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Trygdeytelsenes betydning både for den enkeltes velferd og for de offentlige utgifter har gjort det ønskelig å kunne
analysere effekter av endringer i trygdereglene på både inntektsfordeling og offentlige finanser.

Mikrosimuleringsmodellen LOTTE har hittil vært en modell som beregner skatter for et representativt utvalg av Norges
befolkning. Prosjektet LOTTE-TRYGD har bestått i å utvide modellen til også å beregne trygder. Modellen kan dermed
beregne effekter av endringer i trygdereglene på inntektsfordelingen, trygdeutgiftene og skatteinntektene. Modellens
styrke er at den ser trygdene i sammenheng med andre inntekter individene har.

Rapporten gir en oversikt over LOTTE-systemet, trygdereglene og spesiselt hvordan trygdereglene er implementert i
LOTTE. Videre gis det en evaluering av modellens treffsikkerhet og eksempler på bruk av modellen.

Emneord: Inntekt, mikrosimulering, pensjon, skatt, trygd.

Prosjektstøtte: Delvis finansiert av Finansdepartementet.
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1. Innledning

Dette er en dokumentasjon av prosjektet LOTTE-
TRYGD som ble startet høsten 1992. Prosjektet har be-
stått i å utvide skattemodellen LOTTE til å inkludere
simulering av trygder. Denne dokumentasjonen er først
og fremst rettet mot oppdragsgivere og andre interes-
serte som ønsker en innføring i hvordan modellen funk-
sjonerer. Teknisk dokumentasjon av modellen er gitt i
Arneberg (1994).

1.1 Bakgrunn for prosjektet
Skattemodellen LOTTE benyttes i utstrakt grad til kon-
sekvensberegninger av ulike sats- og regelendringer i
skattesystemet. Sentrale brukere er Finansdeparte-
mentet og Stortinget i det årlige budsjettarbeidet. Også
andre brukere har kommet til, bl.a. Det tekniske bereg-
ningsutvalget. LOTTE har i hovedsak vært brukt til å
analysere effekter på inntektsfordeling og statens sam-
lede skatteinntekter av faktiske og hypotetiske endrin-
ger i skattereglene. Modellen har gjennom sin tyve-
årige eksistens gjennomgått en kontinuerlig forbed-
ringsprosess både når det gjelder data-tekniske
løsninger og innhold. Modellen er i dag basert på et
brukervennlig menysystem, og personer som behersker
noe SAS-programmering, samt har god kunnskap om
skattesystemet, kan i prinsippet kjøre modellen selv.
Per idag foretas alle beregninger av SSB.

Bakgrunnen for prosjektet LOTTE-TRYGD er at den
sterke veksten innenfor enkelte ytelser har ført til en
økt fokusering på ordninger innenfor folketrygden med
tilhørende behov for beslutningsstøtte-modeller. I et
vedlegg til Overføringsutvalgets rapport "Mindre til
overføringer — mer til sysselsetting" (NOU 1993:11)
blir det redegjort for hvordan Statistisk sentralbyrås
modellapparat kan beregne konsekvenser for sysselset-
ting og inntektsfordeling av ulike innsparingsforslag på
statsbudsjettets utgiftsside. I forhold til hvilke forslag
utvalget hadde til vurdering var det mange spørsmål
modellene ikke kunne besvare, deriblant analyse av
overgangsstønad, uføretrygd, sykepenger og fødsels-
penger.

Også når det gjelder spørsmål til departementene fra
Stortinget som angår regelstyrte trygder og overfør-
inger, bør et formelt analyseapparat være et mer hen-

siktsmessig arbeidsredskap enn de mer ad-hoc pregede
løsninger som benyttes i dag. Ikke minst på grunnlag
av en økende etterspørsel etter denne typen analyser
fra den sentrale statsadministrasjonen, er det viktig å
etablere muligheter for simulering av trygdeytelser
innenfor LOTTE. Det har, fra bl. a. Finansdepartemen-
tet og Sosialdepartementet, vært uttrykt behov for en
modell som kan beregne effekter av regelendringer i
trygdesystemet analogt til LOTTEs skatteberegninger.
Modellen er derfor utviklet med sikte på å kunne bereg-
ne effekter av endringer i sentrale trygdeytelser som
alders- uføre- og etterlattepensjon, overgangsstønad
for enslige forsørgere, grunn- og hjelpestønad, samt
pensjon fra Statens pensjonskasse. Et prøveprosjekt
bestod i å legge inn syke- og fødselspenger i LOTTE, og
er dokumentert i Arneberg og Thoresen (1994).

Modellens fortrinn i forhold til mer partielle modeller
er at skattlegging av ytelsene allerede er ivaretatt i
modellen gjennom den detaljerte skatteberegnings-
modulen. Skatter og overføringer sees altså i sammen-
heng både når det gjelder budsjett- og fordelingsvirk-
ninger. En analyse av f. eks. reduserte uførepensjoner
uten at skattene tas med i beregningene, kan over-
vurdere både inntektsbortfallet for trygdemottakerene
og besparelsene for staten.

1.2 Målsetningen for prosjektet
LOTTE er en statisk modell i den forstand at den predi-
kerer de umiddelbare effektene av en regelendring.
Modellen simulerer virkninger av endringer i skatter
og overføringer ved uendret tilpasning og tar ikke hen-
syn til verken at skatter og overføringer påvirker indivi-
denes valg eller de langsiktige effekter av endringer i
demografiske forhold. Dette betyr at beholdningen av
trygdemottakere i LOTTE er konstant, dersom kriteri-
ene for å motta de ulike ytelsene ikke endres.

Prosjektets målsetning var å bygge ut den eksisterende
skattemodellen til å omfatte trygder. Dette fordi det
både er kostnadseffektivt å benytte seg av det eksister-
ende modellapparatet, ikke minst den edb-tekniske
siden, og fordi det har vist seg å være behov for en sta-
tisk regelsimuleringsmodell. Trygdemodulen er således
bygget over samme lest som skattemodulen. Det er
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ikke gjort forsøk på å inkludere dynamiske effekter i
modellen i form av atferdsrespons estimert med grunn-
lag i nyklassisk teori, eksempelvis effekten på arbeidstil-
budet som følge av endringer i trygdeytelsene. Simuler-
inger som tar i betraktning disse forholdene er ressurs-
krevende, og resultater fra empirisk forskning på dette
området har vist seg å være sprikende og svært åpne
for subjektive vurderinger. Det har fra modellens bruk-
ere, vært uttrykt ønske om at modellen skulle kunne
beregne effekten av regelendringer kominert med eklo-
gene anlag på tilgangs- og avgangsrater. Dette vil i før-
ste rekke innebære en teknisk endring av modellen i
form av en for-modell som simulerer endring i person-
ers status ved hjelp av en trekke-prosedyre. Dette vil
kunne være et utviklingsprosjekt for LOTTE der man
kan trekke på den kompetansen SSB har akkumulert
på dette området under utviklingen av mikrosimuler-
ingsmodellen MOSART.

Å simulere en trygdeytelse i LOTTE krever at det er
mulig å identifisere mottakerne av ytelsen. En mulig-
het er å benytte direkte identifisering via registeropp-
lysninger. En alternativ måte å identifisere mottakerne
på er å gå via kriteriene for å motta ytelsen. Dette
krever imidlertid at det er en entydig sammenheng
mellom kjennetegn ved personen og trygdemottak-
eren. Det siste alternativet er å foretrekke idet det
muliggjør simulering av endringer i kriteriene for tildel-
ing av ytelsen. Dette lar seg imidlertid ikke gjøre for
alle typer ytelser. Som eksempel kan det nevnes alders-
pensjon fra Folketrygden og Statens pensjonskasse:
Folketrygdens regel om at alle personer som er fylt 67
år har krav på alderspensjon, sammen med regelen om
inntektsavkorting av pensjonen, gjør at det er tilstrek-
kelig å bruke kriteriet om fylte 67 år for å tildele alders-
pensjon i LOTTE. Inntektsavkortingen sørger for å gi
mindre, evt. ingen, pensjon til pensjonister med ar-
beidsinntekt. Alternativt kunne man ha benyttet regis-
teropplysninger over hvem som faktisk mottar alders-
pensjon. Dette ville imidlertid gjort det umulig å bereg-
ne totaleffekten av endringer i avkortningreglene idet
disse reglene også berører personer som ikke mottar
pensjon (av den grunn at hele pensjonen avkortes
bort). Når det gjelder Statens pensjonskasse, opererer
institusjonen med en rekke særregler vedrørende
aldersgrensen for alderspensjon. LOTTE har ikke data
for alle relevante variable, og avgang er også forbundet
med frivillighet. Simulering av statspensjonen må der-
for bygge på registeropplysninger over faktiske mottak-
ere.

Eksempel på ytelse som ikke er mulig å få inn i model-
len er de kommunale bostøtte-ordningene. Det finnes
ikke tilgjengelig data for hvem som mottar denne støt-
ten. Videre må den enkelte søke om å komme inn un-
der ordningen, og mange som oppfyller kravene, søker
antakelig ikke. Det finnes dermed ingen kriterier vi kan
bruke i LOTTE for å identifisere mottakere.

Beregning av sluttpoengtall, poengår mv. basert på
opptjente trygderettigheter utføres også i modellen.
Modellen kan dermed beregne nye typer ytelser som
stiller nye krav til opptjente rettigheter, f.eks. avtale-
festet pensjon (AFP) der man har et krav om 10 poeng-
år etter fylte 50 år. Da opptjente rettigheter ikke kan
endres og LOTTE har en kort fremskrivningsperiode,
vil beregninger av endring i reglene for f.eks. slutt-
poengtallet være av hypotetisk karakter; hvor mye ville
staten ha spart i 1993 dersom opptjeningsregelen for
pensjonspoeng hadde vært anderledes? Modellen kan
m.a.o. ikke beregne de faktiske effekter av slike endrin-
ger, som først vil slå ut langt frem i tid. Dette ville
kreve at man tok i betraktning bl.a. den demografiske
utviklingen samt endring i utdannelse og yrkesdeltak-
else i Norge. Modellen MOSART er laget spesielt for
slik bruk (se Fredriksen 1993).

For enkelte ytelser kan man imidlertid få et bilde av
potensialet i tilgangen til ytelsene. Idet datagrunnlaget
inneholder opplysninger om opptjente pensjonsrettig-
heter er det mulig å beregne ulike hypotetiske trygde-
ytelser for så å sammenligne størrelsen på disse med
arbeidsinntekten individet har. Modellen er spesielt til-
rettelagt med tanke på å gjøre slike analyser av eldre
arbeidstakere som har muligheter for førtidspensjoner-
ing gjennom AFP eller eventuelt gjennom generell sen-
king av pensjonsalderen.

1.3 Oversikt over LOTTE-systemet
LOTTE består av et datagrunnlag, en fremførings-
modul og en regelmodul. Datagrunnlaget for modellen
er inntekts- og formuesundersøkelsen (IF). Datagrunn-
laget vil vanligvis være hentet fra et år som ligger et
par år forut for beregningsåret. For at datagrunnlaget
skal være mer i samsvar med virkeligheten i bereg-
ningsåret, blir endel variable justert i fremføringsmodu-
len i henhold til faktisk utvikling av, evt. prognoser for,
disse variablene. Regelmodulen er et arkiv som inne-
holder faktiske skatteregler fra og med 1986, samt
alternative forslag til skatteregler. I en simulering angir
brukeren navn på datasettet med individopplysninger
samt navn på regelen som skal anvendes. Videre angir
man navn på den aktuelle simuleringsrutinen, dvs. pro-
grammet som beskriver skatte- eller trydesystemet.
Simuleringsrutinen beregner trygder eller skatter for
alle individene i datasettet, i henhold til gjeldende sat-
ser og beløpsgrenser i regelen. For å få tall for totale ut-
gifter og inntekter veies alle individuelle skatte- og
trygdebeløp med en oppblåsningsfaktor som avspeiler
individets trekkesannsynlighet. En detaljert dokumenta-
sjon av LOTTE vil utkomme i løpet av 1995. Siste doku-
mentasjon av Inntekts- og formuesundersøkelsen er for
grunnlagsåret 1990, i Sparby (1994). Justering og
fremføring av oppblåsningsfaktorene er dokumentert i
Heldal (1992).

Trygdemodulen er som nevnt bygget over samme lest
som skattemodulen. Av hensyn til tidsbruk er det imid-
lertid nødvendig at skattemodulen kan kjøres uavhen-
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gig av trygdemodulen. Figur 1 viser hvordan dette tek-
nisk er lagt opp.

Trygdedata hentes fra Rikstrygdeverket (RTV) og
Statens pensjonskasse (SP). Inntektsdata er basert på
Inntekts- og formuesundersøkelsen. Datainnhenting og
variable er omtalt i kapittel 2. Trygde- og inntektsdata
fremføres i hver sin fremføringsmodul. I trygdefrem-
føringsmodulen beregnes pensjonspoeng og poengår
ved hjelp av årlig pensjonsgivende inntekt og høyeste
årlige uføregrad fra 1967 til grunnlagsåret. Pensjons-
poeng og poengår fremføres fra grunnlagsår til bereg-
ningsår ved hjep av aldersavhengige vekstfaktorer
beregnet i MOSART. En rekke trygdevariable justeres i

takt med folketrygdens grunnbeløp (G). Syke- og
fødselspengegrurmlaget fremføres med lønnsveksten.
Antall sykedager fremføres med faktisk endring.
Trygdefremføringsmodulen beskrives i kapittel 3.

I trygdesimuleringen beregnes pensjon for de individer
som oppfyller kravene for å tildeles alders- uføre- og
etterlattepensjon samt overgangsstønad. Videre bereg-
nes ytelser for faktiske mottakere av grunn- og hjelpe-
stønad og pensjon fra Statens pensjonskasse. Simuler-
ingsrutinen omtales i kapittel 4. I tillegg til disse bereg-
ningene for individer som vi antar faktisk mottar
pensjonsytelser, kan det også beregnes ytelser for hypo-
tetiske mottakere av enkelte ytelser. Dette kan være be-
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regning av senket pensjonsalder og utvidelse av avtale-
festet pensjon. Disse beregningene vil, på grunn av
deres hypotetiske karakter, bli lagt utenfor det ordi-
nære LOTTE-systemet og er nærmere omtalt i kapittel
5.

