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ringer i folketrygdloven mv. (synliggjøring av folke-
rettslige forpliktelser til trygdekoordinering)

Til Stortinget

1. Sammendrag
1.1 Hovedinnholdet i proposisjonen

I proposisjonen fremmes forslag til endringer i:
–   lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonsordning for 

arbeidstakere til sjøs
–   lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse
–   lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere
–   lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for 

sykepleiere
–   lov 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten (tann-

helsetjenesteloven)
–   lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folke-

trygdloven)
–   lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til små-

barnsforeldre (kontantstøtteloven)
–   lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten 

m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)
–   lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettighe-

ter (pasient- og brukerrettighetsloven)
–   lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd (barnetrygdlo-

ven)
–   lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsfor-

valtningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)

–   lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og 
omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjeneste-
loven)

–   lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for 
arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)

–   lov 27. november 2020 nr. 131 om overgangsregler 
mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske 
union (brexit-loven).

Trygdekoordineringsutvalget la frem sin utredning 
NOU 2021: 8 Trygd over landegrensene – Gjennomfø-
ring og synliggjøring av Norges trygdekoordinerings-
forpliktelser 15. juni 2021.

Med trygdekoordinering menes mellomstatlig re-
gulering av trygderettslige utfordringer som oppstår 
som følge av at en person har bodd og/eller arbeidet i 
mer enn én stat.

Utvalget foreslo tre hovedgrep:
–   Innføring av folkerettsmarkører i trygdelovgivnin-

gen.
–   Endret gjennomføring av folkerettslige avtaler med 

betydning for trygdekoordinering.
–   Endringer i folketrygdlovens bestemmelser om 

krav til opphold i Norge for rett til mottak av syke-
penger, pleiepenger mv. og arbeidsavklaringspen-
ger.

Det vises til proposisjonens kapittel 2 for nærmere 
omtale.

Forslagene som fremmes i proposisjonen, er en 
oppfølging av disse hovedgrepene.

Forslagene skal bidra til å øke synligheten av og be-
visstheten om Norges folkerettslige forpliktelser med 
hensyn til trygdekoordinering.
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Det vil også kunne være hensiktsmessig å vurdere 
enkelte materielle endringer i trygdelovgivningen. 
Eventuelle slike endringer må imidlertid på egen hø-
ring. Departementet vil påpeke at de berørte departe-
mentene ikke deler alle vurderingene Trygdekoordine-
ringsutvalget har gjort av forholdet mellom, på den ene 
siden, Norges forpliktelser etter europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 883/2004 (trygdeforordningen) 
og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/
2009 (gjennomføringsforordningen) og, på den andre 
siden, nasjonal rett på trygdeområdet. I kapitlene 7 og 
11 er det redegjort for enkelte av de områdene der de-
partementenes vurderinger avviker fra Trygdekoordi-
neringsutvalgets vurdering, eller der departementet 
ennå ikke har konkludert.

Det vises til proposisjonens kapitel 11, der merkna-
dene til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget detal-
jert er redegjort for.

Trygdekoordineringsutvalgets utredning ble sendt 
på høring med frist 25. oktober 2021. Det kom inn 20 
høringsuttalelser, hvorav 15 hadde materielle tilbake-
meldinger. Det vises til proposisjonens kapittel 3.4, der 
det redegjøres generelt for høringsinstansenes syn, 
samt de ulike kapitlene i proposisjonen der dette rede-
gjort for.

Det vises til proposisjonens kapittel 3.2, der Trygde-
koordineringsutvalgets forslag til lovendringer er rede-
gjort for, herunder:
–   Folkerettsmarkører. Det vises til proposisjonens 

kapittel 7.3 og utvalgets utredning kapittel 15.11, 
der dette er detaljert redegjort for.

–   Inkorporering. Det vises til proposisjonens kapittel 
6.1 og utvalgets utredning kapittel 15.2, der dette er 
detaljert redegjort for.

–   Oppholdskrav. Det vises til proposisjonens kapittel 
8.3 og utvalgets utredning kapittel 15.9, der dette er 
detaljert redegjort for.

I tillegg er det redegjort for øvrige lovforslag fra 
Trygdekoordineringsutvalget når det gjelder:
–   Formålsparagrafen i folketrygdloven
–   Arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 4.

1.2 Bakgrunnen for lovforslaget og 
annen oppfølging

1.2.1 ARBEIDS- OG VELFERDSETATENS FEIL-
PRAKTISERING AV ADGANGEN TIL Å MOT-
TA SYKEPENGER, PLEIEPENGER OG 
ARBEIDSAVKLARINGSPENGER UNDER 
OPPHOLD I ANDRE EØS-STATER

Høsten 2019 ble det kjent at Arbeids- og velferds-
etaten i en rekke saker som var omfattet av EØS-regel-
verket, hadde praktisert folketrygdlovens oppholdskrav 

feil for mottakere av sykepenger, pleiepenger og ar-
beidsavklaringspenger som oppholdt seg midlertidig i 
andre EØS-stater.

Feilen skyldtes at etaten hadde behandlet disse sa-
kene utelukkende etter bestemmelsene i folketrygdlo-
ven, uten å ta hensyn til bestemmelsene i trygdeforord-
ningen for dem som er omfattet av forordningens per-
sonkrets.

Sakskomplekset har blitt belyst gjennom behand-
ling av to saker i Stortingets kontroll- og konstitusjons-
komite;
–   redegjørelse av arbeids- og sosialministeren om 

praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 
artikkel 21,

–   redegjørelse av arbeids- og sosialministeren om 
Granskingsutvalgets rapport om EØS-saken.

Saken er videre belyst av EFTA-domstolen (på bak-
grunn av Høyesteretts anmodning om rådgivende utta-
lelse i sak E-8/20) og av Høyesterett i dom avsagt 2. juli 
2021, samt av Arnesen-utvalget (NOU 2020: 9 Blindso-
nen) og Trygdekoordineringsutvalget (NOU 2021: 8 
Trygd over landegrensene – Gjennomføring og synlig-
gjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser).

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har siden november 
2019 i flere brev stilt spørsmål ved regelverket for og 
praktiseringen av utbetaling av sykepenger, pleiepenger 
og arbeidsavklaringspenger under opphold i andre 
EØS-stater, som følge av Arbeids- og velferdsetatens feil-
praktisering av dette regelverket.

Norge mottok 9. juni 2021 en grunngitt uttalelse fra 
ESA om mulig traktatbrudd vedrørende Norges regel-
verk for og praktisering av utbetaling av sykepenger, 
pleiepenger og arbeidsavklaringspenger under opp-
hold i andre EØS-stater.

Arbeids- og velferdsetatens feilpraktisering av opp-
holdskravene i folketrygdloven for mottakere av syke-
penger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger, som 
oppholdt seg midlertidig i andre EØS-stater, er en alvor-
lig sak.

Saken har gjort det nødvendig med en større gjen-
nomgang av forholdet mellom nasjonal trygdelovgiv-
ning og Norges folkerettslige forpliktelser med hensyn 
til trygdekoordinering.

Sakskomplekset omfatter en rekke krevende juri-
diske problemstillinger. Lovforslagene som fremmes i 
proposisjonen, basert på utvalgets anbefalinger, er en 
viktig og nødvendig oppfølging av denne saken.

Sakens alvor tilsier imidlertid en bredere og mer 
omfattende oppfølging. Trygdekoordineringsutvalget 
påpeker at de lovendringene de foreslo, ikke ville være 
tilstrekkelig for å ivareta brukernes informasjonsbehov, 
og mente derfor at det ville være nødvendig å supplere 
de foreslåtte lovendringene med andre tiltak, jf. kapittel 
17 i proposisjonen, der utvalget anbefalte en rekke slike 
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tiltak. Dette er anbefalinger som de berørte departe-
mentene dels har fulgt opp allerede, og dels er i ferd med 
å vurdere.

De berørte departementene har dessuten igangsatt 
en rekke tiltak for å redusere faren for at tilsvarende feil 
skal oppstå i fremtiden, blant annet gjennom oppføl-
gingen av anbefalingene fra Arnesen-utvalget i NOU 
2020: 9.

Selv om det allerede er iverksatt en rekke tiltak, og 
andre prosesser er i gang, er det behov for videre arbeid. 
De berørte departementene vil derfor, hver for seg og i 
samarbeid, fortsette arbeidet med styrking både av 
rettsinformasjonen til brukerne og av forvaltningens 
kompetanse innenfor dette fagfeltet.

