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X. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

VI

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres følgende endringer:
 

§ 3-2 fjerde ledd innledningen skal lyde:

Full grunnpensjon utgjør likevel 90 prosent av grunnbeløpet dersom pensjonisten lever sammen
med en ektefelle

 
§ 3-2 femte ledd andre punktum skal lyde:

Full grunnpensjon utgjør 90 prosent av grunnbeløpet også når pensjonistens samboer får
pensjon eller overgangsstønad etter kapittel 16 eller 17.

 
§ 12-13 andre ledd skal lyde:

Minste årlige ytelse er 2,28 ganger grunnbeløpet (ordinær sats) for personer som lever sammen
med en ektefelle (se § 1-5) eller med en samboer i et samboerforhold som har vart i minst 12 av de
siste 18 månedene. Minste årlige ytelse er likevel 2,33 ganger grunnbeløpet dersom vedkommende
mottar en uføretrygd som er en omregnet uførepensjon. For andre utgjør minste årlige ytelse 2,48
ganger grunnbeløpet (høy sats).

X. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

1. Endringene i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse § 28 andre ledd, lov 26. juni
1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 11 andre ledd og lov 22. juni
1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere § 13 andre ledd trer i kraft straks og gis
virkning fra 1. januar 2015.

2. Endringene i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse § 38 fjerde ledd tredje
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punktum, lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 23 fjerde
ledd tredje punktum, lov 26. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser §
23 nr. 1 andre ledd første punktum og § 24 nr. 1 første ledd tredje punktum, lov 22. juni 1962
nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere § 13 sjette ledd første punktum og § 24 tredje ledd
tredje punktum, allmenngjøringsloven § 4 første ledd første punktum, folketrygdloven tredje
strekpunkt i innholdsfortegnelsen til kapittel 3, bokstavlisten til § 3-15 andre ledd, § 12-5
første ledd, § 12-6 tredje ledd, § 12-9 andre ledd, § 12-14 andre ledd og § 19-8 fjerde ledd
bokstav a, endringen i arbeidsmiljøloven § 4-1 sjuende ledd og endringene i lov 19. desember
2014 nr. 74 om endringer i folketrygdlova og einskilde andre lover trer i kraft straks.

3. Endringene i folketrygdloven § 4-5, § 4-10 andre og tredje ledd, § 4-20 tredje og femte ledd, §
12-15, § 12-16, § 17-6 første ledd, § 22-8, § 25-4 første ledd, og endringene i lov 29. april
2005 nr. 21 om supplerande stønad for personar med kort butid i Noreg trer i kraft 1. januar
2016.

4. Endringene i folketrygdloven § 3-2 fjerde ledd og femte ledd andre punktum trer i kraft 1.
september 2016. Departementet kan gi overgangsregler for omregningen av ytelser med
virkning fra 1. september 2016 for personer som per 31. august 2016 mottar alderspensjon
etter folketrygdloven kapittel 19, pensjon eller overgangsstønad som tidligere familiepleier
eller gjenlevende ektefelle etter henholdsvis folketrygdloven kapittel 16 og 17, herunder regler
om fastsetting av grunnpensjon og basisgrunnpensjon og fastsetting av minste pensjonsnivå
lav og ordinær sats.

5. Endringene i folketrygdloven § 12-13 andre ledd trer i kraft 1. september 2016. Personer som
hadde rett til uførepensjon per 31. desember 2014 og som lever sammen med en ektefelle (se §
1-5) eller med en samboer i et samboerforhold som har vart i minst 12 av de siste 18
månedene, får en økning i uføretrygden tilsvarende 0,05 ganger grunnbeløpet med virkning
fra 1. september 2016. Medlemmer som er gift eller samboer og som per 31. desember 2014
mottok grunnpensjon tilsvarende 100 prosent av grunnbeløpet, omfattes ikke av økningen.
Departementet gir i forskrift nærmere bestemmelser om gjennomføringen.

6. Departementet kan gi nærmere overgangsregler i tillegg til de tilfellene som omfattes av nr. 4
og 5.

7. Departementet gir nærmere overgangsregler etter folketrygdloven § 12-15 for mottakere av
barnetillegg per 31. desember 2015.