Datasettet B i figur 1 inneholder alle beregnede
pensjoner. Ved en simulering kan brukerne selv krysse
av for ønskede standardtabeller. Disse viser de enkelte
ytelsene for ulike grupper av mottakere, og spesifiser-
ing av ytelsene (grunnpensjon, tilleggspensjon mv.).
Datasettet kan analyseres videre som et vanlig SAS-
datasett dersom standardtabellene ikke er tilstrekkeli-
ge.

Dersom man ønsker å tallfeste effekten av en endring i
trygdereglene på netto busjettbalanse, eller dersom
man ønsker å se på endring i disponibel inntekt, må
trygdeytelsene klargjøres for skatteberegning. Det har
vært en målsetning at skatteberegninger skal kunne ut-
føres uten å gå via trygdesimulering. Av den grunn må
de beregnede trygdene inngå i de eksisterende variab-
lene på inntektsdatasettet. Resultatet av en slik juster-
ing av selvangivelsen foreligger på datasettet C. Dette
er nærmere beskrevet i kapittel 6.

Korrekt skattlegging av pensjonsytelsene beregnet i
pensjonsmodulen forutsetter at pensjonistene tildeles
kjennetegn som muliggjør beregning av særskilte
skatteregler for pensjonister. Dersom en regelendring
fører til at pensjonisten mister all pensjon, sørger simu-
leringen for at vedkommende mister alle skattefordel-
ene pensjonister har (særfradrag og skattebegrens-
ning). I resultatene fra skattesimuleringen, D, sammen-
liges skatteprovenyet med proveny fra en referanse-
(skatte)kjøring.
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2. Grunnlagsdata

2.1 Innledning
LOTTEs datagrunnlag (modellbefolkning) har hittil
bestått av Inntekts- og formuesundersøkelsen (IF) som
er et utvalg bestående av 25 000 individer (1991).
Variablene er i første rekke selvangivelsesposter, men
til utvalget kobles en rekke registre så som Rikstrygde-
verkets register GR1 som inneholder opplysninger om
pensjoner fra folketrygden, samt Personregisteret,
Lønns- og trekkoppgaveregisteret (LTO), Statens låne-
kasses register og Register over sosialhjelpsmottakere.
I forbindelse med prosjektet LOTTE-TRYGD er det fore-
tatt en utvidelse av modellbefolkningen for å mulig-
gjøre simulering av trygdeytelsene. Dette kapittelet er

en beskrivelse og vurdering denne nye delen av data-
grunnlaget.

2.2 Feilkilder og usikkerhet
Feil i beregningsresultatene fra LOTTE kan stamme
både fra feil i datagrunnlaget og feil i selve beregnin-
gene. Feil som stammer fra selve beregningsrutinene
oppstår på grunn av nødvendige forenklinger av regel-
verket som kan skyldes mangel på relevante data eller
at det ikke er hensiktmessig å ta i betraktning alle
regelverkets finesser. Likestilling av ektepar med sam-
boerpar, der samboerne tidligere har vært gift med
hverandre, er eksempel på en regel som ikke kan bereg-

Kilde

Rikstrygdeverket

Rikstrygdeverket

Rikstrygdeverket

Register Variabel  

Poengbasen

GR3

sykepengeregisteret

årlig pensjonsgivende inntekt 1967 - grunnlagsår
høyeste årlige uføregrad 1967 - grunnlagsår

avdødes sluttpoengtall
avdødes poengår
avdødes fødeslsår

sykepengegrunnlag (per år)
fødselspengegrunnlag (per år)
antall erstattede dager fordelt etter tilfelle, sykepenger
antall erstattede dager, fødselspenger
antall sykepengetilfeller
sykepengegrad
fødselspengegrad (80 el 100 %)
kontonummer, første tilfelle
første utbetalingsdato, fødseslpenger
siste utbetalingsdato, fødselspenger
antall barn i fødselen

Alle variable som angår fødselspenger, samt antall sykedager, hentes også inn for året før grunnlagsåret.

Statens Pensjonskasse 	 medlemsbasen

Statistisk sentralbyrå 	 Lønns- og trekkoppgaveregisteret

status
pensjoneringstidspunkt
tjenestetid
pensjonsgrunnlag
utbetalt pensjon etter samordning
samordningsfradrag
uføregrad

arbeidsledighetstrygd
attføringspenger i påvente av pensjon
andre attføringspenger
avtalefestet pensjon
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Ytelse

612 718
455 885
299 395

17 825
1 140

234 361
208 490

62 342
11 847
30 401
35 718

700
1475 

238 1741 )
16 550
36 751
37 185

107 719
83 835

52 8773)
498 4404)

71 540
17 517

1 254
419

2328
1732
1138

68
4

891
792
237
45

116
136

7
56

905
63

140
141
409
319
201

1894
272

66
5
2
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nes fordi vi ikke har data for tidligere ektefelle. Det er
også mange regler som ikke innarbeides i modellen
pga. svært komplisert regelverk. Samordning av enke-
pensjoner fra Statens pensjonskasse kan nevnes som et
velkjent eksempel. Nærmere omtale av modellens for-

a 	 • 	
e

n

Antall stønadsmottakere

Totalt i 	 Forventet i
befolkning LOTTE-utvalget

Alderspensjon
tilleggspensjon
særtillegg
forsørgertillegg ektefelle
forsørgertillegg barn

Uførepensjon
tilleggspensjon
særtillegg
forsørgertillegg ektefelle
forsørgertillegg barn

Ettelattepensjon ektefeller
familiepleiere
barnepensjonister

Sykepenger
Fødselspenger 	 hjemmeværende

yrkesaktive2)
Overgangsstønad
Grunnstønad
Hjelpestønad
Attføring
Barnetrygd
Statens pensjonskasse
Krigspensjon
Fiskerpensjon
Skogsarbeiderpensjon

1) Anslag på individer som mottok sykepenger i 1990 fra Folketrygden (ikke stats-
ansatte) beregnet ved hjelp av antall avsluttede sykepengetilfeller 1990 og gitt
at antall sykepengetilfeller per sykepengemottaker = 1.6 (RTV).

2) Omfatter ikke endel statsansatte jfr.1)
3) Løpende attføringspengetilfeller v/utgang 1990.
4) Stønadsmottakere
Kilder:Trygdestatistisk årbok 1991, Statistisk årbok 1992, St.meld nr. 25 1991-92,
Statens pensjonskasses årsberetning 1990

Standardawik, kroner

Gjennom-
Ytelse 	 snittsbeløp 	 Totalbeløp 	 Relativt

	

kroner 	 mill. kroner 	 prosent

hold til regelverket finnes i avsnitt 4. Når det gjelder
beregningsfeil som skyldes at beregningsåret avviker
fra innsamlingsåret vil dette bli omtalt i dokumenta-
sjonen av skattemodellen LOTTE.

Feil i datagrunnlaget skyldes de fire følgende faktorer:
Alle utvalgsundersøkelser er beheftet med usikkerhet
(statistisk varians), og resultatene blir mer usikre desto
færre observasjoner de bygger på fordi ekstreme obser-
vasjoner vil slå sterkt ut i slike tilfeller. Videre kan det
være skjevheter i utvalget, enten på grunn av mangel-
fulle trekkeprosedyrer, eller på grunn av frafall. Skjev-
het i utvalget betyr at fordelingen av ulike kjennetegn i
utvalget systematisk fraviker fordelingen av disse kjen-
netegn i totalbefolkningen. I IF er personer bosatt på in-
stitusjoner heller ikke representert. Den tredje type feil
oppstår når data samles inn og bearbeides. Sist men
ikke minst er det feil i primærdataene, f.eks. feil føring
av selvangivelsen og feil i klienters opplysninger til
trygdekontorene.

Som nevnt over, vil usikkerheten generelt sett reduse-
res når antall observasjoner øker. Dette gjelder også
for delgrupper innen utvalget; jo færre observasjoner vi
har av uføretrygdede desto mer usikre vil beregningen
av uføretrygd bli. Jo større hovedutvalget er, desto
flere observasjoner vil det bli i hver delgruppe, og
pålitelige beregninger av ordninger som angår små
grupper krever derfor at vi har et stort hovedutvalg.
Tabell 2.1 gir en oversikt over utbredelsen av ulike
trygdeytelser i 1990 og tilhørende forventet antall mot-
takere i LOTTEs datagrunnlag. Forventningsverdiene
er beregnet på en forenklet måte ved at alle personer
over 16 år i utvalget er tilordnet samme trekksannsyn-
lighet, mens denne i virkeligheten stiger med antall
husholdningsmedlemmer. Poenget med disse forvent-
ningsverdiene er bare å illustrere hvilke trygdeordnin-
ger som faller utenfor modellens rekkevidde gitt ut-
valgsstørrelsen i 1990. Fra og med 1993-utvalget vil
alle ligningsdata foreligge på edb, noe som gir mulig-
heter for utvidelse av utvalget.

Av tabell 2.1 fremgår at ytelser som er uaktuelle på
grunn av lite omfang er pensjonsordninger for ulike
yrkesgrupper (fiskere, krigspersonell og skogsarbeid-
ere) og etterlattepensjoner for familiepleiere og barn.
Usikkerheten i beregninger av ulike trygder kan uttryk-
kes i form av standardavvik presentert i tabell 2.2.
Standardavviket er et mål på den delen av usikker-
heten i utvalget som skyldes den statistiske variansen.
Som en illustrasjon kan nevnes at under visse forutset-
ninger vil et 95 % konfidensintervall (det er 95 0/0
sannsynlighet for at dette intervallet dekker den sanne
verdi) være gitt ved om lag +/- 2*standardavviket.

Alderspensjon
Uførepensjon
Etterlatte ektefeller
Barnepensjon
Enslige forsørgere

413
909

2371
1163
1490

	

253 	 0,7

	

213 	 1,3

	

85 	 4,8

	

17 	 8,5

	

55 	 2,6

Det er tydelig at usikkerheten øker når ytelsen er
mindre utbredt. For barnepensjon vil et 95 % konfi-
densintervall dekke over 30 prosent av beregnet verdi,
noe som gjør beregningen uinteressant for praktisk an-
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vendelse. Beregninger av etterlattepensjon vil også
være beheftet med relativt høy usikkerhet.

2.3 Utvalgets representativitet

Aldersfordelingen
Trygdeytelser er sterkt korrelert med alder. Det er der-
for viktig at aldersfordelingen i utvalget stemmer godt
overens med den faktiske aldersfordelingen i befolknin-
gen: Alderstrygd er forbeholdt de eldste, men selv in-
nenfor denne gruppen er det systematiske forskjeller
idet de yngste alderspenjonistene har hatt større mulig-
het til å tjene opp rettigheter til tilleggspensjon. Uføre-
hyppigheten øker med alderen; nærmere 45 prosent av
befolkningen i alderen 65-67 år er uføretrygdet. Over-
gangsstønad til enslige forsørgere forekommer hyp-
pigst i alderen 20 - 30 år (over 70 prosent av mottak-
erne). Fødselspenger er selvfølgelig avhengig av antall
nyfødte hvert år, og barnetrygden av antall barn hen-
holdsvis under 3 og 17 år. Tabell 2.3 viser antall
personer i ulike aldersintervaller. Den fine inndelingen
for de eldste gruppene er gjort for å kunne vurdere kva-
liteten på analyser av alderspenjon og førtidspensjone-
ring.

I 1991 er utvalget (dvs. vektene) justert for aldersfor-
delingen, men ikke så detaljert som oppdelingen i
tabell 2.3. Fortsatt er de yngste barna underrepresen-
terte i utvalget, men ikke så grovt som i 1990. Institu-
sjonsbeboere er ikke representert i utvalget. Vektene
ble derfor justert slik at det blir om lag 42 000 færre

Antall personer

LOTTE Befolkning   

Alder 	 1990 	 1991 	 1991 	 1992

0 	 50 411 (177) 	 50 289 (145) 	 60 690 60 622
0-2 	 173 625 (598) 175 754 (728) 177 433 180 981
3-9 	 156 473 (1 246) 368 515 (2 152) 365 001 319 479
10-14 	 276 350 (1 091) 270 556 (1 762) 263 279 261 291
15-19 	 298 315 (1 561) 294 408 (2 268) 311 402 300 424
20-29 	 634 696 (2 510) 666 226 (3 757) 662 465 668 126
30-39 	 610 768 (2 127) 627 744 (3 426) 624 755 629 493
40-49 	 583 924 (2 581) 587 376 (4 046) 572 858 589 407
50-54 	 197 529 (865) 203 211 (1 432) 200 480 Z03 949
55-59 	 177 468 (706) 180 715 (1 230) 183 614 181 327
60-64 	 202 557 (749) 189 565 (1 131) 195 584 191 131
65-66 	 70 618 (246) 	 79 835 (403) 	 81 240 79 081
67 og over 621 411 (1 875) 568 957 (1 992) 611 719 616 776
67-69 	 126 297 (423) 108 666 (550) 125 847 123 108
70-74 	 200 008 (623) 193 375 (680) 185 032 188 187
75-70 	 152 605 (442) 131 251 (416) 151 415 142 242
80 og over 142 501 (387) 135 665 (346) 149 425 163 239

Kilde: SSB's befolkningsstatistikk 1991 og 1992. Hefte 2 folkemengde 1. januar.

personer over 67 år i utvalget enn i befolkningen.
Denne praksisen var uheldig med hensyn til treffsikker-
heten av både skatte- og trygdemodellen. Fra og med
1992-grunnlaget vil alderskalibreringen gjøres slik at
oppblåst antall personer i utvalget over 67 år tilsvarer
totaltallet i befolkningen. Tabellen 2.3 viser at det er
langt færre gamle i 1991-utvalget enn i 1990. I tillegg
til aldersjusteringen, skyldes dette at 1990-utvalget
økte antall pensjonister for å kompensere for redusert
sysselsetting. I 1990 var det altså for mange gamle,
mens det i 1991 er for få. Dette gjelder særlig gruppen
over 75 år.

Når det gjelder førtidspensjonering ser vi at det er
under 1 500 personer i utvalget mellom 60 og 67 år.
Dersom man ønsker å se på f. eks. nedsettelse av pen-
sjonsalderen med kun ett år, vil utvalget bli lite og
resultatene svært usikre.

