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Gjenlevenderettigheter i alderspensjon 

Frem til pensjonsreformen ble innført i 2011 ble hele alderspensjonen til 
gjenlevende automatisk omregnet dersom man mistet ektefellen.  
 
Det innebar at grunnpensjonen ble økt fra satsen man mottar som gift til satsen 
for enslig. Og man fikk også automatisk beregnet en høyere tilleggspensjon med 
gjenlevenderettigheter, dersom 55 prosent av summen av egen og avdødes 
tilleggspensjon var høyere enn ens egen tilleggspensjon.  
 
Med pensjonsreformen ble det det slutt på at omregningen av hele 
alderspensjonen skjedde automatisk. Fra og med 2011 ble kun grunnpensjonen 
økt automatisk, og man måtte søke om å få innvilget gjenlevenderettigheter i 
tilleggspensjonen.  
 
En enke stod frem i media og forklarte at brevet fra NAV der det ble opplyst om 
at man nå måtte søke om gjenlevenderettigheter, var veldig vanskelig å forstå.  

 

Gjenlevendepensjon til alderspensjonister utgjør i gjennomsnitt 38 000 kroner, 
og går i all hovedsak til kvinner. Det er en opparbeidet rettighet, og det er helt 
uakseptabelt at NAV skal spare penger på at pensjonister ikke kjenner til 
rettighetene sine, eller skape barrierer for å få innvilget rettighetene sine 
gjennom unødvendige søknadsprosesser og kompliserte brev. 
   
Vi forstår det slik at NAV nå har endret rutinene sine. Det er imidlertid fortsatt 
slik at man får beskjed om å søke om gjenlevenderettigheter og fylle ut et 
skjema. NAV opplyser på sine nettsider om at dersom man ikke søker, vil NAV 
likevel gjøre en vurdering av om man har rett til gjenlevenderettigheter og 
pensjonen vil bli omregnet.  
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Dette er forvirrende å forholde seg til. Hvorfor finnes det fremdeles et 
søknadsskjema, dersom dette skal gå automatisk? Må man søke eller ikke?  
 
Vi ber om en bekreftelse på at man ikke trenger å søke om gjenlevendetillegg og 
at man automatisk får omregnet hele alderspensjonen dersom man mister 
ektefelle og tilfredsstiller kravene for gjenlevendetillegg. Dersom dette er 
tilfellet, bør det komme klart frem på nettsiden til NAV at man ikke trenger å 
sende inn en søknad. Dersom enkelte grupper av ulike årsaker likevel må søke 
(for eksempel fordi avdøde har bodd i utlandet) bør dette også komme klart 
frem.  
 
Da endringen i rutinene kom på plass i 2011, var det pensjonister som ikke søkte 
om gjenlevenderettigheter, til tross for at de hadde krav på dette. Vi ber om 
oppdatert informasjon om situasjonen for disse gjenlevendepensjonistene. Hvor 
mange var det som hadde krav på gjenlevenderettighet som ikke søkte? Mottar 
de i dag gjenlevendetillegg i alderspensjonen, og har de fått etterbetalt det de 
hadde krav på? 

  
Vennlig hilsen 

For Pensjonistforbundet 

 

 

Harald Olimb Norman 

Generalsekretær    

 

 


