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Vedr. praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen viser til sak om redegjørelse av arbeids- og 
sosialministeren om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 og har 
følgende spørsmål til statsråden: 
 
 

1. Når og hvordan planlegger statsråden å legge frem for Stortinget en sak om 
planene for oppfølging av dem som urettmessig har blitt rammet av 
feilpraktiseringen? 
 

2. Hvordan vil statsråden forsikre seg om at alle som har fått urettmessig straff eller 
på annen måte er rammet av feiltolkingen av lovverket, blir klar over dette og får 
rimelig erstatning og oppreisning?  
 

3. Komiteen ber statsråden legge frem en tidslinje fra 2011/2012 frem til i dag for 
departementets befatning med denne saken og innsyn i all relevant 
dokumentasjon, inkludert brev, vedlegg og referater, fra dialogen mellom Arbeids- 
og sosialdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV Klageinstans og 
Trygderetten. 
 

4. Komiteen ber om en oversikt, så langt den foreligger, over følgende:  
 

a. fordeling av straffesakene fordelt på år 
b. oversikt over hvor mange av ofrene for straffesakene som er EØS-

borgere/norske borgere 
c. oversikt over antall saker hvor man kan ha krevd penger tilbake 

urettmessig 
d. oversikt over hvor mange som kan ha fått avslag på støtte de egentlig kan 

ha hatt krav på  
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e. oversikt over departementets vurdering av hvilke ytelser, eller delytelser, 
som er berørt av feilen som er avdekket. Det bes særlig om en vurdering av 
tillegget for unge uføre.  
 

5. Et av hovedmålene til Trygderetten er å avsi retningsgivende kjennelser for 
arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav) og andre instanser på trygde- og 
pensjonsrettens område. Hvorfor tok det så lang tid før Trygderettens vurderinger 
førte til praksisendring?  
 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
Kontroll- og konstitusjonskomiteen 
 

 

Dag Terje Andersen 
komitéleder 
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