Pensjonister etter stønadsart
Tabell 2.4 bygger på opplysninger fra selvangivelsen
der skattyteren selv fører opp beløp og krysser av for
hvilken type ytelse vedkommende mottar fra folketryg-
den. Antall alderspensjonister er, av årsakene nevnt
over, for lavt i 1991 og for høyt i 1990. De uføretrygde-
de er derimot overrepresenterte i 1991-utvalget i mot-
setning til i 1990. Vi ser at antallet enslige og etterlatte
er for høyt i utvalget. Når det gjelder attføring kan det
store avviket dels skyldes at det råder en viss forvirring
om avkrysningen på selvangivelsesskjemaet. En del av
mottakerene venter på uføretrygd og kan ha krysset av
for dette.

Tabell 2.5 viser at det er om lag 6 000 færre mottakere
av hhv. grunn- og hjelpestønad i utvalget enn i total-

pulasjonen. Skivebom for de to mellomste satsene
av hjelpestønad indikerer at utvalget er for lite for en
så detaljert oppdeling. Når det gjelder totalbeløpene
bommer utvalget med nærmere 20 prosent for grunn-
stønad og 10 prosent for hjelpestønad. Dette må karak-
teriseres som ganke mye. Det er også mulig at kvali-
teten på RTV's register ikke er god nok.

Verdien av tilleggspensjonen bestemmes av opptjente
pensjonsrettigheter i form av pensjonspoeng og poeng-

1990
	

1991

Type 	 LOTTE 	 Totalt 	 LOTTE 	 Totalt

Alderspensjon ister 	 628 693
	

612 718
	

567 763
	

616 188
Uførepensjon ister 	 206 662

	
234 361
	

252 628
	

238 519
Enslige forsørgere og
etterlatte ektefeller 	 87 813

	
72 903
	

92 862
	

77 210
Attføring 	 66 108

	
74 524
	

62 387
	

84 606
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år. Tabell 2.6 sammenligner opptjeningen av pensjons-
poeng i 1989 i LOTTE med faktisk opptjening. Utvalget
bommer noe på aldersfordelingen men treffer overrask-
ende bra på gjennomsnittlig pensjonspoeng både totalt

Antall personer og aldersfordelt. Med andre ord er hver aldersgruppe iGj.sn.poeng
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Sats

Type ytelse I alt 2 3 4 5

Grunnstønad
	

LOTTE
	

114 916
	

77 555
	

9 736
	

22 947
	

2 825
	

1 853
Totalt
	

120 689
	

84 177
	

10 399
	

19 116
	

5 450
	

1 547

Hjelpestønad
	

LOTTE 	 89 383 	 84 972 	 1 942 	 811 	 1 658
Totalt 1 	95 333	 86 810 	 5 001 	 2 195 	 1 142

1) 185 personer med uoppgitt sats.

Alder 	 LOTTE 	 RTV 	 LOTTE 	 RIV 	 LOTTE representativ for denne aldersgruppen i total-
befolkningen når det gjelder nivået på pensjonsgivende

For å kunne beregne ytelser fra Statens pensjonskasse
(SP) er LOTTE-utvalget koblet mot Statens pensjons-
kasses medlemsbase. I tillegg til å hente ut variable
som gjør det mulig å simulere ytelsene i LOTTE, har vi
hentet ut tall for faktisk utbetalt pensjon og samord-
ningsfradrag. Tabell 2.7 viser representativiteten til ut-
valget når det gjelder pensjonister med ytelser fra SP
ved å sammenligne oppblåste tall fra det koblede utval-
get med opplysninger fra SP's årsberegning fra 1991.
Tabellen viser at det er en viss overrepresentasjon av
mottakere av pensjon fra SP i LOTTTEs modellpopula-
sjon. Blant invalide- og enkepensjonistene er lavinn-
tektsgruppene overrepresentert idet utbetalt beløp er
for lavt. For barnepensjonister er det altfor få observa-
sjoner til at ytelsen kan simuleres i LOTTE.

Ytelse LOTTE SP    

Personer 	 Beløp 	 Personer 	 Beløp

	

Mill. kr 	 Mill.kr

Alderspensjon 	 brutto 	 76 916 (235) 	 8 053 	 73 801
	

7 419
samordning 	 3 772

	
3 635

netto 	 4 281
	

3 783

Invalidepensjon 	 brutto 	 25 239 (89) 	 2 065 	 24 029
	

2 134
samordning 	 1 318

	
1 368

netto 	 747
	

765

Enke(manns)pensjon 	 brutto 	 38 397 (74) 	 2 207 	 38 046
	

2 349
samordning 	 1 504

	
1 413

netto 	 703
	

935

Barnepensjon 	 brutto 	 4 218 (14) 	 56 	 2 017
	

52

alle 	 1 974 061 	 1 950 316 	 3,80 	 3,77 	 inntekt.
17-19 	 50 536 	 51 278 	 1,21 	 1,19
20-24 	 217 657 	 234 405 	 2,36 	 2,39
25-29 	 252 812 	 259 655 	 3,49 	 3,53
30-34 	 248 724 	 260 825 	 4,02 	 3,99
35-39 	 257 727 	 257 326 	 4,24 	 4,19
40-44 	 283 929 	 268 302 	 4,35 	 4,35
45-49 	 206 764 	 202 533 	 4,35 	 4,38
50-54 	 150 999 	 148 457 	 4,26 	 4,19
55-59 	 137 057 	 123 890 	 4,06 	 4,03
60 	 24 706 	 22 212 	 3,77 	 3,93
61 	 27 119 	 21 004 	 3,73 	 3,88
62 	 22 109 	 19 287 	 3,74 	 3,86
63 	 21 032 	 18 455 	 4,03 	 3,80
64 	 20 273 	 16 471 	 3,98 	 3,78
65 	 14 923 	 15 186 	 3,71 	 3,70
66 	 15 640 	 13 231 	 4,19 	 3,55
67 	 9 875 	 10 374 	 2,75 	 2,70
68 	 6 342 	 4 744 	 2,44 	 2,48
69 	 5 836 	 3 681 	 2,40 	 2,32
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3. Beregning og fremføring av trygde-
rettigheter

3.1 Beregningsregler for pensjonspoeng
Trygden man mottar fra folketrygden står i forhold til
den enkeltes arbeidsinntekt som yrkesaktiv. Dette prin-
sippet skal sikre at trygden avspeiler levestandarden
man har opparbeidet seg som yrkesaktiv, samt at utbe-
talingene fra folketrygden står i forhold til det man har
betalt inn i form av skatter. Opparbeiding av pensjons-
rettigheter skjer ved at man hvert år tildeles et pen-
sjonspoeng (eller årlig poengtall), som beregnes etter
følgende regel:

Pensjonspoeng = (Inntekt - Grunnbeløp) / Grunnbeløp,

der inntekten er pensjonsgivende inntekt, dvs. arbeids-
inntekt, samt syke- og fødselspenger og arbeidsledig-
hetstrygd. Dersom inntekten er lavere enn Grunnbeløp-
et (heretter G, som i 1994 var 37 820 kroner) tildeles
ikke pensjonspoeng. Inntekt utover 12G gir ikke pen-
sjonspoeng. Videre gir inntekter over 6G bare 1/3 så
mye pensjonspoeng som inntekt under denne grensen.
Dette opptjeningstaket var 8G frem til 1992. Fra og
med 1992 har man krav på minst 3 pensjonspoeng der-
som man har daglig omsorg for barn under 7 år eller
andre pleietrengende. Sluttpoengtallet beregnes som
gjennomsnittet av de 20 beste årlige poengtallene, el-
ler som gjennomsnittet av samtlige poengtall dersom
man har hatt inntekt på over 1G i mindre enn 20 år.

Pensjonspoeng opptjent etter fylte 67 år, men før fylte
70 år, godskrives ikke før man har fylt 70 år.

Personer som er arbeidsuføre får kompensasjon for
tapt opptjening av pensjonspoeng, slik at sluttpoeng-
tallet beregnes som om de skulle fortsatt å være yrke-
saktive frem til året de fyller 67 år. Pensjonspoengene
man opptjener for perioden man er ufør avspeiler ar-
beidsinntekten man hadde i perioden forut for uførhets-
tidspunktet. Beregnet uførepoeng (BUP) beregnes som
det beste av følgende to alternativer: 1) gjennomsnittet
av de årlige poengtallene de tre siste årene forut for
uførhetstidspunktet, og 2) gjennomsnittet av de årlige
poengtallene man har opptjent fra og med fylte 17 år,
når den dårligste halvparten av poengtallene sees bort
fra. Personer som er født uføre, eller er blitt uføre i så
ung alder at de ikke har hatt anledning til å opptjene
pensjonspoeng (før fylte 24 år), får tildelt beregnet ufø-
repoeng på 3,3. Sluttpoengtallet for en ufør beregnes
som gjennomsnittet av de beste 20 årlige poengtallene,
når disse hentes både fra perioden man var yrkesaktiv
og fra perioden man er ufør og altså får godskrevet
BUP.

3.2 Beregning av pensjonspoeng i LOTTE
Modellen beregner sluttpoengtallet, antall poengår
samt en del andre variable som inngår i beregning av

Fødselsår

økning i slutt-
poengtall per år

Økning i antall
poengår per år

økning i antall
poengår før 1992 per år

Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner

inntil 	 1916 0,12 0,06 0,84 0,35 0,84 0,35
1916 - 1923 0,08 0,06 0,84 0,83 0,84 0,83
1924 - 1930 0,08 0,06 0,84 0,83 0 0,16
1931 - 1945 0,08 0,06 0,84 0,83 0 0,04
1946 - 1947 0,03 0,06 0,84 0,83 0 0,04
1948 - 1950 - 0,04 0,04 0,84 0,45 0 0,04
1951 - 1965 - 0,04 0,04 0 0,45 0 0,04
1966 - 1970 - 0,04 0,04 0 0,37 - 0,66 0,04
1971 - 1980 0 0,04 0 0,37 - 0,66 - 0,47
etter 1980 0 0 0 0,05 - 0,66 - 0,47
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pensjonsytelser. Videre beregnes to varianter av "livs-
løpsinntekt" basert på pensjonsgivende inntekt fra og
med 1967 registrert i RTV's poengbase. Disse kan
brukes til å analysere pensjonsdekning.

På grunnlag av data for pensjonsgivende inntekt fra og
med 1967 til og med grunnlagsåret for alle personene i
LOTTE beregnes årlige pensjonspoeng (poengtall). Per-
soner som er eller har vært uføre får beregnet uføre-
poeng (BUP) fra og med første året de er minst 50 pro-
sent ufør til og med året de fyller 66 år. BUP beregnes
som det beste av tre mulige alternativer omtalt i Folke-
trygdloven. Uføre som har pensjonsgivende inntekt får
beregnet årlig poengtall, men får ikke godskrevet både
pensjonspoeng og BUP for samme år før de går av med
alderspensjon. Antall poengår beregnes som antall år
personen har opptjent pensjonspoeng eller BUP. Poeng-
årene splittes opp etter opptjening hhv før og etter re-
formen 1. januar 1992. Sluttpoengtallet beregnes som
gjennomsnittet av de 20 beste årlige beregnede poeng-
tallene. Dersom personen har færre enn 20 poengår
beregnes sluttpoengtallet som gjennomsnittet av samt-
lige poeng

3.3 Fremføring av trygderettigheter og
-grunnlag

Som nevnt vil beregningsåret ligger et par år etter
grunnlagsåret. Datamaterialet må derfor fremføres for
å fange opp de viktigste endringene i perioden. For
trygdeberegningenes vedkommende er veksten i opp-
tjening av tilleggspensjon viktig å fange opp, mens
demografiske endringer ikke vil være store i løpet av så
kort tid. LOTTEs trygdefremføringsmodul består av to
komponenter; en rutine som simulerer pensjonspoeng,
poengår mv. i grunnlagsåret, samt en fremføringsmatri-
se for de beregnede sluttpoengtall og poengår og enkel-
te andre variable.

Det er flere faktorer, foruten endringer i satser og regel-
verk, som gjør at pensjonene i beregningsåret vil diver-
gere fra grunnlagsåret; endret sykelighet, endringer på
arbeidsmarkedet, endret alderssammensetning i befolk-
ningen og endring i opptjente rettigheter i form av
sluttpoengtall og poengår. Endring av opptjente rettig-
heter skyldes både at folketrygden ennå ikke er ferdig
utbygget, og at yrkesfrekvensen endrer seg. Videre er
det endel ytelser som følger lønnsveksten eller som
reguleres i takt med grunnbeløpsendringer. I LOTTE
fremføres således syke- og fødselspengegrunnlag i takt
med (forventet) lønnsvekst, konsistent med øvrige inn-
tektsdata i LOTTE-systemet. Sykefraværet fremføres i
form av endring i antall sykedager. Utvidelser i fødsels-
pengeperioden blir ikke fremført i denne fremførings-
modulen, men tas hensyn til i selve simuleringen av
ytelsen.

LOTTE er en kortsiktig modell. Uten at det forringer
beregningsresultatene nevneverdig kan man derfor la
være å fremføre befolkningsstrukturen. I LOTTE vil en
70-åring i grunnlagsåret også være 70 år i beregnings-

året. Vi lar altså 70-åringene fra f.eks. 1992 represen-
tere 70-åringene i 1994. Opptjente rettigheter må der-
med fremføres fordi en 70-åring i 1994 har hatt sjan-
sen til to års lenger opptjeningstid i folketrygden enn
en 70-åring i 1992. I LOTTE blir både sluttpoengtallet
og antall poengår fremført for å avspeile økning i folke-
trygdens levealder, økt yrkesfrekvens (blant kvinner)
og underreguleringen av grunnbeløpet (i forhold til
inntektsveksten). Ved hjelp av beregninger fra
MOSART fremføres sluttpoengtallet og antall poengår
etter alder og kjønn. Fødselsåret må fremføres for at
pensjonister skal få riktig overkompensasjon.