1.3 Særlig om forholdet mellom folke-
trygdloven kapittel 5, helselovgiv-
ningen og folkerettslige 
trygdekoordineringsinstrumenter

1.3.1 INNLEDNING

De delene av norsk lovgivning og internasjonale av-
taler som omhandler helse- og omsorgstjenester under 
Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde, har 
ikke vært en del av mandatet for Trygdekoordinerings-
utvalget. Utvalget har derfor ikke vurdert vilkårene for 
ytelsene i folketrygdloven kapittel 5 eller helselovgiv-
ningen opp mot EØS-avtalen eller andre folkerettslige 
trygdekoordineringsforpliktelser. Utvalget har samtidig 
presisert at drøftingene av hvordan trygdeforordningen 
bør gjennomføres og synliggjøres i folketrygdloven, er 
generelle og ikke begrenset til å gjelde bestemte ytelser. 
Utvalget viste til at utvalgets drøftinger og forslag på et 
overordnet plan også vil kunne ha betydning for folke-
trygdloven kapittel 5.

I tillegg til de endringene i folketrygdloven, kon-
tantstøtteloven, barnetrygdloven, arbeids- og velferds-
forvaltningsloven og brexit-loven som ble foreslått av 
utvalget, og som blir behandlet i proposisjonen her, fo-
reslås det, i samråd med Helse- og omsorgsdepartemen-
tet, korresponderende endringer i folketrygdloven ka-
pittel 5.

EØS-retten, herunder trygdeforordningen, og andre 
folkerettslige trygdekoordineringsinstrumenter, får 
ikke bare anvendelse på helsetjenester som omfattes av 
folketrygdloven kapittel 5, men omfatter også helsetje-
nester som det offentlige finansierer etter helse- og om-
sorgstjenesteloven, tannhelsetjenesteloven, spesialist-
helsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetslo-
ven. Det foreslås derfor også endringer i disse lovene.

Det vises til proposisjonens kapittel 4, der følgende 
er redegjort for:
–   Folketrygdloven kapittel 5, herunder:

–   Generelt om stønad ved helsetjenester.

–   Stønad ved helsetjenester i utlandet.
–   Regulering i helselovgivningen.
–   EØS-rettens betydning for rettigheter til helsetje-

nester (trygdeforordningen), herunder:
–   Sentrale prinsipper for trygdekoordinering av 

helsetjenester, herunder lovvalg, likebehand-
ling, krav til opphold i Norge og eksportabilitet.

–   Rett til helsetjenester for arbeidstakere som er 
bosatt i en annen EØS-stat enn den kompetente 
staten, og for deres familiemedlemmer.

–   Rett til helsetjenester under midlertidig opp-
hold i en annen EØS-stat enn den kompetente 
staten.

–   Reise til en annen EØS-stat enn den kompe-
tente staten med det formål å motta behand-
ling under oppholdet (planlagt behandling).

–   Rett til helsetjenester for utflyttede pensjonis-
ter og deres familiemedlemmer.

–   Refusjonsoppgjør mellom behandlingsstaten 
og den kompetente staten.

–   Bi- og multilaterale avtaler med betydning for tryg-
dekoordinering av helsetjenester.

1.4 Formålsbestemmelsen i folke-
trygdloven

1.4.1 INNLEDNING

Det vises til proposisjonens kapittel 5, der gjelden-
de rett, utvalgets forslag og høringsinstansenes syn er 
gjort greie for.

1.4.2 DEPARTEMENTETS VURDERING OG 
FORSLAG

Det er vurdert om det bør innføres en tilføyelse i for-
målsbestemmelsen i folketrygdloven for å ivareta det 
internasjonale aspektet knyttet til trygdekoordinering.

Et hovedformål med folketrygdloven er å sikre øko-
nomisk trygghet i nærmere angitte situasjoner. En til-
føyelse i formålsbestemmelsen i folketrygdloven som 
foreslått av Trygdekoordineringsutvalget, vil synliggjøre 
at folketrygden bidrar til å sikre økonomisk trygghet 
også ved internasjonal mobilitet.

Sett på bakgrunn av at de folkerettslige forpliktelse-
ne med hensyn til trygdekoordinering også synliggjøres 
i de andre foreslåtte bestemmelsene, kan imidlertid en 
slik tilføyelse i formålsparagrafen i utgangspunktet 
fremstå som overflødig.

En slik lovendring, på et overordnet plan, vil kunne 
bidra til å gjøre brukerne oppmerksomme på trygdeko-
ordineringsreglenes eksistens og betydning, og den vil 
dermed være et godt supplement til de foreslåtte folke-
rettsmarkørene og de nye inkorporeringsbestemmelse-
ne.
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Departementet støtter også utvalgets syn på at utvi-
delsen av formålsbestemmelsen reflekterer den om-
stendigheten at trygdeforordningen og gjennomfø-
ringsforordningen foreslås inkorporert i folketrygdlo-
ven, hvilket synliggjør at de to forordningene og de mul-
tilaterale avtalene om trygdekoordinering inngår som 
integrerte deler av norsk trygdelovgivning, med lovs 
rang.

Å endre formålsbestemmelsen i folketrygdloven, 
slik at det fremgår at loven skal ivareta Norges forplik-
telser til trygdekoordinering etter EØS-avtalen og andre 
folkerettslige avtaler, støttes også av de høringsinstanse-
ne som har uttalt seg.

Det legges imidlertid vekt på at formålet med en slik 
endring bør være å synliggjøre trygdekoordineringsfor-
pliktelsene, for dermed å bidra til å sikre etterlevelsen av 
dem. Dette innebærer at det foreslås en noe annen ord-
lyd enn den som Trygdekoordineringsutvalget foreslo.

Det vises til lovforslaget, folketrygdloven § 1-1 nytt 
fjerde ledd og de tilhørende spesialmerknadene.

1.5 Inkorporasjonsbestemmelsene
1.5.1 INNLEDNING

Utvalget foreslo at inkorporering av folkerettslige 
avtaler med betydning for trygdekoordinering gjøres på 
en annen måte enn i dag.

Det vises til proposisjonens kapittel 6.1, der det er 
redegjort for gjeldende rett og utvalgets forslag når det 
gjelder:
–   ny løsning med hensyn til inkorporering av trygde-

forordningen og den tilhørende gjennomførings-
forordningen.

–   ny løsning med hensyn til inkorporering av øvrige 
multilaterale folkerettslige avtaler med betydning 
for trygdekoordinering.

–   ny løsning med hensyn til inkorporering av bilate-
rale trygdeavtaler.

–   ny løsning med hensyn til hvordan forslaget til end-
ret inkorporering skal reflekteres i barnetrygdloven 
og kontantstøtteloven.

Det vises til proposisjonens kapittel 6.2, der hø-
ringsinstansenes syn er gjort greie for.

1.5.2 DEPARTEMENTETS VURDERING OG 
FORSLAG

1.5.2.1 Innledning
Det er hensiktsmessig å styrke synligheten av Nor-

ges folkerettslige forpliktelser med hensyn til trygdeko-
ordinering, gjennom å foreta endringer i hvordan de ak-
tuelle folkerettslige instrumentene er gjennomført i 
norsk rett.

1.5.2.2 Inkorporering av trygdeforordningen 
og gjennomføringsforordningen i lov

Det vises til proposisjonens kapittel 6.3.2, der det gis 
en nærmere omtale av forslaget til ny løsning med hen-
syn til inkorporering av trygdeforordningen og den til-
hørende gjennomføringsforordningen samt tidligere 
og fremtidige endringsforordninger til disse to forord-
ningene.

Inkorporasjon i lov vil øke synligheten av forord-
ningene, og at det er prinsipielt riktig at bestemmelser 
som gjør til dels betydelige unntak fra de ellers gjelden-
de bestemmelsene i trygdelovgivningen, finnes på sam-
me regelnivå.

Det foreslås at trygdeforordningen og gjennomfø-
ringsforordningen, og alle endringsforordningene til 
disse to forordningene, gjennomføres i norsk rett ved en 
omformulering av § 1-3 i folketrygdloven, som er ho-
vedloven på trygdeområdet. Det foreslås imidlertid å 
sette opp bestemmelsen på en litt annen måte enn fore-
slått av utvalget, for å få et oppsett som samsvarer med 
den tradisjonelle måten å sette opp slike inkorpore-
ringsbestemmelser i norsk rett på.

Omformuleringen av § 1-3 i folketrygdloven fore-
slås kombinert med reflekterende endringer i annen be-
rørt lovgivning, der det blant annet henvises til inkorpo-
rasjonsbestemmelsen i folketrygdloven.

