
Besl. O. nr. 23
Jf. Innst. O. nr. 14 (2001-2002),  Ot.prp. nr. 4 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 27 (2001-2002)

År 2001 den 11. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

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

om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

I

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (fol-
ketrygdloven) gjøres følgende endringer:

I § 3-25 fjerde ledd første punktum skal tallet «30»
endres til «40».

§ 3-25 femte ledd skal lyde:

Det ytes ikke barnetillegg hvis barnet har inntekt,
inkludert kapitalinntekt, som er større enn grunnbelø-
pet.

I § 3-26 femte ledd bokstav b og c skal tallet «30» en-
dres til «40». I bokstav c skal tallet «75» endres til
«85».

§ 3-27 andre ledd tredje punktum skal lyde:

Ytelsene omregnes bare dersom oppholdet antas å
ville vare mer enn ett år inkludert hele innleggelses-
måneden.

§ 3-28 første ledd skal lyde:

Reduserte ytelser som nevnt i § 3-27 skal under
opphold i institusjon utgjøre 25 prosent av grunnbelø-
pet pluss 10 prosent av tilleggspensjonen. Ytelsen skal
likevel utgjøre minst 45 prosent av grunnbeløpet.

I § 5-8 overskriften og andre ledd skal betegnelsen
«fysikalsk behandling» endres til «fysioterapi».

§ 5-16 femte og sjette ledd skal lyde:

Trygden dekker ikke utgifter til ambulansebil, am-
bulansebåt eller luftambulansetransport. Utgiftene
dekkes etter lov om spesialisthelsetjenesten m.m.

Departementet gir forskrifter om stønad etter den-
ne paragrafen, herunder om dekning av reiseutgifter i
andre tilfeller enn nevnt i denne paragrafen, om dek-
ning av utgifter ved valg av sykehus etter pasientret-
tighetsloven.

§ 8-12 første ledd første punktum skal lyde:

Når en arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende
eller frilanser har mottatt sykepenger fra trygden i til
sammen 248 dager i de siste tre årene, opphører retten
til sykepenger fra trygden.

§ 8-12 andre ledd andre punktum skal lyde:

Ved vurderingen av om medlemmet har vært helt
arbeidsfør, ses det bort fra perioder der vedkommende
har mottatt sykepenger i arbeidsgiverperioden eller
fra forsikringen for selvstendig næringsdrivende og
frilansere for de første 16 kalenderdagene.

§ 8-14 andre ledd skal lyde:

Reisetilskott ytes tidligst fra og med 17. dag etter
at arbeidsuførheten oppstod.

§ 8-34 andre ledd skal lyde:

Det ytes ikke sykepenger for de første 16 kalen-
derdagene regnet fra og med den dag arbeidsuførhe-
ten oppstod (ventetid). Ved ny arbeidsuførhet innen
16 kalenderdager etter at trygden har ytt sykepenger,
regnes det ikke ny ventetid.

§ 8-36 første ledd bokstav b skal lyde:

b) sykepenger med 100 prosent av sykepengegrunn-
laget fra 17. sykedag, eller

§ 8-36 andre ledd andre punktum skal lyde:

Vilkåret om opptjeningstid gjelder ikke dersom
søknaden om forsikring blir satt fram innen 16 kalen-
derdager etter at vedkommende var sykepengedekket
som arbeidstaker, som frilanser med forsikring etter
§ 8-39 eller som arbeidsløs etter § 8-49.

§ 8-38 andre ledd skal lyde:

Det ytes ikke sykepenger for de første 16 kalen-
derdagene regnet fra og med den dag arbeidsuførhe-
ten oppstod (ventetid). Ved ny arbeidsuførhet innen
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16 kalenderdager etter at trygden har ytt sykepenger,
regnes det ikke ny ventetid.

§ 8-39 første ledd første punktum skal lyde:

En frilanser kan mot særskilt premie tegne forsik-
ring for tilleggssykepenger for de første 16 kalender-
dagene.

§ 8-39 andre ledd andre punktum skal lyde:

Vilkåret om opptjeningstid gjelder ikke dersom
søknaden om forsikring blir satt fram innen 16 kalen-
derdager etter at vedkommende var sykepengedekket
som arbeidstaker, som næringsdrivende med forsik-
ring etter § 8-36 første ledd bokstav c eller som ar-
beidsløs etter § 8-49.