MOSART-beregningene som ligger til grunn for frem-
føring av sluttpoengtall og poengår er skjønnsmesig
inndelt etter fødselsår som fanger opp de mest mar-
kante knekkpunktene i en fremskrivning av pensjons-
opptjening. Tabell 3.1 viser økning i pensjonsopptjen-
ing når fødselsåret øker med ett år, etter fødselsår.

Tabellen viser f.eks. at en mann som er 47 år i 1993
(født i 1946), skal ha et sluttpoengtall som er 0,08
høyere enn en mann som var 47 år i 1992. Ved frem-
føring fra 1992 til 1994 skal følgelig 47-åringen ha en
økning i sluttpoengtalet på 0,16 osv.

Når det gjelder Statens pensjonskasse fremføres ikke
tjenestetid, men pensjonsgrunnlaget reguleres i takt
med grunnbeløpet. Beløp for ledighetstrygd og att-
føringspenger fra Lønns- og trekkoppgaveregisteret
brukes som hjelpevariable i trygdesimuleringen. Disse
G-reguleres i fremføringsmodulen.
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4. Beregning av trygd

Trygdeberegningsmodulen inneholder regelverket for
beregning av alders- uføre- og etterlattepensjon fra
Folketrygden og Statens pensjonskasse samt syke- og
fødselspenger, overgangsstønad og grunn- og hjelpestø-
nad. Rekkefølgen av beregningene av de ulike ytelsene
er viktig idet endel ytelser skal avkortes mot hverandre
og mot inntekt. Det er viktig å huske på at statusen til
alle personer er uendret fra grunnlagsåret slik at f.eks.
en 67-åring i modellen var 67 år i grunnlagsåret og en
ufør i modellen var ufør i grunnlagsåret. Virknings-
beregninger av endringer i trygdesystemet utføres
enten ved å endre i en menybasert trygderegel for sat-
ser og beløpsgrenser, eller i et edb-program som inne-
holder funksjoner for beregning av trygd (trygdebereg-
ningsrutinen).

4.1 Beregningsregler for trygd

4.1.1 Folketrygden
Beregningsregler for syke- og fødselspenger er doku-
mentert i Arneberg og Thoresen (1994). Fremstillingen
under vil derfor konsentreres om de resterende ytels-
ene som beregnes i LOTTE; aldersuføre og etterlatte-
pensjon samt overgangsstønad.

Trygden består av tre komponenter; grunnpensjon, til-
leggspensjon og forsørgertillegg. Grunnpensjonen er
uavhengig av tidligere inntekt, og tilsvarer Grunnbe-
løpet. Ektepar der begge er pensjonister får imidlertid
tilsammen bare 1,5G i grunnpensjon. Tilleggspensjon-
en skal avspeile tidligere inntekt, og beregnes på grunn-
lag av de opptjente pensjonspoeng omtalt i kapittel 3.
Tilleggspensjonen beregnes etter følgende regel:

Tilleggspensjon = Sluttpoengtall * G * Tilleggspensjons-
prosent * (Poengår / Maksimalt antall poengår).

Tilleggspensjonsprosenten var opprinnelig 45 prosent,
men ble satt ned til 42 prosent for pensjonspoeng opp-
tjent etter 1991. Tilleggspensjonsprosenten blir der-
med vektet etter antall opptjeningsår henholdsvis før
og etter 1991. Poengår er antall år man har opptjent
pensjonspoeng, dvs. hatt inntekt som overstiger Grunn-
beløpet. Maksimalt antall poengår er 40, men personer
som har hatt liten sjanse til opptjening av pensjonsret-

tigheter får redusert maksimalt antall opptjeningsår
etter den såkalte overkompensasjonsregelen: Personer
født før 1918 trenger maksimalt 20 poengår. Deretter
stiger maksimalt antall poengår med ett år for hvert år
man er født etter dette, frem til fødselsår 1937 som
krever 40 opptjeningsår i folketrygden. Logikken bak
dette er at personer født i 1937 har anledning til å opp-
tjene pensjonspoeng til og med året 2007, altså 40 år
etter folketrygdens opprettelse. Slik overkompensasjon
gis imidlertid ikke for den eventuelle delen av slutt-
poengtallet som overstiger 4.

Enker og enkemenn arver den avdøde ektefellens pen-
sjonsrettigheter, og har krav på 55 prosent av dennes
tilleggspensjon. Dersom man har egen tilleggspensjon
kan man velge det beste av følgende alternativer: 1)
egen tilleggspensjon, og 2) 55 prosent av summen av
egen og avdødes tilleggspensjon.

Personer med lite eller intet lønnet arbeid bak seg har
krav på en minste tilleggspensjon; særtillegget. Dette
er avhengig av førsørgerbyrde slik at ektepar der begge
er pensjonister får minst, mens pensjonister som for-
sørger eldre ektefeller (over 60 år) får mest. Andre pen-
sjonister får en mellomting. Fra 1994 får pensjonist-
ektepar like mye som to enslige, bortsett fra at det tas
hensyn også til ektefellens tilleggspensjon. Enslige for-
sørgere som mottar overgangsstønad har ikke krav på
tilleggspensjon utover særtillegget.

Forsørgertillegg gis til alders- uføre- og etterlattepensjo-
nister som forsørger ektefelle eller barn under 18 år.
Ektefellen regnes som forsørget dersom dennes inntekt
ikke overstiger Grunnbeløpet. Ektefelletillegget er p.t.
halvparten av pensjonistens grunnpensjon, mens barne-
tillegget tilsvarer en fjerdedel av grunnpensjonen. Fra
og med 1992 er dette tillegget behovsprøvet mot ar-
beids- pensjons- og kapitalinntekt.

Alderspensjon ytes fra og med måneden etter at ved-
kommende har fylt 67 år. Frem til fylte 70 år avkortes
alderspensjonen mot arbeidsinntekt etter følgende
regel:

Avkorting = 0,5*(arbeidsinntekt - Grunnbeløpet)
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Det er et tilleggskrav at summen av arbeidsinntekt og
pensjon ikke skal overstige tidligere inntekt, der denne
er definert som gjennomsnittet av de tre beste årlige
inntektene man hadde i årene mellom fylte 59 og 63 år.

Uføre har som hovedregel krav på pensjon dersom de
er minst 50 prosent uføre. Pensjonen utmåles propor-
sjonalt med uføregraden. Etterlatte ektefeller har krav
på pensjon, men dette bortfaller dersom man gifter seg
igjen. Enslige forsørgere har krav på overgangsstønad
dersom yngste barn er under 10 år. Både etterlattepen-
sjon og overgangsstønad avkortes mot arbeidsinntekt
etter følgende regel:

Avkorting = 0,4*(arbeidsinntekt - 0,5*Grunnbeløpet).

4.1.2 Statens pensjonskasse
Statens pensjonskasse yter pensjon til personer som
har vært medlemmer i kassen i minst tre år og deres
eventuelle etterlatte. Pensjonen tildeles som alders-,
invalide-, enke(manns)- eller barnepensjon. Pensjonen
tar utgangspunkt i medlemmets lønn ved pensjoner-
ingstidspunktet, samt medlemskapets varighet (tjenes-
tetid):

Pensjon = 0,66 * lønn * tjenestetid/maksimal tjenestetid,

der maksimal tjenestetid er 30 år. Invalidepensjon ut-
måles proporsjonalt med uføregraden. Etterlatte får 60
prosent av avdødes pensjon. Videre ytes det forsørger-
tillegg med 25 prosent av pensjonen for hvert barn
under 18 år.

Pensjonen samordnes mot pensjon fra folketrygden.
Dette skjer først og fremst ved at hele tilleggspensjon-
en fra folketrygden trekkes fra pensjonen. Tilleggspen-
sjonen som brukes til samordning skal imidlertid ikke
overstige en imaginær tilleggspensjon beregnet etter
folketrygdens regler, men basert på et sluttpoengtall av-
ledet fra sluttlønnen i Statens pensjonskasse. Videre
trekkes det fra pensjonen 75 prosent av Grunnbeløpet
som en tilnærming til grunnpensjonen fra folketryg-
den. Dersom man ikke har full pensjon fra Statens pen-
sjonskasse skal samordningsfradraget reduseres propor-
sjonalt.

Enke(manns)pensjonister i Statens pensjonskasse får
samordnet pensjonen mot egen, men ikke avdødes, til-
leggspensjon fra folketrygden. Egen pensjon fra Stat-
ens pensjonskasse samordnes heller ikke mot avdødes
tilleggspensjon fra folketrygden.

4.2 Kriterier for tildeling av pensjon i LOTTE
i) Alderspensjon: Alle over 66 år tildeles alders-

pensjon. Gitt at LOTTE er statisk, er det ikke til-
rådelig å beregne effekter av endringer i pensjons-
alderen i den ordinære trygdeberegningsmodellen.
Resultater av slike kjøringer vil være av hypotetisk
karakter, og foretas i modulen for hypotetiske før-
tidspensjonister som er omtalt i kapittel 5. Alders-

pensjonisten tildeles grunnpensjon, særtillegg og
forsørgertillegg i henhold til forsørgelsesbyrde, og
tilleggspensjon som svarer til opptjente rettigheter.
Selvangivelsesopplysninger brukes til å tallfeste
personens ervervsinntekt som inngår i beregning
av avkortning av pensjonen. Gjennom avkortingen
bestemmes altså om individet mottar hel eller
delvis pensjon.

Dersom vedkommende alderspensjonist er enke
eller enkemann, beregnes etterlattepensjon. Til-
leggspensjon beregnes dersom avdøde hadde mer
enn tre poengår. Den etterlatte tildeles den høyeste
grunnpensjonen (som alders- eller etterlatte-
pensjonist). Grunnen til at disse kan være forskjel-
lige er at avkortingsreglene for alders- og etterlatte-
pensjon er forskjellige. At trygdetiden til etterlatte
og avdøde kan være forskjellige, er ikke utslags-
givende idet LOTTE ikke tar hensyn til trygdetid.
Tilleggspensjonen settes lik det høyeste av føl-
gende to alternativer: 1) tilleggspensjon for alder-
spensjonist (egen), 2) summen av 55 prosent av
egen og avdødes tilleggspensjon.

Dersom vedkommende er registrert som pensjonist
i Statens pensjonskasse, beregnes pensjon og
forsørgingstillegg etter gjeldende regler. Samord-
ningsfradraget beregnes som summen av særtil-
legg, egen og avdødses tilleggspensjon og 75
prosent av grunnbeløpet. Tilleggspensjonen kan
imidlertid ikke overstige en tenkt tilleggspensjon
etter et sluttpoengtall som tilsvarer pensjons-
grunnlaget i Statens pen- sjonskasse. Samordnings-
fradraget trekkes fra pensjonen fra Statens pen-
sjonskasse. Dersom individet ikke har full tjeneste-
tid, reduseres samordningsfradraget forholdsmes-
sig. Hvis vedkommende mottar enke(manns)-
pensjon fra Statens pensjonskasse beregner ikke
modellen samordningsfradraget, men bruker fak-
tisk samordningsfradrag fra SP's database justert
for vekst i grunnbeløpet mellom grunnlagsåret og
beregningsåret.

Forsørgertillegg for ektefelle og barn tildeles etter
gjeldende regler, dvs. behovsprøvet etter summen
av ervervs- og pensjonsinntekt. Inntekten som
brukes i avkortingen er dermed delvis endogen
(trygdeinntekten) og delvis eksogen (ervervsinntek-
ten).

ii) Uførepensjonister er definert som personer med
registrert uføregrad på minst 50 prosent. Uføre-
graden er hentet fra RTV's database, og inkluderer
uføregraden til attføringspengemottakere som ven-
ter på uførepensjon. Disse identifiseres via Lønns-
og trekkoppgaveregisteret, og tildeles ikke særtil-
legg. De gis også en egen status i LOTTE slik at de
kan identifiseres.
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Dersom den uføre er enke(-mann), beregnes etter-
lattepensjon. Denne defineres som grunnpensjon,
særtillegg og summen av 55 prosent av egen og
avdødes tilleggspensjon. Dersom etterlattepensjon-
en er større enn uførepensjonen erstattes uføre-
pensjonen med etterlattepensjonen. Etterlatte
uføre klassifiseres som uføre, men har en egen
status slik at de kan skilles ut som en egen gruppe.

Pensjon fra Statens pensjonskasse og forsørgertil-
legg fra folketrygden tildeles på samme måte som
til alderspensjonister bortsett fra at samordnings-
fradraget settes ned ved delvis uførhet.

iii) Etterlattepensjon skulle ideelt sett tildeles alle med
sivil status som enke eller enkemann. Inntektsav-
kortingen skulle sørge for å fjerne personer med
høye inntekter fra ordningen. Dette ga imidlertid
et for høyt antall etterlattepensjonister, og et til-
leggskrav er derfor at vedkommende skal ha regis-
trert positiv verdi for variabelen "avdødes poengår"
i RTV's register GR3. Dersom vedkommende er
ufør eller over 66 år, "samordnes" etterlattepensjon-
en med øvrige pensjoner som beskrevet ovenfor.
Avkorting mot ervervsinntekt gjør at en del etter-
latte mister hele pensjonen, og disse klassifiseres
da ikke som pensjonister. Pensjon fra Statens
pensjonskasse og forsørgertillegg ytes som for
alderspensjonister.

iv) Overgangsstønad til enslige forsørgere tildeles der-
som personen har familiestatus som enslig forsør-
ger og ikke mottar annen pensjon. Enslige forsør-
gere er identifisert ved at de har barn uten at de er
gift, samt at de ikke er lignet i skatteklasse 1 (som
ville bety at de er samboere med felles barn).
Videre gjelder en øvre aldersgrense for yngste
barn, som for tiden er 10 år. Inntektsavkortingen
fører til at mange enslige forsørgere mister hele
stønaden. Disse klassifiseres ikke lenger som mot-
takere av overgangsstønad.

v) Grunn- og hjelpestønad tildeles personer som mot-
tok dette i grunnlagsåret. De tildeles en sats i
grunnlagsåret som tilsvarer tildelt beløp i forhold
til minste grunn- eller hjelpestønadssats. I simuler-
ingen multipliseres satsen med beregningsårets
minstesatser.

vi) Sykepenger beregnes for personer som faktisk mot-
tok sykepenger fra folketrygden i grunnlagsåret,
noe som betyr at modellen ikke beregner kort-
tidsfravær eller sykepenger for statsansatte.
Fødselspenger beregnes for personer som faktisk
mottok fødselspenger i grunnlagsåret, personer
som mottok fødselspenger året før og som etter
dagens regler ville ha mottatt fødselspenger i
grunnlagsåret, og for kvinner som har en null-åring
i familien men ikke er registrert fødselspengemot-
taker. Nærmere beskrivelse av syke- og fødsels-

pengeberegningene finnes i Arneberg og Thoresen
(1994).

