDSGARDEN 8 //5589 SANDEID 

Tel: 55 55 33 33 

nav.no

PE_UT_04_108



12016 kan ikke uføretrygden og barne tillegg  være høyere enn 110 prosent av det som 
var inntekten din før du ble ufør.
12017 kan ikke uføretrygden og barnetillegget være høyere enn 105 prosent av det som 
var iimtekten din før du ble ufør.
12018 kan ikke uføretrygden og barnetillegget være høyere enn 100 prosent av det som 
var inntekten din før du ble ufør.

Uføretrygden og barnetillegget ditt utgjør 111,58 prosent av det som var inntekten din før du 
ble ufør. Derfor vil barnetillegget ditt bli redusert fra 1. januar 2016.

Vedtaket er gjort etter folketrygdloven §§ 12-15 og 12-16 og forskrift om overgangsregler for 
barnetillegg i uføretrygden.

Slik påvirker inntekt barnetillegget ditt

Inntekten din har betydning for hva du får i barnetillegg. Er inntekten din over grensen for å få 
utbetalt fullt barnetillegg, blir tillegget redusert. Denne grensen kaller vi for fribeløp. Irmtekten 
til din ektefelle har ikke betydning for størrelsen på barnetillegget.

Irmtekten din på 272 100 kroner er lavere eim fribeløpet ditt på 423 320 kroner. Barnetillegget 
ditt er derfor ikke redusert.

Du kan lese mer om dette i vedlegget «Opplysninger om beregningen».

Etteroppgjør av barnetillegget

Det innføres et årlig etteroppgjør for barnetillegg. 1 etteroppgjøret blir det kontrollert om du har 
fått utbetalt for lite eller for mye i løpet av året. Har du fått utbetalt for lite barnetillegg, vil vi 
utbetale dette beløpet til deg. Hvis du har fått utbetalt for mye barnetillegg, må du betale dette 
tilbake. Det første etteroppgjøret vil gjelde for 2016, og gjeimomføres høsten 2017 når 
likningen fra Skatteetaten er klar.

Det er viktig at du melder fra om iimtektsendringer slik at barnetillegget blir så riktig som 
mulig. Du kan enkelt melde fra om inntektsendringer imder menyvalget «uføretrygd» når du 
logger deg iim på nav.no.

Du må melde fra om endringer

Skjer det endringer, må du melde fra til oss med en gang. 1 vedlegget «Orientering om 
rettigheter og plikter» ser du hvilke endringer du må si fra' om.
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Du har rett til å klage ^

Hvis du mener vedtaket er feil, kan du klage. Fristen for å klage er seks uker fra den datoen du 
mottok vedtaket. I vedlegget «Orientering om rettigheter og pliktep) får du vite mer om 
hvordan du går fram. Du fiimer skjema og informasjon på nav.no/klage.

Du har rett til innsyn

Du har rett til å se dokumentene i saken din. Se vedlegg «Orientering om rettigheter og plikter» 
for informasjon om hvordan du går fram.

o
o
o

Sjekk utbetalingene dine

Du får uføretrygd utbetalt den 20. hver måned, eller senest siste virkedag før denne datoen. Se 
alle utbetalinger du har mottatt: nav.no/uføretrygd. Her kan du også endre kontonummer.

CM
<oOO

Skattekort

Uføretrygd skattlegges som lønnsinntekt* Du trenger ikke levere skattekortet ditt til NAV fordi 
skatteopplysningene dine sendes elektronisk fra Skatteetaten. Du bør likevel sjekke at du har 
riktig skattekort. Skattekortet kan du endre på skatteetaten.no. Under menyvalget «uføretrygd» 
når du logger deg inn på nav.no, kan du se hvilket skattetrekk som er registrert hos NAV.

Har du spørsmål?

Kontakt oss g je m ^ å  telefon 5 5 5 53333 .  Du må alltid oppgi fødselsnummeret ditt når du tar 
kontakt med NAV. Da kan vi lettere gi deg rask og god hjelp.

Med vennlig hilsen 
NAV Forvaltning

Saken har blitt automatisk saksbehandlet av vårt fagsystem. Vedtaksbrevet er derfor ikke 
underskrevet av saksbehandler.

Vedlegg:

Dette er din månedlige uføretrygd før skatt 
Opplysninger om beregningen 
Orientering om rettigheter og plikter
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Navn: HANSEN RUNE LEANDER, Fødselsnummer: 06125537993

Dette er din månedlige uføretrygd før skatt
*

Nedenfor ser du den månedlige uføretrygden din.

Den månedlige uføretrygden fm  01.01.2016
Folketrygdens grunnbeløp (G) benyttet i beregningen er 90 068 kroner.