Det tas sikte på å få utarbeidet også en EØS-tilpasset 
utgave.

Det vises til lovforslaget, folketrygdloven § 1-3 og de 
tilhørende spesialmerknadene.

1.5.2.3 Inkorporering av øvrige multilaterale 
folkerettslige avtaler om trygdekoordi-
nering i lov

Det vises til proposisjonens kapittel 6.3.3, der det gis 
nærmere omtale av forslaget til ny løsning med hensyn 
til inkorporering av øvrige multilaterale folkerettslige 
avtaler om trygdekoordinering.

Inkorporasjon i lov vil øke synligheten av de multi-
laterale trygdekoordineringsinstrumentene. Det er na-
turlig å inkorporere samtlige multilaterale trygdekoor-
dineringsinstrumenter på lovs nivå. Det er mest hen-
siktsmessig at slik inkorporering skjer i folketrygdloven 
og ikke i en særskilt lov.

Det foreslås derfor at de multilaterale avtalene med 
betydning for trygdekoordinering inkorporeres i folke-
trygdloven ny § 1-3 a. Dette gjelder nordisk konvensjon 
om trygd og bestemmelsene om trygdekoordinering i 
EFTA-konvensjonen, separasjonsavtalen med Storbri-
tannia og trianguleringsavtalen mellom EØS/EFTA-stat-
ene og EU.

Den foreslåtte inkorporeringsbestemmelsen i § 1-3 a 
ikke omfatter folkerettslige avtaler som kun berører deler 
av særlovgivningen.
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Det vises til lovforslaget, folketrygdloven ny § 1-3 a 
første og tredje ledd og de tilhørende spesialmerknade-
ne.

1.5.2.4 Gjennomføring av bilaterale trygdeav-
taler i forskrift

Det vises til proposisjonens kapittel 6.3.4, der det gis 
nærmere omtale av forslaget til ny løsning med hensyn 
til inkorporering av bilaterale trygdeavtaler.

Det er en vesentlig forskjell mellom de bilaterale 
trygdeavtalene på den ene siden og trygdeforordnin-
gen, gjennomføringsforordningen og de multilaterale 
avtalene med betydning for trygdekoordinering på den 
andre siden. Det vil være tilstrekkelig og mest hensikts-
messig å inkorporere de bilaterale trygdeavtalene i for-
skrift.

Det foreslås derfor inntatt en forskriftshjemmel i 
folketrygdloven ny § 1-3 a andre ledd.

Det foreslås videre at det i paragrafens tredje ledd 
skal fremgå at bestemmelsene i folketrygdloven og i de 
forskriftene som er gitt med hjemmel i folketrygdloven, 
må «tolkes og anvendes» i samsvar med blant annet de 
forpliktelsene som følger av de bilaterale avtalene om 
trygdekoordinering.

Forslaget om forskriftshjemmel og gjennomføring i 
forskrift suppleres med forslag om reflekterende end-
ringer i annen berørt lovgivning.

Det vises til lovforslaget, folketrygdloven ny § 1-3 a 
andre og tredje ledd og de tilhørende spesialmerknade-
ne.

1.5.2.5 Korresponderende endringer i folke-
trygdloven og andre lover

Det vises til proposisjonens kapittel 6.3.5, der det gis 
nærmere omtale av forslaget til ny løsning med hensyn 
til hvordan forslaget til endret inkorporering skal reflek-
teres i den øvrige berørte lovgivningen. Dette gjelder 
endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven, barne-
trygdloven, arbeids- og velferdsforvaltningsloven og 
brexit-loven.

I tillegg fremmes forslag om endringer i en rekke 
andre lover:
–   lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs,
–   lov om Statens pensjonskasse,
–   lov om pensjonstrygd for fiskere,
–   lov om pensjonsordning for sykepleiere,
–   lov om tannhelsetjenesten,
–   lov om spesialisthelsetjenesten m.m., lov om pasi-

ent- og brukerrettigheter,
–   lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

m.m.
–   lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip.

Det vises til proposisjonens kapittel 6.3.5, der for-
slag til disse endringene er detaljert gjort greie for. For-
slagene følger opp utvalgets forslag.

Forslagene til korresponderende lovendringer har 
ikke vært på høring. Det legges til grunn at høring i dette 
tilfellet vil være åpenbart unødvendig, i lys av at forslag-
ene i all hovedsak er en direkte lovteknisk konsekvens 
av Trygdekoordineringsutvalgets forslag, som har vært 
på høring, og at formuleringene som foreslås, også er ba-
sert på Trygdekoordineringsutvalgets forslag. Forslage-
ne til lovendring endrer ikke gjeldende rett, men er kun 
ment som kompenserende tiltak for å unngå at de fore-
slåtte endringene som har vært på høring, medfører ne-
gative konsekvenser for synligheten av koblingen mel-
lom Norges folkerettslige forpliktelser og nasjonal lov-
givning.

Det vises til lovforslaget, folketrygdloven kapittel 1 
innholdsfortegnelsen og §§ 1-3, 1-3 a, 2-4 og 23-4 a, bar-
netrygdloven §§ 3 a og 22, kontantstøtteloven §§ 6 og 
22, brexit-loven § 2, lov om pensjonsordning for ar-
beidstakere til sjøs § 26, lov om Statens pensjonskasse 
§ 46, lov om pensjonstrygd for fiskere § 30, lov om pen-
sjonsordning for sykepleiere § 37, lov om tannhelsetje-
nesten § 1-8, lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 1-3, 
lov om pasient- og brukerrettigheter § 1-4, lov om kom-
munale helse- og omsorgstjenester m.m. § 1-3 og lov om 
stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip § 4-9, og de 
tilhørende spesialmerknadene.

1.6 Folkerettsmarkører
1.6.1 INNLEDNING

Trygdekoordineringsutvalget foreslo at det i folke-
trygdloven, barnetrygdloven og kontantstøtteloven tas 
inn folkerettsmarkører som synliggjør at lovens regler 
må fravikes eller suppleres der dette følger av forpliktel-
ser i trygdeforordningene eller bi- og multilaterale avta-
ler med betydning for trygdekoordinering.

Det vises til proposisjonens kapittel 7, der gjelden-
de rett, utvalgets forslag og høringsinstansenes syn er re-
degjort for.

1.6.2 DEPARTEMENTETS VURDERING OG 
FORSLAG

1.6.2.1 Innledning
Forutsetningen som ligger i EØS-avtalen artikkel 7 

om at en forordning må implementeres «som sådan», 
og ikke splittes opp, gjentas eller omformuleres, gjør at 
en full EØS-tilpasning verken er praktisk mulig eller 
hensiktsmessig. De norske trygdereglene er spredt i fle-
re ulike lover, noe som gjør det umulig med en full til-
pasning, gitt at forordningen ikke vil kunne splittes opp.

Trygdeforordningen reiser særskilte problemstil-
linger knyttet til gjennomføringen i norsk rett ved at 
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den er utformet for å virke sammen med nasjonale reg-
ler som ikke forutsettes å være harmonisert. Det er nød-
vendig å synliggjøre trygdekoordineringsforpliktelsene 
bedre i folketrygdloven, barnetrygdloven og kontant-
støtteloven gjennom bruk av særskilte folkerettsmarkø-
rer.

Markørene bør legges inn kapittelvis i folketrygdlo-
ven, og de bør legges inn innledningsvis i barnetrygdlo-
ven og kontantstøtteloven. Det foreslås at det også leg-
ges inn en tilsvarende folkerettsmarkør i folketrygdlo-
ven kapittel 5, om stønad ved helsetjenester.

Departementet deler ikke Trygdekoordineringsut-
valgets vurdering av at enkelte av folketrygdlovens stø-
nader til enslig mor eller far er omfattet av trygdeforord-
ningens virkeområde.

Trygderetten har 26. januar 2022 sendt en henven-
delse til EFTA-domstolen med anmodning om en rådgi-
vende tolkningsuttalelse knyttet til spørsmålet om 
hvorvidt folketrygdlovens stønader til enslig mor eller 
far er omfattet av trygdeforordningens virkeområde. 
Det er hensiktsmessig å få en rettslig avklaring på dette 
spørsmålet gjennom EFTA-domstolens kommende 
tolkningsuttalelse i sak E-2/22 og Trygderettens etterføl-
gende avgjørelse.

Utvalgets forslag om å ta inn en folkerettsmarkør i 
folketrygdloven kapittel 15 foreslås derfor ikke fulgt 
opp i proposisjonen her.