4.3 Hel eller delvis pensjon
Grunnen til at man mottar delvis pensjon er enten at
man har arbeidsinntekt ved siden av slik at pensjonen
avkortes, at man blir pensjonist i løpet av (grunn-
lags)året, eller at man er delvis arbeidsufør. I LOTTE
er problemet at det er umulig å identifisere hvorvidt en
person kombinerer arbeid og pensjon eller om vedkom-
mende bare har vært pensjonist deler av året. Delvis
pensjon håndteres derfor i modellen ut fra den forutset-
ning at inntekt og pensjon kombineres, dvs. at person-
en er pensjonist hele året. Unntatt fra dette er nye
alderspensjonister, dvs. personer som er 67 år ved ut-
gangen av året, nye uførepensjonister, og mottakere av
overgangsstønad som kun har ett barn, og der dette
barnet er enten null eller ni år gammelt. Alle andre in-
divider mottar pensjon hele året, der denne blir avkor-
tet mot eventuell inntekt. Personer som har vært pen-
sjonister deler av året, og ikke mottatt inntekt denne
perioden, vil dermed få for lite pensjon i modellen. Del-
vis pensjon håndteres på følgende måte:

i) Alderspensjonen blir avkortet mot nåværende
inntekt samt mot tidligere inntekt slik dette er fast-
satt i Folketrygdloven. Alle pensjonskomponenter
(grunnpensjon, særtillegg og tilleggspensjon) av-
kortes proporsjonalt med en faktor som tilsvarer
avkortingsbeløpet i forhold til full pensjon. 67-
åringer tildeles andel av full pensjon som tilsvarer
andelen av fullt særfradrag de har fått ifølge skatte-
ligningen, dersom denne andelen er mindre enn an-
delen som fremkommer ved avkorting mot arbeids-
inntekt.

ii) Uføre får beregnet pensjon for hele året, men
selvfølgelig i forhold til uføregraden. Kombinasjon
av uførepensjon med attførings- eller sykepenger
er ikke uvanlig. Attføringspenger simuleres ikke i
modellen, men mottatt beløp hentes fra LTO. I
modellen avkortes uførepensjonen kun for nye
uføre, idet vi antar at det hyppig forekommer kom-
binasjoner av ulike stønadsordninger i løpet av det
året man blir ufør. Etter at man først har blitt
uføretrygdet er det imidlertid ikke særlig aktuelt
med andre ytelser. For nye uføre blir uførepensjon-
en avkortet krone for krone mot summen av
attføringspenger (ikke i påvente av uførepensjon)
og arbeidsledighetstrygd. Videre fjernes en andel
som tilsvarer andelen av året vedkommende har
mottatt syke- eller fødselspenger. Dersom andelen
av fullt særfradrag er mindre enn andelen som
fremkommer ved avkortingen mot andre stønader,
brukes andel av fullt særfradrag. Avkortingen fører
til at uførepensjonen blir endogen i forhold til
endringer i antall dager i fødsels- og sykepenge-
ordningen, men ikke i forhold til attføringspenge-
ordningen idet denne er eksogent gitt.
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iii) Etterlattepensjonister får avkortet pensjonen mot
summen av attføringspenger og arbeidsinntekt.
Dette blir en forenkling av at etterlattepensjonen
skal avkortes mot arbeidsinntekt, og at man kan
motta attføringspenger og pensjon på ulike tids-
punkter i løpet av året.

iv) Overgangsstønad avkortes mot ervervsinntekt og
attføringspenger. Denne forenklingen er
tilsvarende avkortingen av etterlattepensjon.
Videre ytes det bare halv stønad til enslige forsør-
gere som kun har ett barn og der dette barnet er
enten null eller ni år. Dette antas å være det første
eller siste året vedkommende har krav på over-
gangsstønad.

4.4 Trygdeberegningsrutinen
Som nevnt er rekkefølgen i beregningen av de ulike
ytelsene viktig idet flere ytelser avhenger av andre.
Dette tas hensyn til i edb-programmet som beregner
trygdeytelsene i LOTTE (trygdeberegningsrutiner).
Først beregnes variable som skal brukes videre; antall
barn under henholdsvis 18 og 10 år (som gir rett til for-
sørgertillegg og overgangsstønad) samt ektefellens
alder, inntekt og uføregrad. Overkompensasjoneregel-
en for korrigering av sluttpoengtallet ligger også her.
Deretter følger selve trygdereglene.

Først beregnes alderspensjon, deretter uførepensjon og
etterlattepensjon. Så "samordnes" pensjonen for uføre
etterlatte og etterlatte alderspensjonister. Dernest be-
regnes pensjon fra Statens pensjonskasse som samord-
nes med den beregnede alders-, uføre eller etterlatte-
pensjonen. Så beregnes overgangsstønad til enslige for-
sørgere dersom disse ikke har fått beregnet annen
pensjon.

Etter alle pensjonsberegningene summeres de ulike
pensjonsartene for hvert individ, og ektefellens pensjon
og folketrygdstatus beregnes. Dette er nødvendig for å
gi korrekt forsørgertillegg idet dette avhenger av bl.a.
ektefellens pensjon. Modellen beregner så forsørgertil-
legg for ektefelle og barn , og dernest grunn- og hjelpe-
stønad.

Til slutt beregnes indikatorer for skattlegging av
pensjonister. For alderspensjonister og uførepensjonis-
ter med uføregrad større enn 66 prosent, settes andel
av fullt særfradrag lik andelen av full pensjon, og er
dermed endogen i forhold til avkortingsreglene for pen-
sjon. Alle mottakere av pensjon tildeles et kjennetegn
som indikerer at de har krav på å komme inn under
skattebegrensningsregelen.
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5. Hypotetiske trygdemottakere

Målsetningen for LOTTE-TRYGD er ikke bare å bereg-
ne effekter av endringer i trygdereglene for faktiske
pensjonister. Man ønsker også å si noe om mulig til-
gang til enkelte ordninger. LOTTE er imidlertid ikke ut-
viklet med tanke på å analysere flyten inn og ut av tryg-
desystemet. I LOTTE har som nevnt alle individer sam-
me tilpasning når det gjelder arbeidstilbud og status
som trygdemottaker som de hadde i grunnlagsåret,
dvs. som vi observerer i datamaterialet. Tilnærmingen
til beregning av hypotetisk pensjon vil være statisk idet
LOTTE forutsetter at alle som tilfredsstiller kravet til
en ytelse, vil benytte seg av denne. Virkning på prove-
ny ved ulike forutsetninger om tilgang til ordningen vil
derfor måtte "beregnes" på en ad hoc måte.

Bakgrunnen for tilpasningen av modellen til denne
typen beregninger er behovet for beslutningsstøtte ved
endringer i ordningen om avtalefestet pensjon i forbin-
delse med lønnsoppgjørene. I første omgang er derfor
utviklingen av dette analyseverktøyet begrenset til å
omfatte eldre arbeidstakere. Videre stiger andelen av
personer i en aldersgruppe som er trygdemottakere
med alderen, og senking av pensjonsalderen er et til-
bakevendende tema i den politiske debatt. LOTTEs
datagrunnlag, med opplysninger bl.a. om opptjente ret-
tigheter i folketrygden og Statens pensjonskasse, gir
informasjon om hvilke personer som kan omfattes av
endrede regler og hvor mye disse har krav på i pen-
sjon. Det vil spesielt bli lagt vekt på å sammenligne ni-
vået på pensjonen med inntekten disse personene har i
utgangspunktet. Dette kan kanskje si noe om hvor tro-
lig det er at de vil benytte seg av tilbudet om førtids-
pensjonering. Utvidelse av pensjonsordninger for eldre
vil også gi innsparinger i en rekke andre trygdeordnin-
ger. LOTTEs datagrunnlag og trygdeberegninger kan
tallfeste denne innsparingseffekten.

LOTTEs detaljerte datagrunnlag, sammen med bereg-
ningsmodellene for trygd og skatt kan selvsagt også
brukes til å kartlegge kompensasjongrader i ulik trygde-
ordninger for ulike befolkningsgrupper. Med opplysnin-
ger om arbeids-, kapital- og trygdeinntekt, kan model-
len beregne endringen i diponibel inntekt en person får
ved å endre tilpasning mellom ulike tilstander (mellom
arbeid og trygd, eller mellom ulike trygdeordninger).
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6. Skattlegging av beregnede trygder

6.1 Skattlegging av trygdemottakere i LOTTE
For mottakere av enkelte typer trygd gjelder særskilte
skatteregler; særfradrag for alder og uførhet, skattere-
duksjonsregelen og lav trygdeavgift.

Særfradrag for alder er et månedlig inntektsfradrag
som gis fra og med måneden personen fylte 70 år eller
fra og med den måneden vedkommende går av med
alderspensjon fra folketrygden etter fylte 67 år. Ekte-
par mottar samme særfradrag som enslige, dvs. at et
ektepar, der begge er over 70 år, kun mottar et halvt
særfradrag hver. Særfradrag for uførhet gis personer
som mottar attføringspenger eller uførepensjon som føl-
ge av at ervervsevnen er nedsatt med minst 2/3. Vide-
re kan det ytes særfradrag til personer som har used-
vanlig store utlegg på grunn av sykdom.

I LOTTEs skattemodul beregnes særfradraget på følgen-
de måte: Opplysninger fra ligningskontoret om faktisk
utlignet særfradrag i grunnlagsåret (heretter ligningen)
divideres på satsen for fullt særfradrag i grunnlagsåret.
Andelen av maksimalt utlignet særfradrag multiplise-
res med beregningsårets sats for fullt særfradrag.
Modellen tildeler med andre ord ikke særfradrag etter
hvorvidt personen har krav på dette, men etter hvor-
vidt vedkommende mottok særfradrag i grunnlagsåret.

Skattereduksjonsregelen tilsier at personer som tilfreds-
stiller visse kriterier ikke skal ilignes trygdeavgift eller
skatt når alminnelig inntekt, tillagt fem prosent av evt.
formue utover fribeløpet, ikke overstiger en årlig gren-
se. Videre skal summen av kommune- fylkes- felles-
skatt og trygdeavgift ikke overstige 55 prosent av inn-
tekten utover inntektsgrensen. Kriteriene for å komme
inn under skattereduksjonsregelen er at personen mot-
tar overgangsstønad, etterlattepensjon, avtalefestet
pensjon eller har krav på fullt særfradrag jfr. forrige av-
snitt.

Alle som i følge ligningen faktisk har fått skattereduk-
sjon i grunnlagsåret kommer inn under skattebegrens-
ningsregelen i LOTTE. Videre beregner LOTTE skatte-
reduksjon for personer som har oppført på selvangiv-
elsen at de mottar alders- uføre- eller etterlattepensjon,
overgangsstønad eller attføringspenger fra folketryg-

den. For mottakere av uføretrygd og attføringspenger,
som ikke kom inn under skattereduksjonsregelen i
grunnlagsåret, er det et tilleggskrav at vedkommende
har mottatt fullt særfradrag. Dette er en nødvendig for-
enkling av regelen som sier at vedkommende må ha
fullt månedlig særfradrag for å få skattereduksjon. Alle
som tilfredsstiller kravene i LOTTE gis skattebegrens-
ning.

Trygdavgift, lav sats, ilegges all pensjonsinntekt (folke-
trygd, tjenestepensjon, livrenter mv.), samt lønnsinn-
tekt og aktiv næringsinntekt for personer under 17 år
og over 69 år. LOTTEs beregninger følger helt og
holdent lovens bokstav ved å selektere på selvangiv-
elsesposter og alder.

6.2 Sammenheng mellom trygde- og skatte-
beregningene

I LOTTE skal endringer i trygdereglene få konsekven-
ser for ilignet skatt og derved skatteprovenyet. For eks-
empel skal det være slik at en person som etter en inn-
tramning av trygdereglene mister sin pensjon, også mis-
ter de gunstige skattereglene som gjelder for
pensjonister. Det kan oppstå konsistensproblemer i
LOTTE ved at personer som ansees som trygdede ikke
mottar trygd ifølge selvangivelsen. I prosjektet LOTTE-
TRYGD er dette problemet løst ved at selvangivelsen,
og ikke trygdeberegningene, ansees som fasit. Dersom
man hadde brukt trygdeberegningene som fasit ville
skatte- og trygdeberegningene være konsistente på be-
kostning av at det beregnede skatteprovenyet ville av-
vike mer fra faktiske tall. Av hensyn til at LOTTEs
skattemodul er et etablert og etterspurt verktøy, har
hensynet til skatteberegningene blitt prioritert.

Det vil høyst sannsynlig være personer med for eksem-
pel uføregrad over 50 prosent, og som derfor vil motta
uførepensjon i pensjonsmodulen, som ikke har mottatt
pensjon ifølge selvangivelsen. Årsaken til dette kan
f. eks. være feil i et av registerene eller at personen har
blitt ufør i siste halvdel av desember, eller at vedkom-
mende har ført selvangivelsen feil. Den skjematiske
fremføringen av selvangivelsen vil selvfølgelig også
føre til inkonsistenser dersom trygdereglene er endret
mellom grunnlagsåret og simuleringsåret. For å unngå
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Berøres ikke av skattereduksjon

En "ny" trygdemottaker. Dette skal slå ut i endret skatt.

En som har mistet trygden. Hadde ikke skattereduksjon,
og får ikke endret skatt.

Mottar trygd i LOTTE, men fikk ikke skattereduksjon i ligningen.
Får det heller ikke nå, siden trygden er uendret.

Uendret trygd, beholder skattebegrensningen fra ligningen

Mister trygd. Mister også skattebegrensning.

Ny trygdemottaker. Skal ha skatte-begrensning (og hadde det
fra før).

Mottar ikke trygd, men er oppført med skattebegrensning i
ligningen (pga. lav skatteevne). Beholder denne.