§ 8-39 fjerde ledd andre punktum skal lyde:

Dersom en frilanser samtidig har rett til sykepen-
ger som arbeidstaker fra en arbeidsgiver i de første 16
kalenderdagene, ytes sykepenger fra forsikringen på
grunnlag av differansen mellom sykepengegrunnlaget
etter § 8-30 første ledd og den pensjonsgivende års-
inntekten etter § 8-30 andre ledd.

§ 8-49 første ledd første punktum skal lyde:

Til et medlem som mottar dagpenger under ar-
beidsløshet, eller som opptjener ventetid etter § 4-9,
ytes det sykepenger fra og med den dag medlemmet
blir arbeidsufør.

§ 8-49 nytt andre ledd skal lyde:

Til et medlem som er oppsagt og mottar etterlønn
uten arbeidsplikt og som har påfølgende rett til vart-
penger etter lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pen-
sjonskasse, ventelønn etter lov 4. mars 1983 nr. 3 om
statens tjenestemenn m.m., eller etter en særlov med
tilsvarende ordning, kan det ved arbeidsuførhet ytes
sykepenger fra det tidspunkt vartpengene eller vente-
lønnen var forutsatt å komme til utbetaling.

Nåværende andre, tredje, fjerde og femte ledd blir
nye tredje, fjerde, femte og sjette ledd.

Innholdsfortegnelse i kapittel 10 skal lyde:

Bestemmelser om
– formål står i § 10-1 
– generelle vilkår står i §§ 10-2 til 10-4 
– stønad til bedring av funksjonsevnen står i §§ 10-

5 til 10-7 
– rehabiliteringspenger står i §§ 10-8 til 10-15 
– forholdet til andre folketrygdytelser som skal si-

kre inntekt, står i § 10-16 
– forholdet til annen lovgivning står i § 10-17 
– rehabiliteringspenger ved yrkesskade står i § 10-

18

§ 10-8 tredje ledd bokstavene e, f og ny bokstav g
skal lyde:

e) tidligere har mottatt rehabiliteringspenger, og
igjen blir arbeidsufør på grunn av en annen syk-
dom innen seks måneder mens vedkommende er i
arbeid uten å ha opparbeidet seg rett til sykepen-
ger fra trygden på nytt, 

f) må avbryte yrkesrettet attføring etter kapittel 11
på grunn av sykdom, eller 

g) er student under 26 år og har vært sammenhen-
gende arbeidsufør i minst 20 uker på grunn av al-
vorlig sykdom.

Innholdsfortegnelse i kapittel 11 skal lyde:

Bestemmelser om
– formål står i § 11-1 
– generelle vilkår står i §§ 11-2 til 11-6 
– meldeplikt står i § 11-7 
– attføringsstønad står i § 11-8 
– attføringspenger står i §§ 11-9 til 11-17 
– forholdet til andre folketrygdytelser som skal si-

kre inntekt, står i § 11-18 
– forholdet til annen lovgivning står i § 11-19 
– attføringspenger ved yrkesskade står i § 11-20

§ 11-4 første og andre ledd skal lyde:

Det er et vilkår for rett til attføringsstønad etter
§ 11-8 at medlemmet er mellom 16 og 67 år.

Det er et vilkår for rett til attføringspenger etter
§ 11-9 at medlemmet er mellom 19 og 67 år.

§ 15-8 skal lyde:

Når det yngste barnet har fylt tre år, er det et vilkår
for rett til overgangsstønad etter § 15-6 andre, femte
og åttende ledd at den enslige moren eller faren enten
a) er under utdanning som utgjør minst halvparten

av utdanning på full tid, 
b) er i arbeid som utgjør minst halvparten av full tid, 
c) er tilmeldt arbeidsformidlingen som reell arbeids-

søker, se § 4-5 og § 4-8 første, andre og tredje
ledd, 

d) etablerer egen virksomhet, se § 4-6 tredje ledd, el-
ler 

e) er brukerkontakt.
Trygdekontoret kan sette som vilkår for rett til

overgangsstønad etter første ledd bokstav c at den
enslige moren eller faren i tillegg til å være tilmeldt
arbeidsformidlingen, deltar på motivasjonskurs, ar-
beidsmarkedstiltak og/eller tar imot tilbudt arbeid.