Det må imidlertid tas et forbehold om at EØS-retten 
er dynamisk og endres over tid, blant annet gjennom 
domstolenes fortolkning av regelverket.

Det vises til proposisjonens kapittel 7.5.2, der det 
detaljert redegjøres for folkerettsmarkører i folketrygd-
loven, barnetrygdloven og kontantstøtteloven, her-
under behovet for særlige folkerettsmarkører, samt for-
slag til konkrete folkerettsmarkører.

Når det gjelder vurdering av behovet for markører 
til annet EØS-regelverk, vises det til at å sette inn markø-
rer til trygdeforordningen, men ikke til annen relevant 
EØS-rett, vil kunne føre til feilaktige motsetningsslut-
ninger for de EØS-reglene som ikke blir markert, blant 
annet arbeidstakerforordningen og EØS-avtalens gene-
relle regler om fri bevegelighet. Å få lagt inn markører 
som dekker alt relevant EØS-regelverk, vil imidlertid 
neppe være verken praktisk eller mulig. Det legges til 
grunn at en slik supplering i så fall må sendes på almin-
nelig høring. Det fremmes derfor ikke forslag om å ta sli-
ke henvisninger inn i folkerettsmarkørene.

1.6.2.1.1 Forskriftshjemler

Utvalget pekte på at markørene kan suppleres med 
en forskriftshjemmel for de ytelsene hvor det er rele-
vant å gi utfyllende eller supplerende bestemmelser i 
forskrift.

Adgangen til å kunne gi regler som supplerer og ut-
fyller forordninger, er begrenset.

I dag er det gitt fire sett med forskrifter knyttet til 
anvendelsen av trygdeforordningen:
–   forskrift 23. desember 1993 nr. 1251 om pensjons-

beregning, om tilståelse og beregning av barnetil-
legg og barnepensjon og om gjennomføringa av fol-
ketrygdlovens bestemmelser om inntektsprøving i 
tilfelle som omfattes av EØS-avtalen,

–   forskrift 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger 
under arbeidsløshet (kapittel 13),

–   forskrift 12. februar 2015 nr. 130 om beregning av 
uføretrygd etter EØS-avtalen,

–   forskrift 13. desember 2017 nr. 2099 om beregning 
av arbeidsavklaringspenger etter EØS-avtalen.

De nevnte forskriftene er alle hjemlet i folketrygdlo-
ven § 25-15 og folketrygdloven § 1-3. Forskrift om dag-
penger under arbeidsløshet inneholder også nasjonalt 
initierte forskriftsbestemmelser og er derfor også hjem-
let i ulike bestemmelser i folketrygdloven kapittel 4.

Å ta inn en hjemmel for å kunne gi slike forskriftsbe-
stemmelser i folkerettsmarkøren i det aktuelle kapitle-
ne fremfor med hjemmel i folketrygdloven §§ 1-3 og 25-
15, vil bidra til å synliggjøre at det er gitt slike forskrifts-
bestemmelser. Det foreslås derfor at slike forskrifts-
hjemler bare tas inn i folkerettsmarkørene i de lovkapit-
lene hvor det i dag er gitt slike forskriftsbestemmelser, 
og der det foreligger en konkret plan fra departementet 
om å gi slike forskrifter.

Det vil fortsatt være behov for å opprettholde for-
skrifter som supplerer trygdeforordningen for dagpen-
ger under arbeidsløshet, arbeidsavklaringspenger, ufø-
retrygd, ytelser til gjenlevende ektefelle, barnepensjon 
og alderspensjon. Det foreslås derfor at det legges inn en 
forskriftshjemmel i folketrygdloven ny §§ 4-1 a, 11-1 a, 
12-1 a, 17-1 a, 18-1 a, 19-1 a og 20-1 a.

Det er i dag ikke gitt slike forskriftsbestemmelser for 
stønad for å kompensere for utgifter til bedring av ar-
beidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet (hjelpemid-
ler mv.). Det vurderes å gi enkelte forskriftsbestemmel-
ser også for disse stønadene, og det foreslås derfor at det 
også tas inn en forskriftshjemmel i ny § 10-1 a.

Det foreslås at forskriftshjemmelen legges til depar-
tementet.

Det vises til lovforslaget, folketrygdloven ny §§ 4-1 
a, 10-1 a, 11-1 a, 12-1 a, 17-1 a, 18-1 a, 19-1 a og 20-1 a, og 
de tilhørende spesialmerknadene.

1.6.2.2 Vurderinger av folkerettsmarkører i helse-
lovgivningen

Ut over forslaget til henvisnings- og gjennomfø-
ringsbestemmelser i helselovgivningen med hensyn til 
trygdeforordningen og bi- og multilaterale avtaler med 
betydning for trygdekoordinering er det ikke grunn til å 
supplere med folkerettsmarkører som synliggjør sam-
menhengen mellom helselovene og internasjonale 
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trygdekoordineringsinstrumenter. Det er allerede flere 
bestemmelser i helselovene som hver på sin måte syn-
liggjør disse folkerettslige forpliktelsene, og som der-
med fungerer som folkerettsmarkører.

1.6.2.3 Vurdering av folkerettsmarkører 
i annen trygdelovgivning

At det tas inn folkerettsmarkører i folketrygdloven, 
barnetrygdloven og kontantstøtteloven, kan gi grunn 
for å vurdere om det bør tas inn tilsvarende markører i 
annen trygdelovgivning. Det vil vurderes om det kan 
være hensiktsmessig med tilsvarende folkerettsmarkø-
rer i annen trygdelovgivning.

1.7 Folketrygdlovens bestemmelser 
om oppholdskrav

1.7.1 INNLEDNING

Trygdekoordineringsutvalget foreslo ikke omfatt-
ende EØS-tilpasninger av hele trygdelovgivningen, med 
sikte på at alle regler for grensekryssende tilfeller skal 
fremgå direkte av lovteksten. De mente imidlertid at 
oppholdskravene i folketrygdloven for rett til sykepen-
ger (§ 8-9), pleiepenger mv. (§ 9-4) og arbeidsavklarings-
penger (§ 11-3) står i en særstilling. Utvalget foreslo der-
for endringer i utformingen av oppholdskravene for å 
synliggjøre trygdeforordningens betydning for folke-
trygdlovens krav om opphold i Norge for disse ytelsene.

Utvalget viste til at faren for feilaktige motsetnings-
slutninger kan begrenses gjennom å ta inn utfyllende 
folkerettsmarkører som synliggjør at lovens regler må 
fravikes eller suppleres der dette følger av forpliktelser i 
trygdeforordningen eller bi- og multilaterale avtaler 
med betydning for trygdekoordinering.

Utvalget foreslo ikke tilsvarende endringer av opp-
holdskravene i folketrygdloven for dagpenger under ar-
beidsløshet (§ 4-2), hjelpemidler (§ 10-3) og stønader til 
enslig mor eller far (§ 15-3). De begrunnet i hovedsak 
dette med at vurderingen av når kravet til opphold i 
Norge for disse ytelsene gjelder fullt ut, og når det må 
suppleres med trygdeforordningen eller eventuelt an-
nen EØS-rett, vil være langt mer komplisert enn de end-
ringene som utvalget foreslo i oppholdskravene i folke-
trygdloven §§ 8-9, 9-4 og 11-3.

Det vises til proposisjonens kapittel 8.2, der gjeld-
ende rett er detaljert beskrevet, samt kapittel 8.3 og 8.4, 
der utvalgets forslag og høringsinstansenes syn er gjort 
greie for.

1.7.2 DEPARTEMENTETS VURDERING OG 
FORSLAG

1.7.2.1 Innledning
Bestemmelsene i folketrygdloven §§ 8-9, 9-4 og 11-

3 stiller som et vilkår for rett til henholdsvis sykepenger, 

pleiepenger mv. og arbeidsavklaringspenger at med-
lemmet oppholder seg i Norge. Dette innebærer at de 
generelle reglene om eksportabilitet i trygdeforordnin-
gen at en ytelse ikke kan reduseres eller stanses fordi 
mottakeren er bosatt eller oppholder seg i en annen 
EØS-stat, med mindre forordningen selv gir regler om 
noe annet. Dette innebærer at de som er omfattet av 
trygdeforordningen, enten direkte eller gjennom andre 
avtaler som gir forordningen anvendelse for dem, og 
som reiser til stater og områder som faller inn under for-
ordningens dekningsområde, lovmessig skal behandles 
som om de reiste internt i Norge.