O 0

O 0

O 1

O 1

1 	 0

0
	

0

0 	 0

0 	 0

0
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inkonsistens mellom skatteberegningene basert på selv-
angivelsesmaterialet og skatteberegningene basert på
beregnede trygder, tas ikke de beregnede trygdene inn
i skatteberegningene direkte. I stedet beregnes differan-
sen mellom trygdebeløpet i simuleringsalternativet og
referansealternativet. Denne differansen summeres
med det eksisterende beløp på selvangivelsen. Dersom
simuleringsalternativet er en innstramning i forhold til
referansealternativet, vil differansen være negativ.
Trygdemottakere vil dermed få redusert beløp på
posten for pensjon på selvangivelsen. Selvangivelses-
postene skal ikke ha negative beløp. Dersom personen
ikke har ført opp noe beløp på denne posten, vil diffe-
ransen derfor ikke trekkes fra, og endringene i trygde-
reglene får ikke noen konsekvens for skatten til dette
individet. Slike inkonsistenser mellom trygde- og
skatteberegningene vil også oppstå når et individ har
oppført mindre trygd på selvangivelsen enn trygdere-
duksjonen vedkommende får beregnet. Dersom regel-
endringen gir økt trygd, vil endringen alltid føres opp
på selvangivelsen. Dette kan føre til at enkelte, som
ikke har oppført at de har motfat trygd, tildeles trygd i
LOTTE. Slik sett vil LOTTE undervurdere skattetapet
av en innstramning av trygdeytelsene , og overvurdere
skatteøkningen som følger av økte trygdeytelser. Feilen
som begås kan vurderes ved å sammenligne endring i
simulert trygd (fra trygdesimulering) med endring i
bruttoinntekt (fra skattesimulering av det samme data-
settet). Disse to størrelser skal teoretisk sett være like,
og vil være det dersom trygdeytelsene øker. Ved reduk-
sjoner i trygdeytelsene vil disse bli forskjellige som føl-
ge av at negativ pensjon ikke tillates.

Beregnet pensjon for hypotetiske pensjonister legges
inn ved at all arbeids- og pensjonsinntekt nullstilles for
personer som har fått beregnet hypotetisk pensjon. Et
individ som ikke er hypotetisk pensjonist, får ingen
endring av sin selvangivelse, men kan få endret skatt
dersom vedkommende er gift med en hypotetisk pen-

sjonist. Beregningenes hypotetiske karakter gjør at kon-
sistensproblemene beskrevet over ikke er relevante her.

Særfradraget:
i) Alderspensjonister med arbeidsinntekt får satt ned

særfradraget proporsjonalt med andelen av
pensjonen som avkortes mot arbeidsinntekten, for
å fange opp pensjonister som ikke tar ut full
pensjon. Ektepar der begge er alderspensjonister
får halvparten av denne andelen av særfradraget.
Nye alderspensjonister uten arbeidsinntekt tildeles
andel av full pensjon, og dermed andel av fullt sær-
fradrag, de står oppført med i ligningen.

ii) Uføre får fullt særfradrag dersom uføregraden over-
stiger 2/3. Dersom uføregraden er lavere, får de
ikke særfradrag. Nye uførepensjonister vil oftest
ikke ha pensjon hele året, og skal derfor ikke ha
fullt særfradrag. LOTTE vet ikke i hvor mange mån-
eder en ny uførepensjonist har mottatt pensjon, og
nye uføre tildeles derfor andelen av maksimalt sær-
fradrag de faktisk fikk i grunnlagsåret iflg. lignin-
gen.

iii) Personer som tildeles hypotetisk førtidspensjon
tildeles særfradrag etter brukers anvisning. I ver-
sjonen av modulen omtalt i kapittel 5 ytes særfra-
drag til nye alders- og uførepensjonister, men ikke
til mottakere av AFP.

Som for pensjonen er det bare differansen mellom sær-
fradrag i simulerings- og referansealternativet som tas
hensyn til. Denne differansen legges til det eksisteren-
de særfradraget, som dog ikke tillates å overstige 1.
For hypotetiske penjonister erstatter det beregnede sær-
fradraget det faktiske sæfradraget de har fått i lignin-
gen.

Referanse- 	 Simulerings-
Ligningen 	 alternativet 	 alternativet

	
Tildeles 	 Kommentar
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Skattereduksjonsregelen:
i) Personer som tildeles alders- eller etterlattepensjon

samt overgangsstønad i pensjonsmodulen får skat-
tebegrensning. Uførepensjonister får skattebegrens-
ning bare dersom de er tildelt fullt særfradrag.

ii) Skattebegrensningen beholdes for de som faktisk
kom inn under denne regelen iflg. ligningen, men
som ikke får beregnet trygd i LOTTE (gjelder f.eks.
attføringspengemottakere og personer med lav
inntekt).

iii) Personer som tildeles hypotetisk førtidspensjon,
alternativ 1 (nedsatt pensjonsalder), alternativ 2
(uførepensjon) eller alternativ 3 (avtalefestet
pensjon) får skattebegrensning.

For hypotetiske pensjonister legger man den simulerte
verdien for skattebegrensning direkte inn på selvangiv-
elsesdataene. For faktiske pensjonister må man deri-
mot ta hensyn til skattereduksjonen både i referanse-
alternativet, og den faktiske skattereduksjonen fra lig-
ningen. Dette gjøres etter følgende regel: Dersom det
ikke er forskjell på simulerings- og referansealterna-
tivet, endres ikke skattereduksjonen vedkommende har
fått i følge skatteligningen. Ellers endres skattereduk-
sjonen ved at simuleringsalternativet gjelder. Dette
fremgår av tabell 6.1, og tar i betraktning at man kan
komme inn under skattereduksjoneregelen uten å mot-
ta pensjon, hvis man har dårlig skatteevne.

Lav trygdeavgift:
i) Differansen i folketrygdytelse beregnet i LOTTE,

unntatt syke- og fødselspenger, blir lagt til beløpet
personen har ført opp på posten for ytelser fra
folketrygden i sin selvangivelse, og vil dermed
skattlegges med lav trygdeavgift.

ii) Ytelser fra Statens pensjonskasse beregnet i LOTTE
legges på tilsvarende måte inn på selvangivelses-
posten for tjenestepensjon, og vil dermed skattleg-
ges med lav trygdeavgift.

iii) Hypotetisk pensjon som skal beskattes med lav
folketrygdavgift kalles "hpensjon" (folketrygd) eller
"hsp" (statens pensjonskasse). Disse variablene tas
inn som trygd i skatteberegningene. For andre ytel-
ser, f.eks. ledighetstrygd, må brukeren passe på at
ytelsen legges inn riktig på selvangivelsen (som
lønn eller pensjon).
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7. Modellens treffsikkerhet

Nedenfor følger en sammenligning av modellens resul-
tater med statistikk fra Rikstrygdeverket og Statens
pensjonskasse. Disse kildene ansees for å være fasit for
beregningene, men kan ikke tas for å være feilfrie, jfr.
avisoppslag om feil i utbetaling av trygd mv. Differan-
sen mellom LOTTE og "fasit" vil i hovedsak stamme fra
utvalgsusikkerheten, samt fra at LOTTEs simuleringsru-
tine er en forenklet versjon av trygderegelverket.

7.1 Beregninger for grunnlagsåret
Beregninger for grunnfagsåret vil ideelt sett være det
beste sammenligningsgrunnlag for å vurdere bereg-
ningskvaliteten. Årsaken til dette er at den skjematiske
fremføring av datagrunnlaget ikke fanger opp alle end-
ringer i inntektsfordeling og befolkningsstruktur. Da
1991 for de fleste formål ikke vil være et aktuelt bereg-

ningsår, er det imidlertid gjort en forenkling av trygder-
utinen for dette året. Forenklingen gjelder regler for
kombinasjon av alderspensjon og arbeidsinntekt som
ble endret i 1992. For enkelhets skyld brukes de sam-
me reglene for beregningsåret 1991 i LOTTE. I tabell
7.1 er differansen mellom LOTTE og RTV uttrykt i pro-
sent av RTV's tall (fasit).

Alders- uføre og etterlattepensjonen beregnet i LOTTE
er nærmere syv prosent lavere enn faktiske utbetalin-
ger. Dette skyldes først og fremst at alderspensjonen er
for lav, som en konsekvens av at det er for få eldre i ut-
valget (se kapittel 2). Dette vil rettes opp når grunnla-
get for 1992 hentes inn. Alderspensjon i tabell 7.1 in-
kluderer pensjon for etterlatte alderspensjonister, og
uførepensjon inkluderer etterlatte uføre. Det kan i

n4.41.nen	 .  

LOTTE RTV Differanse, prosent

Beløp 	 Personer      
Pensjoner fra folketrygden Mill.

kroner
Tusen

personer

	

Mill. 	 Tusen

	

kroner 	 personer

Alderspensjon

Uførepensjon

Etterlattepensjon

Totalt alders-, uføre-
og etterlattepensjon

Overgangsstønad

Grunnstønad

Hjelpestønad

Totalt
Grunnpensjon
Særtillegg
Tilleggspensjon

Totalt
Grunnpensjon
Særtillegg
Tilleggspensjon

Totalt
Grunnpensjon
Særtillegg
Tilleggspensjon

Totalt
Grunnpensjon
Særtillegg
Tilleggspensjon

Totalt
Grunnpensjon
Særtillegg

36 210
17 530
4 040

14 630

17 420
7 650
1 000
8 770

1 860
950

43
870

55 490
26 133

5 080
24 270

1 930
1 210

720

834

846

562

259
302

247

77
170

36

6
30

844

342
502

45

89

67

40 000
19 510
4 500

15 440

1.7 600
8 050

800
8 680

1 790
890

50
830

59 380
29 340

5 350
24 950

1 960
1 260

700

910

930

	

616 	 -9,6 	 -8,8
-10,1

	

297 	 -11,1 	 -12,8

	

319 	 -5,2 	 -5,3

	

239 	 -1,0 	 3,3
-5,0

	

63 	 25,0	 22,2

	

175 	 1,0 	 2,9

	

35 	 3,9 	 2,9
6,7

	

6 	 -14,0 	 0

	

29 	 4,8 	 3,4

	

890 	 -6,6 	 -5,2
-10,9

	

366 	 -5,0 	 -6,6

	

523 	 -2,7 	 -4,0

	

42 	 -1,5 	 7,1
-4,0
2,9

	

121 	 -8,4 	 -8,4

	

95 	 -9,0 	 -9,0
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Alderspensjon

Invalidepensjon

Enke(manns)pensjon

Totalt

brutto
samordning
netto

brutto
samordning
netto

brutto
samordning
netto

netto

7 790
4 140
3 650

2 130
1 460

670

2 360
1 510

860

5 180
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Statens pensjons-kasse

	

Mill. 	 Tusen

	

kroner 	 personer

77 	 7 420 	 74
3 640
3 780

25 	 2 130 	 24
1 370

770

38 	 2 350 	 38
1 410

940

140	 5 490 	 136

Differanse, prosent

	

Beløp 	 Personer

	

5,0 	 4,1
13,7
-3,4

	

0 	 4,2
6,6

-13,0

	

0,4 	 0
7,1
8,5

	

- 5,6 	 2,9

LOTTE

	

Mill
	

Tusen

	

kroner 	 personer

noen grad være forskjell på hvordan en mottaker klassi-
fiseres i LOTTE og RTV, slik at fordeling av beløp og
personer etter pensjonstype forventes å avvike mer enn
totaltallene når man ser på hver enkelt pensjonsart.
Mens den beregnede totale alderspensjon er nærmere
10 prosent for lav, er uførepensjonen og overgangsstø-
naden bare henholdsvis 1,0 og 1,5 prosent for lav. Et-
terlattepensjonen er nærmere 4 prosent for høy. Dette
kan i noen grad skyldes at RTVs tall bare inkluderer
personer som mottar etterlattepensjon per 31.12, mens
LOTTEs tall inkluderer alle som mottar slik pensjon i lø-
pet av året. Videre vil det lave antallet mottakere bidra
til at beregningene av denne pensjonen blir mer usikre
enn alders- og uførepensjon. Kombinasjonen arbeid og
pensjon for etterlatte vil også bidra til at LOTTE bereg-
ner andre tall enn det vedkommende får utbetalt. I vir-
keligheten vil pensjonen avkortes etter forventet inn-
tekt, som vil avvike fra den faktiske inntekten registrert
ved slutten av året. Dersom faktisk inntekt blir lavere
enn forventet vil det føre til beregnet pensjon i LOTTE
blir høyere enn faktisk utbetalt pensjon.

For alle pensjonstyper er det beregningen av særtilleg-
get som treffer dårligst av pensjonskomponentene, selv
om særtillegget totalt sett treffer bra fordi feilen trek-
ker i ulik retning for de ulike pensjonstypene. Dette
kan skyldes at grupperingen er noe forskjellig i LOTTE
og RTV's statistikk og at LOTTE tildeler pensjon til per-
soner som har så høy arbeidsinntekt at de muligens av-
står fra å motta pensjon selv om de har krav på en liten
sum. Når tilleggspensjonen treffer bedre enn særtilleg-
get kan dette være et uttrykk for at langt flere mottar
tilleggspensjon. Grunnpensjonen treffer heller ikke sær-
lig bra på tross av at denne komponenten har flest mot-
takere. Grunnpensjonen settes ned dersom man er gift
med en pensjonist, og overhyppighet av gifte pensjonis-
ter i LOTTE gir for lavt anslag på grunnpensjonen.
Grunnpensjonen inkulderer forsørgertillegget som ble
behovsprøvet i 1991. Det har senere kommet frem at
de nye reglene for avkorting av forsørgertillegget ikke
har blitt praktisert riktig på trygdekontorene, og at det

LOTTE 	 RTV DIFF %

Sykepenger Folketrygd total 	 9 440 	 10 040 	 - 6,0
lønnstakere
& trygdede 	 8 510 	 9 030 	 - 5,7
selvstendige 	 930 	 1 010 	 - 8,4

Fødsels- 	 Folketrygd yrkesaktive 	 2 780 	 2 900 	 - 4,1
penger 	 kontantstønad 	 260 	 180 	 43,0

Feriepenger
	 620 	 670 	 - 8,8

er blitt utbetalt for høye tillegg. Dette vil også bidra til
at RTVs tall er høyere enn LOTTEs. At tilleggspensjo-
nen treffer bedre enn grunnpensjonen (og særtillegget)
skyldes antakelig først og fremst at tilleggspensjonen
er uavhengig av forsørgelsesbyrde, og at det er hus-
holdningssammensetningen i LOTTE som gir de store
skjevhetene i grunnpensjonen og også tildels i særtilleg-
get.