Selv om vilkårene for rett til overgangsstønad i
denne paragrafen ikke er oppfylt, gis det likevel over-
gangsstønad hvis den enslige moren eller faren ikke
har en tilfredsstillende barnetilsynsordning og dette
ikke kan tilskrives vedkommende selv. Det samme
gjelder når den enslige forsørgeren eller barnet har en
sykdom som hindrer forsørgeren i å ta arbeid eller ut-
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danning. Sykdommen må dokumenteres med legeer-
klæring.

Departementet gir forskrifter om anvendelsen av
bestemmelsene i denne paragrafen. Det kan herunder
gjøres unntak fra utbetalingsbestemmelsene i § 22-12.

§ 15-14 andre ledd oppheves.

§ 17-8 nytt andre ledd skal lyde:

En gjenlevende ektefelle som ikke har fylt 55 år,
forventes å få en arbeidsinntekt på to ganger folke-
trygdens grunnbeløp etter en overgangsperiode på ett
år etter dødsfallet. Dette gjelder likevel ikke dersom
det er en rimelig grunn til at den gjenlevende ektefel-
len har en lavere inntekt. Kravet til forventet arbeids-
inntekt gjelder ikke dersom den gjenlevende ektefellen
fyller vilkårene for rett til overgangsstønad etter § 17-
6.

Nåværende andre, tredje og fjerde ledd blir nye tred-
je, fjerde og femte ledd.

§ 17-10 nytt andre ledd skal lyde:

Ytelser etter dette kapittel kan gis selv om dødsfal-
let skjer mer enn fem år etter skilsmissen, dersom den
skilte personen var helt eller delvis forsørget av bi-
drag. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på varighe-
ten av ekteskapet og den skilte gjenlevende personens
alder.

§ 19-6 tredje ledd første punktum skal lyde:

Alderspensjonen skal ikke reduseres hvis den
pensjonsgivende årsinntekten er mindre enn to ganger
grunnbeløpet.

§ 22-10 fjerde ledd bokstav b skal lyde:

b) attføringsstønad (§ 11-8)

§ 22-12 sjette og syvende ledd oppheves .

§ 22-18 første ledd skal lyde:

Utbetaling skal skje ved overføring til en bank-
konto her i landet dersom mottakeren har eller oppret-
ter en slik konto. Dersom vedkommende mottar flere
ytelser som utbetales av trygdens organer, skal ytelse-
ne utbetales til samme konto. Trygdens organer kan
kreve opplysninger om kontonummer fra annet offent-
lig organ uten hinder av taushetsplikt og opprette et
register over kontonumre. Innhentingen av kontonum-
mer og opprettingen av et register kan omfatte også
kontonumrene til personer som ikke får utbetalinger
som nevnt.

§ 22-18 fjerde ledd skal lyde:

Departementet gir forskrifter om gjennomførin-
gen av denne paragrafen, og kan bestemme at visse sa-
ker eller typer av saker skal unntas fra bestemmelsene
i første og andre ledd. Det kan videre bestemmes at
kontonummer innhentet med hjemmel i første ledd
tredje og fjerde punktum skal kunne nyttes ved utbeta-
ling av ytelser uten forhåndsvarsel til mottakeren.

§ 22-19 (ny) skal lyde:

§ 22-19 Utbetaling av små beløp

Dersom en stønad som gis som et engangsbeløp
utgjør mindre enn 50 kroner, skal stønaden ikke utbe-
tales. Dersom medlemmet innen 6 måneder får rett til
ytterligere stønadsbeløp, og summen av stønadsbelø-
pene utgjør minst 50 kroner, kan vedkommende kreve
at beløpene slås sammen og utbetales under ett. Be-
stemmelsene i første og andre punktum gjelder for
alle stønader som administreres av trygdens organer
eller utbetales av dem.

II
I lov 23. juni 2000 nr. 55 om endringer i folke-

trygdloven gjøres følgende endringer:

Endringene i § 10-14 andre ledd bokstav b oppheves.

Endringene i § 11-15 andre ledd bokstav b oppheves.