Det er ingen referanse til trygdeforordningen eller 
EØS-retten i bestemmelsene om krav til opphold i Nor-
ge i folketrygdloven § 8-9, § 9-4 eller § 11-3. Bestemmel-
sene fremstår da – lest isolert – å være i direkte motstrid 
med Norges forpliktelser etter trygdeforordningen.

Det er ønskelig å synliggjøre trygdeforordningens 
betydning for oppholdskravet for disse tre ytelsene di-
rekte i lovteksten.

EØS-retten har betydning for anvendelsen av folke-
trygdloven ut over oppholdskravene. I hovedsak gjelder 
dette beregningsregler, opptjeningsregler og eksport-
regler, men også andre bestemmelser vil måtte ses i 
samsvar med EØS-retten. Det er fare for uriktige motset-
ningsslutninger når det foreslås å gjøre endringer kun 
for disse tre oppholdskravsbestemmelsene. Risikoen for 
slike motsetningsslutninger reduseres av de folkeretts-
markørene som foreslås i proposisjonen.

Det er ikke hensiktsmessig å vurdere eventuelle ut-
videlser av adgangen til å motta ytelser i utlandet i for-
bindelse med denne proposisjonen. Formålet er å tyde-
liggjøre gjeldende rett, og de videre vurderingene er der-
for knyttet til utvalgets forslag.

1.7.2.2 Synliggjøring av EØS-rettens betydning 
for kravene til opphold i Norge

Utvalgets forslag om å synliggjøre den adgangen 
personer som er omfattet av trygdeforordningen, har til 
å motta sykepenger, pleiepenger mv. og arbeidsavkla-
ringspenger i stater eller områder som er omfattet av 
trygdeforordningens geografiske virkeområde, støttes. 
Trygdekoordineringsutvalget foreslo å beholde kravet 
til opphold i Norge, men samtidig å tilføye et nytt annet 
punktum i bestemmelsens første ledd som fastslår at 
«[f]or et medlem som omfattes av trygdeforordningen 
etter folkerettslige bestemmelser som nevnt i §§ 1-3 og 
1-3 a, likestilles opphold i et land eller område der for-
ordningen er gitt anvendelse for vedkommende, med 
opphold i Norge».

Departementet er enig i Trygdekoordineringsutval-
gets forslag om å endre §§ 8-9 og 11-3 (sykepenger og ar-
beidsavklaringspenger) ved å sette inn henvisning til 
trygdeforordningen og bi- og multilaterale avtaler med 
betydning for trygdekoordinering som nevnt i forslaget 
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til §§ 1-3 og 1-3 a (inkorporasjonsbestemmelsene) i be-
stemmelsenes første ledd.

Det foreslås i tillegg en tilsvarende endring av § 9-4 
(pleiepenger), som ble endret fra 1. juni 2021, jf. Prop. 
104 L (2020–2021). Paragrafen gir nå egne bestemmelser 
om oppholdskravet for ytelser etter kapittel 9, og den 
tidligere henvisningen til oppholdskravet i § 8-9 er fjer-
net.

Det foreslås en noe annen utforming av ordlyden i 
de aktuelle bestemmelsene enn utvalgets forslag. Det 
foreslås at det i bestemmelsenes første ledd første punk-
tum presiseres at det er et vilkår for rett til ytelse at med-
lemmet oppholder seg i Norge eller i en annen EØS-stat. 
Ettersom trygdeforordningen omfatter blant annet nor-
ske statsborgere og statsborgere i andre EØS-stater, syn-
liggjøres det som i praksis vil være hovedregelen for de 
aller fleste først i bestemmelsen. Videre foreslås det at 
det tas inn en henvisning til den foreslåtte § 1-3 a i første 
punktum i bestemmelsen, for å synliggjøre at bi- og 
multilaterale trygdeavtaler (nordisk konvensjon om 
trygd og EFTA-avtalen mv.) kan innebære at det er ad-
gang til å oppholde seg i stater eller områder som er om-
fattet av den aktuelle avtalen.

For personer som ikke er EØS-borgere, vil det fort-
satt være et vilkår for rett til ytelse at vedkommende 
oppholder seg i Norge, med mindre annet følger av tryg-
deforordningen etter § 1-3, eller trygdeforordningens 
bestemmelser er gitt anvendelse for dem på grunnlag av 
en bi- eller multilateral trygdeavtale som nevnt i den fo-
reslåtte § 1-3 a. Kravene til opphold i Norge for personer 
som ikke er EØS-borgere, reguleres i bestemmelsenes 
første ledd andre punktum.

Det vises til lovforslaget, folketrygdloven § 8-9 førs-
te ledd, § 9-4 første ledd og § 11-3 første ledd og de tilhø-
rende spesialmerknadene.

1.7.2.3 Justering av bestemmelsene om unntak 
fra kravene til opphold

Dagens oppholdskravsbestemmelser for sykepen-
ger (§ 8-9), pleiepenger mv. (§ 9-4) og arbeidsavklarings-
penger (§ 11-3) inneholder også unntaksbestemmelser 
for når det likevel kan mottas ytelse i utlandet.

Det foreslås at området angis som «utenfor Norge». 
Forslaget innebærer en videreføring av gjeldende rett og 
tilsvarer det materielle innholdet i utvalgets forslag.

Det vises til at folketrygdloven § 8-9 tredje ledd ble 
endret med virkning fra 1. juni 2021, jf. Prop. 104 L 
(2020–2021). Det ønskes å videreføre disse endringene i 
bestemmelsen, men med nødvendige tilpasninger som 
følge av endringen i første ledd. Forslag avviker derfor 
noe fra utvalgets forslag til lovendring, siden utvalgets 
forslag tok utgangspunkt i bestemmelsen slik den lød 
før 1. juni 2021.

Det vises til lovforslaget, folketrygdloven § 8-9 and-
re og tredje ledd, § 9-4 andre og tredje ledd og § 11-3 

andre og tredje ledd og de tilhørende spesialmerknade-
ne.

1.7.2.4 Krav om opphold for barnetillegg til 
arbeidsavklaringspenger

Det følger av folketrygdloven § 11-20 at personer 
som mottar arbeidsavklaringspenger og som forsørger 
barn, har rett til et barnetillegg. Det er et vilkår at det for-
sørgede barnet, med unntak av kortere perioder, er bo-
satt og oppholder seg i Norge.

Trygdekoordineringsutvalget påpekte at trygde-
forordningen artikkel 21 nr. 1 også får betydning for 
oppholdskravet knyttet til barnetillegg

Selv om utvalget løftet frem forholdet mellom tryg-
deforordningen og oppholdskravet for barnetillegg for 
arbeidsavklaringspenger, foreslo ikke utvalget å justere 
oppholdskravet i § 11-20. Utvalget foreslo imidlertid at 
forholdet til trygdeforordningen skulle synliggjøres i ett 
av strekpunktene i utvalgets forslag til folkerettsmarkør 
i § 11-1 a.

Av hensyn til et helhetlig regelverk i folketrygdloven 
kapittel 11 bør ordlyden justeres i oppholdskravet for 
barnetillegget i § 11-20 når det gjøres endringer i det ge-
nerelle oppholdskravet i § 11-3.

Forslaget til justering av ordlyden i oppholdskravet 
for barnetillegg har ikke vært på høring. Forslaget til jus-
tert ordlyd er i tråd med gjeldende rett og praksis. End-
ringen anses som en nødvendig konsekvens av utvalgets 
forslag til endringer i § 11-3 i samme kapittel i loven, og 
høring i dette tilfellet må anses som unødvendig.

Det gis ikke barnetillegg til sykepenger eller pleie-
penger mv., og det er derfor ikke behov for tilsvarende 
endringer i disse kapitlene i folketrygdloven.

Det foreslås å endre § 11-20 femte ledd ved å legge 
inn en tilsvarende presisering som foreslått i § 11-3 før-
ste ledd. Det foreslås presisert i første punktum at det er 
en forutsetning for rett til barnetillegg til arbeidsavkla-
ringspenger at barnet oppholder seg i Norge eller i en 
annen EØS-stat. Videre synliggjøres det i første punk-
tum at bi- og multilaterale trygdeavtaler med betydning 
for trygdekoordinering (nordisk konvensjon om trygd 
og EFTA-konvensjonen mv.) kan innebære at krav om 
opphold i Norge kan oppfylles ved opphold i andre sta-
ter og områder som er omfattet av den aktuelle avtalen. 
I andre punktum foreslås det presisert at det for et med-
lem av folketrygden som ikke er EØS-borger, som ho-
vedregel er et vilkår at barnet oppholder seg i Norge, 
med mindre annet følger av trygdeforordningen eller 
etter folkerettslige bestemmelser som nevnt i § 1-3 a.