Tabell 7.2 fremstiller beregnet og faktisk pensjon fra
Statens pensjonskasse. Tabellen viser at antall pensjo-
nister og beregnet brutto pensjon avviker lite fra fak-
tisk pensjon. Unntatt er alderspensjonen som overra-
skende nok er for høy. Det beregnede samordningsfra-
draget er for høyt, noe som slår ut i for lav netto
pensjon. Dette er særlig uttalt for invalidepensjoniste-
ne. Enkepensjonistene har også et noe for høyt samord-
ningsfradrag, men på grunn av det uklare regelverket
er dette fradraget ikke beregnet i LOTTE. Feilen må
derfor ligge i utvalgsskjevheter.

De beregnede syke- og fødselspengene i tabell 7.3 er la-
vere enn faktiske utbetalinger. Det er avdekket tilsyne-
latende inkonsistente opplysninger i RTV's register som
gir feilaktige beregninger. Avviket er minst for fødsel-
spenger til yrkesaktive, men kontantstøtte til hjemme-
værende er altfor høy. Det kommer av at statsansatte
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LOTTE RIV Differanse, prosent     

	Mill
	

Tusen 	 Mill. 	 Tusen

	

kroner 	 personer 	 kroner 	 personer 	 Beløp 	 Personer

Overgangsstønad

Alderspensjon

Uførepensjon

Etterlattepensjon

Totalt alders- uføre-
og etterlattepensjon

39 950
18 830
4 180

16 940

18 920
8 180
1 000
9 740

1 950
1 000

51
890

60 810
28 020

5 230
27 570

2 080
1 290

780

totalt
grunnpensjon
særtillegg
tilleggspensjon

totalt
grunnpensjon
særtillegg
tilleggspensjon

totalt
grunnpensjon
særtillegg
tilleggspensjon

totalt
grunnpensjon
særtillegg
tilleggspensjon

totalt
grunnpensjon
særtillegg

571 	 43 990 	 624
20 720
4 350

18 570

251 	 18 710 	 232
8 320

740
9 650

36 	 1 770 	 34
870
40

860

858 	 64 470 	 890
29 910

5 130
29 080

45 	 2 250 	 46
1 430

820

-9,2 -8,5
-9,1
-3,9
-8,8

1,1 8,2
-1,7
35,1
0,9

10,2 5,9
14,9
27,5

3,5

-5,7 -3,6
-6,3
1,9

-5,2

-7,6 -2,2
-9,8
-4,9

8 360
4 620
3 740

2 270
1 590

690

2 540
1 620

920

5 350

Alderspensjon

Invalidepensjon

Enke(manns)pensjon

Totalt

brutto
samordning
netto

brutto
samordning
netto

brutto
samordning
netto

netto

Statens pensjons-kasse

78 	 8 250 	 77
4 200
4 040

25 	 2 360 	 26
1 480

870

39 	 2 560 	 40
1 440
1 120

142 	 6 030 	 143

Differanse, prosent

	

Beløp 	 Personer

	

1,3 	 1,3
10,0
-7,4

	

-3,8 	 -3,8
7,4

-20,7

	

-0,8 	 -2,5
12,5

-17,9

	

-11,3 	 -0,1

LOTTE

	

Mill
	

Tusen

	

kroner 	 personer

	

Mill.	 Tusen

	

kroner 	 personer

tildeles denne støtten i LOIlh idet det ikke er opplys-
ninger om dem i Sykepengeregisteret. Dette vil forbe-
dres når Statens pensjonskasse får sluttført dataregi-
streringen av medlemmene slik at de statsansatte kan
identifiseres. Syke- og fødselspengene er nærmere kom-
mentert i Arneberg og Thoresen (1994).

7.2 Beregninger på fremførte grunnlag
Tabell 7.4 presenterer beregninger på et datagrunnlag
fra 1991 som er fremført til 1993. Totalt sett treffer mo-
dellen bedre for 1993 enn for 1991. Dette skyldes anta-
kelig at reglene for samordning av pensjon og arbeids-
inntekt som er innarbeidet i LOTTE, ble satt i verk i
1992. Tilleggspensjonen ser ut til å vokse for langsomt

i LO I i b. Etterlattepensjonen treffer dårligere når da-
taene er fremført, noe som henger sammen med at fak-
tisk antall etterlattepensjonister sank mellom 1991 og
1993. Dette er ikke fanget opp i LOTTEs fremføring.
Økningen i mottakere av overgangsstønad er heller
ikke fanget opp i fremføringen, noe som gir for lavt ber-
egnet beløp i 1993.

Antall alderspensjonister i Statens pensjonskasse har
økt slik at det er bedre overensstemmelse mellom mo-
dell og virkelighet når det gjelder antall mottakere jfr.
tabell 7.5. Samordningsfradraget er fortsatt for høyt i
LOTTE, noe som gir for lav nettopensjon.
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Pensjonsutbetaling
mill. kroner
	

Differanse

Pensjonsart

Alderspensjon
Uførepensjon
Etterlattepensjon
Overgangsstøna
Totalt, folketrygd-

pensjoner
Sykepenger
Fødselspenger
Statens pensjonskasse

Mill.
Referanse Alternativ 	 kroner 	 Prosent

64 580 	 69 970 	 5 390 	 8,3
8 820 	 8 840 	 20 	 0,2
3 660 	 3 660 	 0 -
5 085 	 5 480 	 395 	 7,8

41 130 	 44 490 	 3 360 	 8,2
18 860 	 20 390 	 1 530 	 8,1
2 510 	 2 800 	 290	 11,6
2 080 	 2 290 	 210 	 10,1
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8. Eksempler på bruk

Under følger tre eksempler på problemstillinger der
LOTTE er et egnet beregningsverktøy. For faktiske pen-
sjonister beregnes virkningen av en økning av grunnbe-
løpet, samt av to alternative endringer i avkortningsreg-
lene for mottakere av overgangsstønad. Videre bereg-
nes virkninger av å sette ned den generelle
pensjonsalderen til 64 år, dvs. for hypotetiske pensjo-
nister. Eksemplene er beregnet på et stadium da model-
len fortsatt var under uttesting, og vil derfor inneholde
noen feil. Referansealternativet i dette kapittelet stem-
mer således ikke med resultatene i kapittel 6 som er en
kjøring av p.t. siste versjon av modellen.

8.1 Faktiske pensjonister

EKSEMPEL 1:
Øke grunnbeløpet til 40 000 kroner
I dette eksemplet er beregningsåret 1993, og grunnlag-
såret 1991. Grunnbeløpet økes med 8 prosent fra
37 033 kroner til 40 000 kroner i gjennomsnitt for
året. I LOTTE vil dette ikke ha konsekvenser for bereg-
ning av pensjonspoeng idet dette er basert på historis-
ke data fra 1967 til beregningsåret. Dette kan forsvares
med at beregningshorisonten er kun ett år, og at end-
ring i grunnbeløpet ikke vil påvirke pensjonsutbetalin-
gene via pensjonspoeng på så kort sikt. Modellen MOS-
ART kan brukes til å beregne effekter av slike endrin-
ger på lang sikt.

Pensjonen fra folketrygden vil øke direkte ved at grunn-
beløpet inngår som variabel i trygdereglene, og indirek-
te ved at intektsgrensene for avkorting av pensjon mot
arbeidsinntekt vil øke. Sistnevnte effekt vil også føre til
endring i bestanden av pensjonister. Dette er ikke en
effekt av endret arbeidstilbud, men en direkte effekt av
at personer som fikk avkortet vekk hele pensjonen i
referansealternativet får beholde en del av pensjonen
når inntektsgrensen økes.

Effekten på pensjonen fra Statens pensjonskasse trek-
ker i to retninger; inntektsgrunnlaget G-reguleres og
vil følgelig øke når pensjonen øker. På den andre siden
vil økning i folketrygdpensjonen føre til at samord-
ningsfradraget øker (bortsett fra enkepensjonister som

har eksogent samordningsfradrag). Syke- og fødsel-
spengene vil øke idet grensen for arbeidsinntekt som
kompenseres ved sykdom og fødsel økes. Grunn- og
hjelpestønad er ikke (automatisk) avhengige av grunn-
beløpet i LOTTE og vil ikke endres.

Pensjoner som ikke beregnes i LOTTE, men som tas inn
i form av opplysninger fra LTO om utbetalt beløp, blir
G-regulert i LOTTTE. Dette trekker de beregnede pen-
sjonene noe ned for personer som mottar begge typer
pensjon, men disse effektene bør ikke tas for bokstave-
lig. Relasjonen mellom disse pensjonstypene er kun
med for å sikre at ingen tildeles dobbel pensjon i
LOTTE.

Tabell 8.1 viser effekten av G-reguleringen på ulike
pensjonsarter av en økning i G på 8 prosent. Tabellen
viser at økningen i pensjonsutbetalingene relativt sett
er større enn økningen i grunnbeløpet. Dette kommer
av redusert avkorting av pensjon mot inntekt. Denne ef-
fekten er klart størst for mottakere av etterlattepensjon
og overgangsstønad. Også blant alders- og uførepensjo-
nister er økningen på noe over 8 prosent. For de uføre
er effekten neglisjerbar og skyldes at enkelte uføre
også er mottakere av etterlattepensjon og derfor kom-
mer inn under reglene for avkorting av (etterlatte)pen-
sjon mot inntekt. Avkortingseffekten for alderspensjo-
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Referanse
Økt G og økt

Økt G 	 bunfradrag
Referanse Alternativ Differanse, Differanse,

absolutt 	 prosent

Totalt Skatteproveny 	 112 810
Inntektsskatt, kommune 	 61 940
Skattereduksjon 	 2 100

	

114 450 	 112 820

	

62 960 	 62 960

	

2 050 	 2 700

Antall mottakere
Overgangsstønad,
mill. kroner

Avkorting, mill. kroner
Skatteproveny,
mill. kroner

	

45 490 	 57 050 	 11 560 	 25,4

	

2 080 	 2 840 	 760 	 36,5

	

530 	 420 	 - 110 	 - 21,8

	

112 810 	 113 090 	 280 	 0,2  

nister er også liten fordi den kun omfatter pensjonister
under 70 år. Pensjonen fra Statens pensjonskasse øker
med noe mindre enn 8 prosent, noe som tilskrives økt
samordningsfradrag. Syke- og fødselspengene er tilnær-
met uendret (endringen i fødselspengene blir borte ved
avrunding).

LOTTE treffer ikke totaltallene i referansealternativet,
noe som særlig gjelder alderspensjon. Dette skyldes at
det er for få eldre i LOTTEs datagrunnlag fordi eldre
på institusjon ikke er representert. I grunnlaget for
1992 vil dette bli kompensert ved å justere vektene.
Det bør derfor fokuseres på relativ endring i tabellen
over.

I tabell 8.2. fremstilles virkningen på skatteprovenyet
av å øke G med 8 prosent. Dersom man lar være å jus-
tere bunnfradraget for skattebegrensning, vil skattepro-
venyet øke med 1,7 milliarder kroner, eller 1,5 pro-
sent. Dersom bunnfradraget justeres i takt med G, dvs.
økes med 8 prosent, er skatteprovenyet så og si uen-
dret. Dette kommer av at provenytapet som følger av
skattereduksjonsregelen, øker.

Totalt vil en slik økning av G koste om lag 4,5 milliar-
der kroner netto. Dette omfatter kun kostnaden for
trygder beregnet i LOTTE, dvs. ikke attføring, avtalefes-
tet pensjon og evt. andre stønader som avhenger av
grunnbeløpet. Da er det tatt i betrakning at LOTTE har
7 prosent for få alderspensjonister, og at bunnfradraget
for skattebegrensning ikke øker.

EKSEMPEL 2:
Redusert inntektsavkorting for mottakere
av overgangsstfmad
I LOTTE tildeles enslige forsørgere med barn under 10
år overgangsstønad definert som grunnpensjon og sær-
tillegg. Utdanningsstønad og stønad til barnetilsyn be-
regnes ikke i modellen. Overgangsstønaden blir avkor-
tet dersom mottaker tjener mer enn et halvt grunnbe-
løp per år. Stønaden avkortes med 40 prosent av
inntekten som overstiger 0,5G. For hver krone en ens-
lig forsørger tjener over 18 500 kroner, går altså 40 øre
vekk i redusert trygd. Det betyr at overgangsstønaden
forsvinner ved en inntekt på 4,5G tilsvarende 167 000
kroner i 1993. Når avkortingssatsen reduseres til 10
prosent vil inntekten måtte være over 600 000 kroner
før hele stønaden er avkortet.

Referanse Alternativ Differanse, Differanse,
absolutt 	 relativt

Antall mottakere 	 45 490 	 47 270 	 1 780
	 3 , 9 %

Overgangsstønad,
mill.kroner 	 2 080

	
2 200 	 120 	 5,8%

Avkorting, mill.kroner 	 530
	

510 	 -20 	 - 3,8 %
Skatteproveny,

mill.kroner 	 112 810 	 112 840 	 30

Tabell 8.3 viser at utgifter til overgangsstønad øker
med 760 millioner kroner, eller 36,5 prosent. Antall
mottakere øker med 25,4 prosent, dvs. 11 560 perso-
ner. Alle de nye mottakerne får redusert stønad. De ek-
sisterende mottakerne som har arbeidsinntekt over en
halv G vil få økt stønaden. Beløpet som avkortes vekk
går totalt sett ned, dvs. at de eksisterende mottakerene
får redusert avkortingen mer enn det de nye mottakere-
ne "betaler" i avkorting. Skatteprovenyet øker med 280
millioner kroner slik at den totale økningen i offentlige
utgifter blir på 480 millioner kroner.