Bruttobeløp per måned

Uføretrygd 22 675 kr

Barnetillegg for særkullsbarn ■ 14 478 kr

Sum før skatt 37 153 kr
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Navn: HANSEN RUNE LEANDER, Fødselsnummer: 06125537993

-m

Opplysninger om beregningen

"sr
o
o
o
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Opplysninger vi har brukt i beregningen fra 01.01.2016
Folketrygdens grunnbeløp (G) benyttet i beregningen er 90 068 kroner.

Uføretidspunkt 01.12.1973

Beregningsgrunnlag 412 277 kr

Inntekt før uførhet 38 250 kr

Uføregrad 100 % •

hmtektsgrense 60 000 kr

Kompensasjonsgrad 67,14%

Inntekt som medfører at uføretrygden ikke
blir utbetalt

324 245 kr

Sivilstatus lagt til grunn ved beregningen
■

GiftSeparert

Du eUer ektefellen er registrert med annet 
bosted, eller er på institusjon

Ja

Ung ufør Ja

T r^d e tid  (maksimalt 40 år) 40 år “

Totalt antall bam du har barnetillegg for 5
I

110,00 % av inntekt før uførhet (justert for 
endringer i grunnbeløpet)

445 837 kr

Fribeløp for særkuUsbam 423 320 kr

Samlet inntekt som er brukt i fastsettelse
av barnetillegg

272 100 kr

Samlet inntekt for deg som gjør at 
barnetillegget ikke blir utbetalt

770 788 kr

Slik fastsetter vi inntekten din før du ble ufør

Inntekten før du ble ufør har betydning for hvordan vi fastsetter uføregraden din, og 
eventuell justering av uføretrygd ut fra inntekt. Inntekten før du ble ufør har ingen 
sammenheng med hvordan vi beregner uføretrygden din.

Når vi fastsetter inntekten din før du ble ufør tar vi utgangspunkt i den normale 
inntektssituasjonen din før du ble ufør. Dersom du ikke har arbeidet i full stilling, vil 
inntekten din bli regnet om til en årsinntekt i fiill stiUmg. Inntekt før du ble ufør fastsettes 
forskjellig for arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og personer uten inntekt.
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Navn: HANSEN RUNE LEANDER, Fødselsnummer: 06125537993

For deg som er arbeidstaker

Inntekten din før du ble ufør skal som hovedregel tilsvare de iimtektsmulighetene du hadde 
eller kunne hatt før uføretidspunktet. I de fleste tilfeller vil vi bruke den pensjonsgivende 
inntekten du hadde året før du ble ufør eller sykepengegrunnlaget ditt.

For deg som er selvstendig naa^ingsdrivende

Inntekten din før du ble ufør skal som hovedregel tilsvare de inntektsmulighetene du hadde 
eller kuime hatt før uføretidspunktet. Disse inntektene kan variere mye ff a år til år. Vi 
bruker som regel gjeimomsnittet av din pensjonsgivende iimtekt for de tre siste årene før du 
ble ufør.

Det kan gjøres uimtak fra denne regelen, dersom gjennomsnittet av inntekten din for de tre 
siste årene ikke er representative.

'i

Minstenivå på iimtekt før uførhet

Inntekten din før du ble ufør skal ikke settes lavere enn:

• 3,3 ganger grunnbeløpet dersom du lever sammen med ektefelle/partner/samboer. 
Samboerforholdet ditt må ha vart i minst 12 av de siste 18 månedene.

• 3,5 ganger grunnbeløpet dersom du er enslig.
• 4,5 ganger grunnbeløpet dersom du har rett til uføretrygd med rettighet som img 

ufør.

For deg som har rett til barnetillegg

Du har rett til barnetillegg for barn født:
17. august 1999 
21. desember 2001 
15. april 2008 
28. februar 2006 
14. juni 2003

Barnetillegget kan utgjøre opptil 40 prosent av folketrygdens grunnbeløp for hvert bam du 
forsørger. Du har rett til barnetillegg så lenge du forsørger bam som er under 18 år. 
Barnetillegget opphører når barnet fyller 18 år.

Dersom et bam far egen inntekt eller kapitaliimtekt i løpet av et år som er høyere eim 
folketrygdens grunnbeløp, så har du ikke rett til barnetillegg for dette barnet.
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Navn: HANSEN RUNE LEANDER, Fødselsnummer: 06125537993

I perioden fra 1. januar 2016 til 31. desember 2018 er det egne regler for hvordan 
barnetillegget blir redusert. Dette skjer gradvis fram til 1. januar 2019. Uføretrygden og 
barnetillegget vil da til sammen utgjøre 95 prosent av det som var inntekten din før du ble 
ufør.

Slik blir barnetillegget ditt justert ned:

O
o
o
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o

o
o
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• 12016 kan ikke uføretrygden og barnetillegget være høyere enn 110 prosent av det 
som var irmtekten din før du ble ufør.

• 1 2017 kan ikke uføretrygden og barnetillegget være høyere enn 105 prosent av det 
som var inntekten din før du ble ufør.