En innføring av tilsvarende presisering i § 11-20 
femte ledd som i § 11-3 første ledd vil dermed synliggjø-
re at vilkåret om at barnet må være bosatt i Norge eller 
oppholde seg lovlig i Norge, vil kunne oppfylles ved 
opphold i en stat eller et område der trygdeforordnin-
gen er gitt anvendelse for dem som omfattes av forord-
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ningens personkrets, eventuelt i en stat eller i et område 
som følge av bi- eller multilateral trygdeavtale som 
nevnt i § 1-3 a. I andre tilfeller vil det fortsatt være krav 
til opphold i Norge.

Gjeldende unntak for kortere utenlandsopphold i 
§ 11-20 femte ledd andre punktum foreslås videreført i 
nytt tredje punktum, men slik at det geografiske områ-
det endres til «utenfor Norge» slik det foreslås i § 11-3.

Det vises til lovforslaget, folketrygdloven § 11-20 
femte ledd og de tilhørende spesialmerknadene.

1.7.2.5 Oppholdskravene for de andre ytelsene 
etter folketrygdloven

Det vil være komplisert å endre folketrygdloven § 4-
2 (dagpenger under arbeidsløshet), § 10-3 (hjelpemid-
ler) og § 15-3 (stønad til enslig mor eller far) slik at be-
stemmelsene reflekterer når kravet til opphold i Norge 
gjelder fullt ut, og når det må suppleres med trygde-
forordningen eller annen EØS-rett. Det understrekes at 
trygdeforordningen artikkel 21 nr. 1 kun regulerer kon-
tantytelser ved sykdom, svangerskap og fødsel.

For arbeidsløshetsytelser er det gitt særlige regler i 
trygdeforordningen artikkel 63 som innebærer at man 
som hovedregel kan ha et oppholdskrav. For dagpenger 
under arbeidsløshet er altså forordningens utgangs-
punkt det motsatte av det som gjelder for sykepenger, 
pleiepenger mv. og arbeidsavklaringspenger.

Folketrygdloven § 4-2 er formulert slik at det kom-
mer klart frem at kravet om opphold i Norge er en ho-
vedregel, og at det kan være unntak fra denne. Det vur-
deres at det ikke er nødvendig å gjøre endringer i folke-
trygdloven § 4-2.

Departementet har helt siden 1994 ansett stønade-
ne til enslig mor eller far for å falle utenfor trygdeforord-
ningens virkeområde. At stønadene ikke er omfattet av 
trygdeforordningen, betyr imidlertid ikke at de ikke kan 
omfattes av andre EØS-regler. Stønadene anses som en 
sosial fordel som omfattes av artikkel 7 nr. 2 i arbeidsta-
kerforordningen, som vil innebære at det gjelder et 
unntak fra kravet om opphold i Norge etter folketrygd-
loven § 15-3 for grensearbeidere som jobber i Norge og 
deres barn. Dagens unntak i § 15-3 andre ledd dekker 
ikke grensearbeidere som har rett til unntak etter ar-
beidstakerforordningen.

Trygdekoordineringsutvalget har verken vurdert el-
ler foreslått endringer som følger av arbeidstakerforord-
ningen. Det vurderes om det bør gis et særlig unntak i 
§ 15-3 for enslige foreldre som er grensearbeidere. Et 
eventuelt forslag om endring må sendes på alminnelig 
høring.

Også andre ytelser gitt etter folketrygdloven enn ar-
beidsavklaringspenger kan gi rett til barnetillegg (og 
eventuelt ektefelletillegg). Uføretrygd og alderspensjon 
etter kapittel 19 har ikke bestemmelser om krav til opp-
hold i Norge. For rett til forsørgingstillegg er det krav om 

medlemskap i folketrygden for mottaker, og vilkår om 
opphold i Norge for den forsørgede. Det vil vurderes om 
det bør gjøres en endring i utformingen av bestemmel-
sene om forsørgingstillegg for uføretrygd og alderspen-
sjon, slik at ordlyden er i tråd med det som følger av for-
arbeidene.

1.8 Om endringer i lov om arbeids- og 
velferdsforvaltningen

1.8.1 INNLEDNING

Arbeids- og velferdsetaten skal arbeide for å bedre 
brukernes møte med forvaltningen. Det er imidlertid 
ikke lovfestet noen alminnelig opplysningsplikt for for-
valtningen overfor publikum.

Arbeids- og velferdsetaten har innenfor sitt saks-
område en alminnelig veiledningsplikt i bestemte sa-
ker, jf. forvaltningsloven § 11.

Arbeids- og velferdsforvaltningsloven inneholder i 
hovedsak organisatoriske bestemmelser og visse mate-
rielle bestemmelser som var nødvendige for å gjennom-
føre Nav-reformen. Det er i liten grad gitt egne regler om 
alminnelig veilednings- eller opplysningsplikt i arbeids- 
og velferdsforvaltningsloven. Det vises til proposisjo-
nens kapittel 9, der omtale av relevante bestemmelser i 
blant annet arbeids- og velferdsforvaltningsloven, for-
valtningsloven og kommuneloven er tatt inn.

Det vises til proposisjonens kapittel 9.2 og 9.3, der 
utvalgets forslag og høringsinstansenes syn er gjort 
greie for.

1.8.2 DEPARTEMENTETS VURDERING OG 
FORSLAG

Departementet forstår det slik at utvalget foreslo å 
lovfeste en opplysningsplikt for Arbeids- og velferdseta-
ten, som omfatter både nasjonalt regelverk og folke-
rettslige avtaler med betydning for trygdekoordinering.

Det kan i utgangspunktet fremstå som unødvendig 
å lovregulere en opplysningsplikt for Arbeids- og vel-
ferdsetaten, men departementet har imidlertid kom-
met til at det bør lovfestes en opplysningsplikt.

Brukere kan ha særlige utfordringer med å orientere 
seg i regelverket, som er omfattende, komplekst og 
komplisert, og med et sterkt internasjonalt aspekt.

Det foreslås derfor å lovfeste en opplysningsplikt for 
Arbeids- og velferdsetaten i arbeids- og velferdsforvalt-
ningsloven § 4 andre ledd andre punktum, men slik at 
ordlyden justeres noe for å fremheve at det dreier seg 
om en opplysningsplikt. Den alminnelige veilednings-
plikten skal fortsatt følge av forvaltningsloven § 11. Det-
te er en tydeliggjøring av direktoratets ansvar. Det vises 
til ordlyden i forslaget, der det går frem at etaten skal 
legge til rette for at enhver kan få kjennskap til rettighe-
ter og plikter etter nasjonal og internasjonal trygderett.
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Det vises til lovforslaget, arbeids- og velferdsforvalt-
ningsloven § 4 andre ledd andre punktum og de tilhør-
ende spesialmerknadene.

1.9 Økonomiske, administrative og 
likestillingsmessige konsekvenser

Oppryddingen i kjølvannet av Arbeids- og vel-
ferdsetatens feilpraktisering av adgangen til å motta sy-
kepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger har 
resultert i betydelige utbetalinger. Per 31. desember 
2021 var det totale økonomiske omfanget av utbetalin-
ger og sletting av gjeld på om lag 363 mill. kroner. 57 
personer fått innvilget erstatning til totalt om lag 6,1 
mill. kroner.

Lovforslaget innebærer ingen endring av gjeldende 
rett, men skal bidra til å øke synligheten av og bevissthe-
ten om Norges folkerettslige forpliktelser med hensyn 
til trygdekoordinering. Forslaget vil derfor ikke ha noen 
konsekvenser for omfanget av utbetalingene fra folke-
trygden eller de øvrige norske trygdeordningene.

Endringene vil medføre behov for enkelte tilpas-
ninger i Arbeids- og velferdsetatens rundskriv og annet 
informasjonsmateriell, vedtaksbrev, omtale på nav.no 
etc. Tilpasninger kan ivaretas innenfor eksisterende 
budsjettrammer.

Lovforslaget innebærer heller ingen endring av gjel-
dende rett på de områdene som ligger under Helsedi-
rektoratets forvaltningsansvar. Forslaget vil dermed 
ikke ha konsekvenser av betydning for disse områdene. 
Det vil være behov for tilpasninger i Helsedirektoratets 
rundskriv og oppdatering av informasjon rettet mot 
publikum, helseaktører og andre på helsenorge.no. Til-
pasninger kan ivaretas innenfor eksisterende budsjet-
trammer.

Lovforslaget vil ikke ha noen likestillingsmessige 
konsekvenser.