Dersom inntektsnivået som skal til for at stønaden skal
avkortes, heves til 1G og avkortningssatsen beholdes
på 40 prosent, betyr det at avkorting av ytelsen ikke
starter før mottaker tjener 33 077 kroner. Mottakere
mister hele ytelsen ved en inntekt på nærmere 190 000
kroner.

Tabell 8.4 viser at dette tiltaket koster 90 millioner kro-
ner netto. Det er 1 780 nye stønadsmottakere, dvs. ens-
lige forsørgere med mellom 167 000 og 190 000 i ar-
beidsinntekt. Dette tilsvarer et for lite antall observasjo-
ner til at resultatet kan ansees for å være pålitelig, men
disse vil uansett få relativt lite utbetalt. Økningen i ut-
betalt trygd vil hovedsakelig tilfalle personer som var
mottakere av stønaden i referansealternativet, og som
har over 0,5G i arbeidsinntekt.

8.2 Hypotetiske pensjonister
Senkning av den generelle pensjonsalder til 64 år:
Fremgangsmåten ved beregningn av dette eksempelet
ble omtalt i kapittel 5. I tabellene nedenfor presenteres
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Alle 64-66 år
Uførepensjonister
Etterlattepensjonister
AFP-mottakere
Attføringspenge-mottakere
Dagpengemottakere

117 500
47 200
11 100

1 500
1 000
4 500

Alderspensjon fra folketrygden
Alderspensjon fra Statens pensjonskasse
Redusert skatteproveny
Besparelse, andre trygder (fra tabell 8.6)
Netto utgiftsøkning

Mill. kroner

9 400
1 150
2 100

- 6 300
6 350

fansea . .

Status i referansealternativet Antall personer Utgiftsart

Trygd mv. i grunnlagsåret, millioner kroner

Status i
	

Pensjon >> , 	 Statens2  Sykepenger, 	 Attførings-
folketrygd pensjons- 	 folketrygd 	 og dag-

kasse 	 penger, afp

Alle 64-66 år 	 4 400
	

890 	 654
	

400
Uførepensjon ister 	 3 400

	
250

Etterlattepensjonister 	 890
	

330

1) Uføre og etterlattepensjon samt overgangsstønad
2) Førtids- enke- og invalidepensjon

noen av resultatene fra denne kjøringen når bereg-
ningsåret er satt til 1993.

I tabell 8.5 og 8.6 kartlegges personer som omfattes av
den nye pensjonsalderen i forhold til hva slags støtte
de mottar i referansealternativet. Det faktiske antallet
personer 64-66 år per 1. jan 1993 var 114 760, mens
det i LOTTE er 117 500 ved utgangen av 1993. Av dis-
se er 52 700 mottakere av uførepensjon, attførings- el-
ler dagepenger eller avtalefestet pensjon (afp). Sam-
men med sykepenger og etterlattepensjon fra folketryg-
den utgjør trygdeutbetalingene til denne
aldersgruppen om lag 5 500 millioner kroner. I tillegg
utbetales det pensjon fra Statens pensjonskasse på nær-
mere 900 millioner kroner.

Tabell 8.7 viser effekten på offentlige budsjetter av å
senke aldersgrensen til 64 år. Utbetalingene til 64-66-
åringene fra folketrygden og Statens pensjonskasse be-
løper seg til om lag 10,5 milliarder kroner. Utgifter til
alderspensjon fra folketrygden øker med over 20 pro-
sent, og for Statens pensjonskasse er økningen på nær-
mere 30 prosent. Personer i denne aldersgruppen mot-
tar relativt mye i pensjon og andre overføringer i refe-
ransealternativet. Over halve kostnaden dekkes inn
ved at de nye alderspensjonistene mister andre støna-
der. Inntektene fra direkte personskatt blir redusert
med 1,8 prosent, dvs. over 2 milliarder kroner. Netto
utgiftsøkning på offentlige budsjetter blir dermed i
overkant av 6 milliarder.

I beregningene er det forutsatt at alle individer benyt-
ter seg av regelendringen og går av med alderspensjon

dersom de er 64, 65 eller 66 år. Hvorvidt man benytter
seg av tilbudet vil avhenge av mange forhold, men kan-
skje særlig størrelsen på pensjonen i forhold til den inn-
tekt man har i utgangspunktet. Dersom alle benytter
seg av tilbudet, vil total bruttoinntekt for denne alders-
gruppen falle med om lag 3,5 milliarder kroner, eller
nesten 20 prosent. Disponibel inntekt reduseres ikke
prosentvis like mye fordi pensjonister har gunstigere
skatteregler enn andre, og reduksjonen er på 1,5 milli-
arder eller 11 prosent. Det er imidlertid stor variasjon i
inntektsreduksjonen, og enkelte vil også oppleve å få
økt inntekt. Dette gjelder i første rekke personer som
har hatt lite eller ikke noe lønnet arbeid dette året, og
personer som stort sett har hatt ulønnet arbeid hele li-
vet. Tabell 8.8 viser gjennomsnittlig kompensasjons-
grad etter sosioøkonomisk status før og etter skatt for
de hypotetiske alderspensjonistene. Kompensasjonsgra-
den er definert som forholdet mellom inntekten perso-
nen har i simuleringsalternativet (senket pensjonsal-
der) i forhold til inntekten i referansealternativet. Inn-
tekten er summen av arbeids- kapital- og
pensjonsinntekt (i simuleringsalternativet er arbeids-
inntekten per definisjon lik null).

Sosioøkonomisk status er i LOTTE bestemt av perso-
nens inntekter; dersom man har arbeidsinntekt som
overstiger et beløp tilsvarende minstepensjonen, klas-
sisfiseres man som yrkesaktiv. Dersom lønnsinntekten
er større enn næringsinntekten klassifiseres vedkom-
mende som lønnstaker og vice versa. Pensjonister kan
dermed ha arbeidsinntekt dersom denne ikke oversti-
ger minstepensjonen. Pensjonister omfatter mottakere
av attføringspenger. Gruppen andre består av personer
med svært lave inntekter, noe som slår ut i svært høy
kompensasjonsgrad uten at denne kan tillegges noen
mening. Personer uten inntekter i referansealternativet
er ikke med i tabellen idet kompensasjonsgraden for
disse er udefinert.

Tabell 8.8 viser at selvstendige i gjennomsnitt vil få
nesten halvert bruttoinntekt dersom de takker ja til et
tilbud om alderspensjon, mens inntektsreduksjonen for
lønnstakere gjennomsnittlig er på 40 prosent. Effekten
inkluderer at de nye pensjonistene ikke får opptjent
pensjonspoeng lenger enn til fylte 64 år. Etter skatt er
inntektsreduksjonen gått ned til om lag 30 prosent for
begge grupper. Pensjonister vil gjennomsnittlig få økt
inntekt, noe som kan skyldes flere forhold: Etterlatte-
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Gjennomsnittlig
kompensasjonsgrad, prosent

Sosioøkonomisk status
i referansealternativet  Før skatt Etter skatt

Selvstendig næringsdrivende
	

55
	

67
Lønnstakere
	

62
	

73 "-
Pensjonister
	

124
	

127
Andre
	

349
	

358

Sosioøkonomisk
	

Kompensasjons
status
	 grad, prosent 	 Før skatt 	 Etter skatt

Lønnstaker/Selvstendig
	 under 80
	

36 200
	

27 800
80 - 120
	

5 500
	

12 900
over 120 	 _1)

Pensjonist
	

under 80
	

6 600
	

6 100
80 - 120
	

36 800
	

36 900
over 120
	

17 600
	

18 000

Andre
	 under 80

80 - 120
	

3 000
	

2 700
over 120
	

8 600
	

9 200
udefinert
	

2 900
	

2 900

1) for få observasjoner
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pensjonister kan nå få utbetalt egen tilleggspensjon, og
delvis uføre uførepensjonister og attføringspengemotta-
kere vil gå opp til full pensjon. Videre har personer
som omfattes av den nye aldersgrensen, men som var
pensjonister i referansealternativet, ikke fått redusert
opptjeningstid i folketrygden (men dette kan også be-
regnes i modellen). Divergens mellom inntekten i de to
alternativene kan også skyldes metoden som er brukt.
Inntekten i referansealternativet er i sin helhet hentet
fra selvangivelsesopplysninger, mens inntekten i simu-
leringsalternativet er simulert. Inkonsistens mellom de
to alternativene kan oppstå både ved feil i grunnlagsda-
taene og forenklinger i fremførings- og simuleringsruti-
nen.

Tabell 8.9 viser at nesten alle de nye alderspensjoniste-
ne med arbeidsinntekt som hovedinntektskilde går ned
over 20 prosent i inntekt, mens hovedtyngden av de
som allerede lever av pensjon får om lag uendret inn-
tekt. Videre er det svært få yrkesaktive som går opp i
inntekt, mens dette gjelder en forholdsvis stor andel av
pensjonistene. I gruppen "andre" går de fleste opp i inn-
tekt dersom de blir alderspensjonister. For denne grup-
pen og pensjonistene gir ikke skattereglene for pensjo-
nister noe særlig utslag på kompensasjonsgraden,
mens for yrkesaktive gir de gunstige skattereglene øk-
ning i antall personer med høy kompensasjonsgrad.
Dette skyldes at de som i utgangspunktet er pensjonis-
ter kommer helt eller delvis inn under disse gunstige
reglene i referansealternativet, mens gruppen "andre"
ikke betaler noe særlig skatt i referansealternativet.
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9. Videre arbeid

Syke- og fødselspenger
Beregninger av sykepenger begrenser seg i dag til fra-
vær av mer enn to ukers varighet. Statsansatte er heller
ikke med. Forbedring av modellen på dette området
kan skje først når statistikken er bedre utbygget, dvs.
når 1993-dataene hentes inn i 1995. Egenmeldinger vil
ikke kunne beregnes i modellen idet det ikke er mulig
å samle inn statistikk for slikt fravær.

Attføringspenger
Attføringspenger er deii eneste større trygdeordningen
som ikke simuleres i LOTTE, og ble utelatt fordi det hit-
til ikke har vært gode nok registerdata over attførings-
epengemottakere. Unntatt er attføringspenger i påven-
te av uførepensjon idet mottakere av dette er registrert
i RTV's poengbase. Attføringspengeregisteret skal nå
testes ut i SSB, og kan brukes i LOTTE dersom kvalite-
ten er tilfredsstillende. Attføringspenger kan deles inn i
tre typer; medisinsk attføring som gis i stedet for syke-
penger når man har vært symeldt mer enn ett år eller
dersom man ikke har krav på sykepenger, yrkesmessig
attføring som gis personer under yrkestrening, samt att-
føring i ulike former for ventetid (påvente av attføring,
uførepensjon og arbeid). I tillegg til attføringspenger
ytes det ulike former for attføringsstønad (lån, hjelp
mv.). Disse er det ikke aktuelt å ha med i LOTTE.

I følge RTV's årbok var det tilsammen 114 000 attfør-
ingspengetilfeller i 1991 fordelt på disse tre kategori-
ene unntatt attføringspenger i påvente av uførepen-
sjon. Dette er et tilstrekkelig stort antall mottakere til
at beregningene i LOTTE blir pålitelige. Delt inn etter
kategori kan det imidlertid bli for få observasjoner i
kategorien ventetid.

Attføringspenger tilsvarer uførepensjon uten særtillegg,
og kan derfor beregnes sammen med uførepensjon i
LOTTE. Ved medisinsk attføring, dvs. forlengelse av sy-
kemelding, har mottaker krav på den høyeste av ytelse-
ne. Denne gruppen må derfor også få beregnet syke-
penger. Det største problemet blir å finne riktig andel
av året vedkommende mottar attføringspenger, og å
unngå at personer tildeles for mye syke- og attførings-
penger samt uføretrygd dersom to eller tre av disse
ytelsene mottas i samme kalenderår. Det bør satses på
å bruke antall dager vedkommende har mottatt attfø-
ringspenger, tilsvarende beregning av sykepenger.

Omsorgspoeng
Omsorgspoeng for hjemmearbeidende med omsorg for
barn og syke ble innført i 1992 uten tilbakevirkende
kraft, og vil derfor ikke ha noen effekt på utbetalinge-
ne av trygd før det har gått mange år. Omsorgspoeng
bør likevel legges inn i LOTTEs poengberegningsrutine.
I RTV's poengbase er mottakere av omsorgspoeng gitt
en egen kode. Kun personer med inntekt under 4G kan
få koden, så det er dessverre ikke mulig å identifisere
personer som kommer inn under ordningen, men som
tjener for mye til at de har krav på omsorgspoeng.
1992-tallene er ikke komplette pga. startproblemer i
RTV. Det kan derfor med hell ventes til 1993-grunn-
laget før omsorgspoeng hentes inn i LOTTE.

For-modell med trekkerutine
Det har vært ytret ønske fra Finansdepartementet om å
få beregnet virkning på pensjonsutgiftene av (eksogene
anslag på) endring i beholdningen av pensjonister. Det-
te kan for eksempel være innsparing i trygd via økt ar-
beidstilbud eller ved at inntektsavkorting av enkelte
ytelser blir mer moderat. Det vil da være ønskelig å
kunne trekke ut f. eks..10 prosent av mottakerne gitt at
disse skal trekkes blant personer med inntekt over en
gitt grense. De som trekkes ut får endret verdien av
ulike variable etter brukers spesifikasjon, f.eks. at
lønnsinntekten økes. Et annet alternativ som muligens
kan være fruktbart er en enkel økonometrisk spesfika-
sjon av lønnsinntekten avhengig av (endring i) avkort-
ingssatsen.

Andre eksempler kan være effekten av ulike eksogene
anslag på endringen i beholdningen av uføre som føl-
ger et tiltak, f.eks. den såkalte "arbeidslinjen", eller pro-
sedyrer som trekker personer som velger å gå av med
pensjon ved senket aldersgrense. Sannsynligheten for
endret tilpasning vil da kunne gjøres avhengig av an-
dre kjennetegn ved personen.

Et slikt prosjekt vil kunne nyttiggjøre seg seksjonens er-
faringer fra utviklingen av MOSART. Det vil imidlertid
være relativt tidkrevende, noe som må veies opp mot
nytteverdien av et slikt prosjekt versus å satse mer på
videreutvikling av MOSART.
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