§ 15-14 første ledd første punktum skal lyde:

Overgangsstønad etter dette kapitlet faller bort i
den utstrekning vedkommende mottar ytelser til livs-
opphold fra folketrygden i form av pensjon eller over-
gangsstønad som gjenlevende ektefelle, alderspen-
sjon, uførepensjon, foreløpig uførestønad eller tilsva-
rende ytelser fra utlandet.

Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser i lovens
del IV pkt. 5 skal lyde:

Endringene i folketrygdloven §§ 15-9 og 16-8 trer
i kraft 1. januar 2002.

Endringen i § 17-8 tredje ledd trer i kraft 1. januar
2002, og blir nytt fjerde ledd.

Endringene i folketrygdloven § 15-14 trer i kraft
1. januar 2002 for nye tilfeller. For tilfeller hvor over-
gangsstønad til enslig forsørger er samordnet med re-
habiliteringspenger, eller vilkårene for begge ytelsene
er oppfylt per 31. desember 2001, trer endringene i
kraft 1. januar 2003.

III

I lov 30. juni 2000 nr. 57 om endringer i folke-
trygdloven gjøres følgende endringer:

§ 10-16 andre ledd bokstav b skal lyde:
b) i den utstrekning medlemmet får barnepensjon et-

ter kapittel 18
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§ 10-18 andre ledd skal lyde:

Det skal fastsettes en særskilt uføregrad for den
del av uførheten som skyldes yrkesskade eller yrkes-
sykdom. Det ses bort fra uførhet som skyldes andre
forhold enn yrkesskaden, når denne delen utgjør un-
der 30 prosent av den totale uførheten.

§ 11-16 andre ledd skal lyde:

Attføringspengene ytes uten reduksjon for innleg-
gelsesmåneden og den påfølgende måneden. Deretter
blir attføringspengene redusert med 50 prosent. Den
årlige utbetaling av attføringspengene skal likevel
ikke være lavere enn 50 prosent av grunnbeløpet.

§ 11-18 andre ledd bokstav b skal lyde:

b) i den utstrekning medlemmet får barnepensjon et-
ter kapittel 18.

§ 11-20 andre ledd skal lyde:

Det skal fastsettes en særskilt uføregrad for den
del av uførheten som skyldes yrkesskade eller yrkes-
sykdom. Det ses bort fra uførhet som skyldes andre
forhold enn yrkesskaden, når denne delen utgjør un-
der 30 prosent av den totale uførheten.

IV

I lov 13. desember 1946 nr. 21 om krigspensjo-
nering for militærpersoner gjøres følgende endrin-
ger:

§ 18 nr. 1 tredje ledd skal lyde:

Har invaliden rett til foreløpig uførestønad eller
overgangsstønad fra folketrygden som inneholder til-
leggspensjon, gjelder bestemmelsene i første ledd på
samme måte. For rehabiliteringspenger, attførings-
penger og overgangsstønad til enslige forsørgere gjel-
der første ledd første punktum for den delen av ytelsen
som overstiger folketrygdens grunnbeløp. Dersom re-
habiliteringspengene, attføringspengene eller over-
gangsstønaden er gradert eller redusert for inntekt,
skal det ved samordningen legges til grunn et for-
holdsmessig redusert grunnbeløp.

§ 18 nr. 1 sjette ledd skal lyde:

Dersom det ytes foreløpig uførestønad eller over-
gangsstønad fra folketrygden som inneholder tilleggs-
pensjon, gjelder bestemmelsene i fjerde ledd på sam-
me måte. For rehabiliteringspenger, attføringspenger
og overgangsstønad til enslige forsørgere gjelder fjer-
de ledd første og andre punktum for den delen av ytel-
sen som overstiger folketrygdens grunnbeløp. Dersom
rehabiliteringspengene, attføringspengene eller over-
gangsstønaden er gradert eller redusert for inntekt,
skal det ved samordningen legges til grunn et for-
holdsmessig redusert grunnbeløp.