2. Komiteens behandling
Som ledd i komiteens behandling av proposisjonen 

ble det invitert til åpen høring samt åpnet for å komme 
med skriftlig innspill.

Det meldte seg ingen til høringen.
Følgende leverte skriftlig innspill:

–   UD-partnerne.

3. Komiteens merknader
Ko m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r b e i d e r -

p a r t i e t ,  Tu v a  M o f l a g ,  R u n a r  S j å s t a d ,  Tr i n e 
L i s e  S u n d n e s  o g  To r b j ø r n  Ve r e i d e ,  f r a 
H ø y r e ,  H e n r i k  A s h e i m ,  A n n a  M o l b e r g  o g 
A l e k s a n d e r  S t o k k e b ø ,  f r a  S e n t e r p a r t i e t , 

A n j a  N i n a s d o t t e r  A b u s l a n d  o g  Pe r  O l a f 
L u n d t e i g e n ,  f r a  F r e m s k r i t t s p a r t i e t , 
D a g f i n n  H e n r i k  O l s e n  o g  G i s l e  M e i n i n g e r 
S a u d l a n d ,  f r a  S o s i a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i , 
l e d e r e n  K i r s t i  B e r g s t ø ,  o g  f r a  R ø d t ,  M í m i r 
K r i s t j á n s s o n , viser til Prop. 71 L (2021–2022) 
Endringer i folketrygdloven mv. (synliggjøring av folke-
rettslige forpliktelser til trygdekoordinering).

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a -
l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  R ø d t ,  viser til at på 
folketrygdens område etterlater EØS-avtalen Stortinget 
full handlefrihet til å bestemme hvilke ytelser Norge 
skal ha og hvordan de utformes. På grunn av Norges til-
slutning til EØS-avtalen må retten til ytelser for perso-
ner som drar fra Norge og som kommer til Norge, 
respektere de grunnleggende reglene i EØS-avtalen, 
trygdeforordningen og gjennomføringsforordningen.

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k 
Ve n s t r e p a r t i  o g  R ø d t , understreker at i denne ko-
ordineringen har Norge ingen handlefrihet, men må gi 
samme rettigheter og plikter til alle EU/EØS-borgere. 
EØS-avtalens hoveddel gir borgere fra EØS-stater rett til 
fri bevegelighet og likebehandling. EFTA-domstolens 
og Høyesteretts avklaringer i etterkant av Stortingets 
behandling av EØS-/trygdeskandalen har vist at be-
stemmelsene i EØS-avtalens hoveddel gir borgere fra 
EØS-stater rett til fri bevegelighet og likebehandling. 
Rekkevidden til rettighetene i EØS-avtalens hoveddel er 
hovedgrunnen til at feilpraktiseringen går helt tilbake 
til 1994.

D e t t e  f l e r t a l l e t  viser til at innholdet og ordly-
den i folketrygdloven aldri er vurdert i lys av disse rettig-
hetene, verken før eller etter at Stortinget vedtok å slutte 
seg til Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 
med virkning fra 1. januar 1994, på tross av at bestem-
melsene i internasjonale avtaler, herunder EØS-avtalen, 
går foran norsk lov dersom det er motstrid mellom 
norsk lov og internasjonale avtaler Norge er tilsluttet på 
trygdeområdet. EØS-avtalens hoveddel ble glemt. For-
holdet mellom folketrygdloven og EØS-retten er ikke 
utredet, men overlatt til praksis. Tvilsspørsmål ble ikke 
tatt tak i og avklart. Lovforslaget er ikke ment å inne-
bære noen endring av gjeldende rett.

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a -
l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  R ø d t , viser videre til at 
EØS-/trygdeskandalen er behandlet av Stortinget i to 
omganger. Hovedårsaken til skandalen er at folketrygd-
loven har krav om opphold i Norge i strid med EØS-av-
talens rett til fri bevegelighet og likebehandling. I 
etterkant av Stortingets behandling av feilpraktiserin-
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gen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-
området har Høyesterett, ESA og EFTA-domstolen slått 
fast at oppholdskravene i folketrygdloven har vært i 
strid med EØS-avtalens rett til fri bevegelighet og like-
behandling siden 1994. Fra 2012 var oppholdskravene 
også i strid med forordning (EF) nr. 883/2004 (trygde-
forordningen). EFTAs overvåkingsorgan ESA har i brev 
av 9. juni 2021 uttalt at forskjellene mellom folketrygd-
lovens oppholdskrav og EØS-avtalens rettigheter er så 
store at Norge krenker EØS-avtalens lojalitetsplikt.

F l e r t a l l e t  viser til at Stortinget har gjort vedtak 
om en endelig avklaring av forholdet mellom folke-
trygdlovens bestemmelser og EØS-retten for å unngå 
nye EØS-/trygdeskandaler. Lovforslaget i Prop. 71 L 
(2021–2022) henviser ikke til dette stortingsvedtaket, 
men tar utgangspunkt i Arbeids- og velferdsetatens feil-
praktisering av adgangen til å motta sykepenger, pleie-
penger og arbeidsavklaringspenger under opphold i 
andre EØS-stater.

Lovproposisjonen foreslår å gjøre en henvisning fra 
folketrygdlovens formålsparagraf til de folkerettslige 
forpliktelsene til trygdekoordinering, selv om disse ko-
ordineringsreglene ikke har betydning for nasjonal so-
sialpolitikk og innretningen av trygdeordningene.

Proposisjonens forslag er å synliggjøre de folke-
rettslige forpliktelser til trygdekoordinering gjennom å 
innføre folkerettsmarkører i relevant lovverk som viser 
til trygdeforordningen og gjennomføringsforordnin-
gen. Markørene henviser således ikke til EØS-avtalens 
rett til fri bevegelighet og likebehandling, selv om årsa-
ken til EØS-/trygdeskandalen var at rettighetene etter 
EØS-avtalens hoveddel ble oversett. Retten til fri beve-
gelighet og likebehandling for ikke-økonomisk aktive 
personer er særlig relevant på trygdeområdet, men den 
kan ikke leses direkte ut av teksten i EØS-avtalen. For å 
unngå nye EØS-/trygdeskandaler mener k o m i t e e n
det er særs viktig å synliggjøre dette i folkerettsmarkøre-
ne. Derfor er det nødvendig å presisere de foreslåtte fol-
kerettsmarkørene med en henvisning til EØS-avtalens 
rett til fri bevegelighet og likebehandling.

F l e r t a l l e t  foreslår derfor å ta ut den foreslåtte 
henvisningen i folketrygdlovens formålsparagraf og å 
supplere de foreslåtte folkerettsmarkørene med en 
overordnet bestemmelse som gjør det klart at loven skal 
tolkes og anvendes i samsvar med prinsippene om fri 
bevegelighet og likebehandling slik de følger av EØS-av-
talens hoveddel.

F l e r t a l l e t  mener at forrangsbestemmelsen må 
justeres slik at det blir klart at norsk lovgivning skal fra-
vikes der det er nødvendig for å sikre overensstemmelse 
med EØS-avtalen og koordineringsreglene, i tråd med 
Trygdekoordineringsutvalgets forslag og gjeldende rett.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t  har som utgangspunkt at norske velferdsytel-

ser skal være for norske borgere og andre som bor og 
arbeider i Norge. Norske velferdsytelser bør som ho-
vedregel ikke gis til utenlandske statsborgere som ikke 
bor i Norge. D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår derfor å 
sende proposisjonen tilbake til regjeringen og be om at 
regjeringen redegjør for handlingsrommet for å oppnå 
dette og eventuelt tar initiativ for å reforhandle den 
delen av EØS avtalen som omhandler trygder og vel-
ferdsordninger.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer på denne bak-
grunn følgende forslag:

«Prop. 71 L (2021–2022) Endringer i folketrygdlo-
ven mv. (synliggjøring av folkerettslige forpliktelser til 
trygdekoordinering) sendes tilbake til regjeringen for å 
få bedre redegjort for hvordan en kan sikre at norske 
velferdsytelser kun skal gis til norske statsborgere og 
andre som bor og arbeider i Norge. Dette innebærer 
også å ta initiativ til en reforhandling av den delen av 
EØS-avtalen som omhandler trygder og velferdsytel-
ser.»