• I 2018 kan ikke uføretrygden og barnetillegget være høyere enn 100 prosent av det 
som var inntekten din før du ble ufør.

Mottar du barnetillegg for flere bam er det lik fordeling på alle barnetilleggene.

Slik beregner vi størrelsen på barnetillegget

Størrelsen på barnetillegget er avhengig av samlet iimtekt.

Barnetillegget kan bli redusert ut fra:

uføretrygd 
arbeidsinnj^t ~  ~~ 
næringsinntekt 
iimtekt fra utlandet 
ytelser/pensjon fra Norge 
pensjon fra utlandet

Vi fastsetter størrelsen på barnetillegget ut fra inntekten din. Inntekt til en 
ektefelle/partner/samboer som ikke er forelder til barnet, har ikke betydning for størrelsen 
på barnetillegget.

Barnetillegget blir redusert dersom den samlede inntekten din er høyere enn fribeløpet. 
Fribeløpet for et bam er 3,1 ganger folketrygdens grunnbeløp og det øker med 40 prosent 
av folketrygdens grunnbeløp for hvert ekstra bam. Dersom barnetillegget ditt endres i løpet 
av året, bmker vi et gjennomsnittlig fribeløp i beregningen.

Dersom begge foreldrene mottar uføretrygd blir barnetillegget gitt til den som har den 
daglige omsorgen for barnet. Dette gjelder også dersom den ene forelderen mottar 
alderspensjon. Har foreldrene delt omsorg for barnet, blir barnetillegget gitt til den 
forelderen som bor på samme folkeregistrerte adresse som barnet.
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Navn: HANSEN RUNE LEANDER, Fødselsnummer: 06125537993

Orientering om rettigheter og plikter
*

Veiledning fra NAV - forvaltningsloven § 11 
♦

Vi har plikt til å veilede deg om dine rettigheter og plikter i saken din, både før, under og etter 
saksbehandlingen. Dersom du har spørsmål eller er usikker på noe, vil vi gjøre vårt beste for å 
hjelpe deg.

O
o
o
o

Innsyn i saken din - forvaltningsloven § 18

Med fa uimtak har du rett til å se dokumentene i saken din. Du kan se noen dokumenter på 
nav.no/uforetrygd Du kan også ringe oss på telefon 55 55 33 33.

o
CM

Hjelp fra andre - forvaltningsloven § 12

Du kan be om hjelp fra andre under hele saksbehandlingen, for eksempel av advokat, 
rettshjelper, en organisasjon du er medlem av eller en annen myndig person. Hvis den som 
hjelper deg ikke er advokat, må du gi derme personen en skriftlig fullmakt. Bruk gjeme 
skjemaet du fiimer her: nav.no/fullmakt.

Klage på vedtaket - folketrygdloven § 21-12

Du kan klage på vedtaket innen seks uker fra du mottok det. Kontoret som har fattet vedtaket, 
vil da vurdere saken din på nytt.

Klagen må være skriftlig og inneholde navn, fødselsnummer og adresse. Bruk gjeme skjemaet 
som du finner på nav.no/klage. Trenger du hjelp, er du velkommen til å ringe oss på telefon 55 
55 33 33.

Du må skrive
• hvilket vedtak du klager på
• hvilken endrir^ i vedtaket du ber om 

Du bør også
• skrive hvorfor du mener vedtaket er feil
• nevne erklæringer og andre dokumenter som du legger ved klagen 

Husk å imdertegne klagen, ellers må vi sende den i retur til deg.

Får du medhold, kan du få dekket vesentlige utgifter som har vært nødvendige for å få endret 
vedtaket. Du kan ha krav på fri rettshjelp etter rettshjelploven. Informasjon om demre 
ordningen kan du få hos fylkesmannen, advokater eller NAV.

Du kan lese om saksomkostninger i forvaltningsloven § 36.
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Navn: HANSEN RUNE LEANDER, Fødselsnummer: 06125537993

Plikt til å  opplyse om endringer - folketrygdloven § 21-3 

Du må melde fra til NAV hvis
• iimtekten din endrer seg. Du kan informere NAV om endret inntekt ved å bruke 

selvbetjeningsløsningen på nav.no
• du endrer adresse
• du skal begymie å arbeide i utlandet
• du skal oppholde deg utenfor Norge lengre enn seks måneder
• du skal flytte til et annet land
• din ektefelle, partner eller samboers inntekt endrer seg og du har barnetillegg for felles 

bara
• bam du forsørger får en inntekt over folketrygdens grunnbeløp, eller det skjer endringer 

i omsorgsituasjonen
• tjenestepensjon fra offentlig eller private ordninger endrer seg
• individuelle pensjonsordninger, livrente og gavepensjon endrer seg
• ytelser og pensjon fra andre land endrer seg
• du blir iimlagt på institusjon
• du sitter i varetekt, soner straff elldr er imder forvaring
• du har andre opplysninger som kan bety noe for retten til ytelser
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