V

I lov 13. desember 1946 nr. 22 om krigspensjo-
nering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner
gjøres følgende endringer:

§ 23 nr. 1 tredje ledd skal lyde:

Har invaliden rett til foreløpig uførestønad eller
overgangsstønad fra folketrygden som inneholder til-
leggspensjon, gjelder bestemmelsene i første ledd på
samme måte. For rehabiliteringspenger, attførings-
penger og overgangsstønad til enslige forsørgere gjel-
der første ledd første punktum for den delen av ytelsen
som overstiger folketrygdens grunnbeløp. Dersom re-
habiliteringspengene, attføringspengene eller over-
gangsstønaden er gradert eller redusert for inntekt,
skal det ved samordningen legges til grunn et for-
holdsmessig redusert grunnbeløp

§ 23 nr. 1 sjette ledd skal lyde:

Dersom det ytes foreløpig uførestønad eller over-
gangsstønad fra folketrygden som inneholder tilleggs-
pensjon, gjelder bestemmelsene i fjerde ledd på sam-
me måte. For rehabiliteringspenger, attføringspenger
og overgangsstønad til enslige forsørgere gjelder
fjerde ledd første og andre punktum for den delen av
ytelsen som overstiger folketrygdens grunnbeløp.
Dersom rehabiliteringspengene, attføringspengene
eller overgangsstønaden er gradert eller redusert for
inntekt, skal det ved samordningen legges til grunn et
forholdsmessig redusert grunnbeløp.

VI
I lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskas-

se gjøres følgende endring:

§ 36 første ledd andre punktum skal lyde:

Ytelser fra folketrygden som er nevnt i folke-
trygdloven § 17-8 fjerde ledd er likestilt med arbeids-
inntekt.

VII
I lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordningen

for apoteketaten gjøres følgende endring:

§ 19 første ledd andre punktum skal lyde:

Ytelser fra folketrygden som er nevnt i folke-
trygdloven § 17-8 fjerde ledd er likestilt med arbeids-
inntekt.

VIII
I lov 12. desember 1958 nr. 10 om yrkesskade-

trygd gjøres følgende endringer:

§ 12 nr. 3 fjerde ledd skal lyde:

Dersom den skadede har rett til foreløpig uføre-
stønad eller overgangsstønad fra folketrygden som
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inneholder tilleggspensjon, gjelder bestemmelsene i
annet ledd på samme måte. For rehabiliteringspen-
ger, attføringspenger og overgangsstønad til enslige
forsørgere gjelder annet ledd første punktum for den
delen av ytelsen som overstiger folketrygdens grunn-
beløp. Dersom rehabiliteringspengene, attførings-
pengene eller overgangsstønaden er gradert eller re-
dusert for inntekt, skal det ved samordningen legges
til grunn et forholdsmessig redusert grunnbeløp.

§ 19 nr. 1 tredje ledd skal lyde:

Dersom det ytes foreløpig uførestønad eller over-
gangsstønad fra folketrygden som inneholder tilleggs-
pensjon, gjelder bestemmelsene i annet ledd på sam-
me måte. For rehabiliteringspenger, attføringspenger
og overgangsstønad til enslige forsørgere gjelder an-
net ledd første punktum for den delen av ytelsen som
overstiger folketrygdens grunnbeløp. Dersom rehabi-
literingspengene, attføringspengene eller overgangs-
stønaden er gradert eller redusert for inntekt, skal det
ved samordningen legges til grunn et forholdsmessig
redusert grunnbeløp.

IX

I lov 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Tryg-
deretten gjøres følgende endringer:

§ 6 nr. 2 skal lyde:

2. Dersom både Trygderettens leder og nestlederen
har forfall, skal den eldste i ansiennitet av de an-
dre juridisk kyndige medlemmer gjøre tjeneste i
lederens sted eller, dersom Trygderetten er inn-
delt i avdelinger, det juridisk kyndige medlemmet
som har lengst ansiennitet som avdelingsleder.

§ 12 nr. 2 skal lyde:

2. Det organ som har truffet det påankede vedtaket,
skal, med de unntak som departementet bestem-
mer, være ankemotpart ved behandlingen av an-
ken i Trygderetten. Rikstrygdeverket skal likevel
være ankemotpart for vedtak truffet av trygdekon-
toret etter andre lover enn folketrygdloven og bar-
netrygdloven.

I § 14 andre ledd skal ordet «leder» endres til «admi-
nistrator».

§ 25 skal lyde:

Hvis Trygderettens kjennelse er til gunst for den
ankende part, skal retten pålegge ankemotparten helt
eller delvis å erstatte de nødvendige utgifter som sa-
ken har medført for den ankende part, inkludert utgif-
ter som Trygderetten er ansvarlig for etter bestemmel-
sene i lov av 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp.

Hvis den ankende part åpenbart uten grunn har
fremsatt eller opprettholdt anke, kan retten bestemme

at vedkommende helt eller delvis skal bære de utgifter
som anken har medført for Trygderetten og ankemot-
parten.

Saksomkostninger tilkjennes bare når parten har
krevd det. Retten tar avgjørelse om saksomkostninger
i den kjennelse som avslutter saken.

Rettens avgjørelser om saksomkostninger kan på-
kjæres separat. Bestemmelsene i tvistemålsloven
§ 181 gjelder tilsvarende. Kjæremålsrett er den lag-
mannsrett som er nevnt i § 23 andre ledd i loven her.
Fristen for å erklære kjæremål er fire uker fra den dag
vedkommende mottok underretning om avgjørelsen.

X

Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser

1. Endringene i folketrygdloven §§ 5-8, 8-49 første
ledd og 22-18, endringene i trygderettsloven §§ 6,
12, 14 og 25 og endringene i lov 23. juni 2000 nr.
55 om endringer i folketrygdloven og i enkelte an-
dre lover, trer i kraft straks. 

2. Ny § 22-19 i folketrygdloven trer i kraft 1. januar
2002 og gis virkning for stønadsbeløp som ikke er
utbetalt pr. 31. desember 2001. 

3. Endringene i lov 30. juni 2000 nr. 57 om endrin-
ger i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd og
i enkelte andre lover §§ 10-18, 11-16 og 11-20 trer
i kraft straks. Endringene i § 11-18 trer i kraft 1.
januar 2002 og gjøres gjeldende for nye tilfeller.
Endringene i § 10-16 trer i kraft 1. januar 2002 for
nye tilfeller, og for tilfeller hvor rehabiliterings-
penger er samordnet med etterlatteytelser eller
vilkårene for begge ytelsene er oppfylt pr. 31. de-
sember 2001 trer endringene i kraft 1. januar
2003. 

4. Endringene i folketrygdloven §§ 5-16, 10-8 tredje
ledd bokstav e og f, 11-4, 15-14, 17-8 og 22-10
trer i kraft 1. januar 2002. For etterlatte som mot-
tar ytelser pr. 31. desember 2001 trer endringen i
§ 17-8 i kraft 1. januar 2003. Endringene i §§ 8-
12, 8-14, 8-34, 8-36, 8-38 og 8-39 trer i kraft 1. ja-
nuar 2002 og skal gjelde for nye tilfeller. Endrin-
gene i §§ 8-49 andre ledd og 10-8 tredje ledd ny
bokstav g trer i kraft 1. januar 2002 og skal gjelde
for nye tilfeller. Endringene i folketrygdloven
§ 19-6 trer i kraft 1. januar 2002 og skal gjelde
også for løpende tilfeller. Endringene i innholds-
fortegnelsene til folketrygdloven kapittel 10 og 11
trer i kraft 1. januar 2002. 

5. Endringene i lovene om krigspensjonering for mi-
litærpersoner § 18, krigspensjonering for hjem-
mestyrkepersonell og sivilpersoner § 23 og yrkes-
skadetrygdloven §§ 12 og 19 trer i kraft 1. januar
2002. Departementet fastsetter overgangsregler i
forskrift. 

6. Endringene i lov om Statens Pensjonskasse § 36
og lov om pensjonsordningen for apoteketaten
§ 19 trer i kraft 1. januar 2002. 
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7. Endringene i folketrygdloven §§ 3-25, 3-26, 3-27,
3-28 og 17-10 trer i kraft 1. mai 2002. Endringene
i §§ 3-25 og 3-26 gis virkning for barnetillegg som
utbetales for tidsrom etter 30. april 2002. Endrin-
gen i § 17-10 omfatter dødsfall som har funnet

sted tidligere, men ytelsen utbetales tidligst med
virkning fra ikrafttredelsestidspunktet. 

8. Endringene i folketrygdloven §§ 15-8 og 22-12
trer i kraft 1. august 2002.

Ågot Valle Sigvald Oppebøen Hansen
president sekretær
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