Bakgrunn
Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -

b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k 
Ve n s t r e p a r t i  o g  R ø d t ,  viser til at bestemmelsene i 
EØS-avtalens hoveddel siden 1994 har gitt borgere fra 
EØS-stater rett til fri bevegelighet og likebehandling. 
Forordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koor-
dinering av trygdeordninger (trygdeforordningen) og 
forordning (EF) nr. 987/2009 av 16. september 2009 om 
regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/
2004 (gjennomføringsforordningen) er tatt inn i EØS-
avtalen vedlegg VI (henholdsvis nr. 1 og nr. 2). Disse to 
forordningene, samt de senere forordningene som har 
endret dem, er inkorporert i norsk rett ved forskrift 
22. juni 2012 nr. 585 om inkorporasjon av trygdeforord-
ningene i EØS-avtalen (inkorporasjonsforskriften).

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a -
l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  R ø d t , viser til at EØS-/
trygdeskandalen har blitt belyst gjennom behandling 
av to saker i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomi-
té.

Ved behandlingen av Innst. 278 S (2020–2021) om 
Redegjørelse gitt i Stortinget 13. oktober 2020 av ar-
beids- og sosialministeren om Granskingsutvalgets rap-
port om EØS-saken, NOU 2020: 9, fattet Stortinget føl-
gende vedtak den 23. mars 2021:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en 
endelig avklaring av forholdet mellom folketrygdlovens 
bestemmelser og trygdeforordning 883/2004 som vil 
ligge til grunn for håndteringen av tidligere saker, senest 
ved framleggelse av sine vurderinger av lovutvalget som 
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skal gjennomgå trygdelovgivningen og forholdet til 
internasjonale avtaler.»

Som grunnlag for vedtaket viste komiteen til at 
rettstilstanden i saken fremdeles var under vurdering i 
ESA og i EFTA-domstolen, og at departementet hadde 
nedsatt et lovutvalg som skulle gjennomgå trygdelov-
givningen og forholdet til internasjonale avtaler.

D e t t e  f l e r t a l l e t  viser til at Arnesen-utvalget 
(NOU 2020: 9) la til grunn at krav eller tiltak etter nasjo-
nal rett som utgjør restriksjoner på fri bevegelighet, kan 
opprettholdes såfremt de er rettferdiggjort, og pekte 
særlig på hensynet til et bærekraftig trygdesystem. Ut-
valget la til grunn at oppholdskravet for syke-, pleie- og 
arbeidsavklaringspenger er begrunnet i legitime hensyn 
til oppfølging av medlemmet, hensynet til å hindre mis-
bruk av ordningen og hensynet til å oppdage og sank-
sjonere misbruk. Utvalget antok at selv om prinsippene 
i EØS-avtalens hoveddel gjelder, kan begrensninger og 
restriksjoner forsvares trygde- og sosialpolitisk. Denne 
rettsoppfatningen lå til grunn for Stortingets behand-
ling av statsrådens redegjørelse om Granskingsutvalget 
rapport om EØS-saken, NOU 2020: 9, gitt 13. oktober 
2020, og for norske myndigheters argumentasjon foran 
EFTA-domstolen da rettsspørsmålene ble avklart der. 
EFTA-domstolen anerkjente ikke den norske rettsopp-
fatningen. EFTA-domstolens avgjørelse av 5. mai 2021 
slår fast at norsk lovgivning og praksis krenker EØS-bor-
geres rett til fri bevegelighet slik den følger av EØS-avta-
lens hoveddel. Høyesterett sluttet seg til EFTA-domsto-
lens avgjørelse i storkammerdom av 2. juli 2021.

D e t t e  f l e r t a l l e t  viser videre til at Trygdekoordi-
neringsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 
23. juni 2020. Utredningen ble avgitt før Høyesteretts 
rettsavklarende dom. Mandatet begrenset utvalgets 
oppgave til å se på forholdet mellom den norske trygde-
lovgivningen og de trygdekoordineringsinstrumentene 
som Norge er bundet av, i lys av det mandatet omtalte 
som saken om Arbeids- og velferdsetatens feilaktige 
tolkning av artikkel 21 i trygdeforordningen. Mandatet 
viser til at EØS-avtalens hoveddel legger føringer for ko-
ordineringen av trygdeytelser mellom EØS-landene. 
Dette er en henvisning til EØS-avtalens hoveddel artik-
kel 29, som er hjemmel for trygdeforordningen. Denne 
bestemmelsen i hoveddelen gir Norge plikt til å innlem-
me koordineringsreglene i EØS-avtalen og retter seg 
mot myndighetene. Bestemmelsen gir i seg selv ikke ret-
tigheter som borgerne kan påberope seg direkte foran 
forvaltningsorganer eller domstoler. De mest sentrale 
individuelle rettighetsbestemmelsene i EØS-avtalens 
hoveddel er artikkel 28 om fri bevegelighet for arbeids-
takere og artikkel 36 om rett til å reise fritt i EØS-områ-
det for å motta tjenester. Det var artikkel 36 EFTA-dom-
stolen bygget på i dommen av 5. mai 2021. EFTA-dom-
stolen og senere Høyesterett la en annen rettsoppfat-

ning til grunn enn den som var fremlagt som grunnlag 
for Stortingets vedtak av 23. mars 2021. De individuelle 
rettighetsbestemmelsene var ikke en del av Trygdekoor-
dineringsutvalgets mandat. Betydningen av dem, og 
dermed konsekvensene av Høyesteretts storkammer-
dom av 2. juli 2021, er derfor ikke utredet som grunnlag 
for fremleggelsen av Prop. 71 L (2021–2022).

D e t t e  f l e r t a l l e t  viser til at Stortinget behandlet 
departementets oppfølging av vedtaket i Innst. 141 S 
(2021–2022) fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om 
Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 
2020–2021. I innstillingen skriver en samlet kontroll- og 
konstitusjonskomité:

«Komiteen viser til Arbeids- og sosialdepartemen-
tets redegjørelse i Prop. 1 S (2021–2022) om at departe-
mentet den 25. juni 2021 sendte utredningen fra trygde-
koordineringsutvalget på alminnelig høring med frist 
25. oktober. I høringsbrevet varslet Arbeids- og sosial-
departementet at det tas sikte på å legge fram en propo-
sisjon som følger opp utvalgets anbefalinger om at det 
må foretas endringer i folketrygdlovens bestemmelser 
om oppholdskrav for sykepenger, pleiepenger og 
arbeidsavklaringspenger under opphold i andre EØS-
stater. Flertallet imøteser fremleggelsen av denne pro-
posisjonen før oppfølgingen av vedtaket avsluttes.»

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  viser til 
at trygdeskandalens årsaker og hva som må gjøres for å 
rydde opp, er grundig behandlet i kontroll- og konstitu-
sjonskomiteen både gjennom høringer og vedtak. D i s -
s e  m e d l e m m e r  omtaler ikke saken nærmere, men 
viser til de grundige gjennomganger som er gjort av sa-
ken tidligere, og støtter seg til vurderingene gjort av en 
enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité.

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k 
Ve n s t r e p a r t i  o g  R ø d t , merker seg at Stortingets 
vedtak nr. 773 av 23. mars 2021 ikke er omtalt i Prop. 71 
L (2021–2022).

Årsaken til feilen
Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -

b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k 
Ve n s t r e p a r t i  o g  R ø d t , viser til at Prop. 71 L (2021–
2022) beskriver bakgrunnen for lovforslaget som følger:

«Høsten 2019 ble det kjent at Arbeids- og velferds-
etaten i en rekke saker som var omfattet av EØS-regel-
verket, hadde praktisert folketrygdlovens oppholdskrav 
feil for mottakere av sykepenger, pleiepenger og 
arbeidsavklaringspenger som oppholdt seg midlertidig 
i andre EØS-stater.

Feilen skyldtes at etaten hadde behandlet disse 
sakene utelukkende etter bestemmelsene i folketrygd-
loven, uten å ta hensyn til bestemmelsene i trygde-
forordningen for dem som er omfattet av forordningens 
personkrets.»
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F l e r t a l l e t  viser til saksfremstillingen i kontroll- 
og konstitusjonskomiteens Innst. 168 S (2019–2020) og 
Innst. 278 S (2020–2021) og finner grunn til å påpeke at 
en enstemmig komité var av den oppfatning at Navs 
feiltolkning og feilpraktisering av folketrygdens opp-
holdskrav i forhold til EØS-avtalen og trygdeforordnin-
gen ikke alene forklarer hvordan EØS-/trygdeskandalen 
kunne oppstå. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ut-
taler i Innst. 278 S (2020–2021):

«Komiteen mener det er relevant å gå tilbake til 
tidspunktene da svikten opprinnelig oppstod. Parallelt 
med at Norge gikk inn i EØS, pågikk forarbeidene til fol-
ketrygdloven. Dagens folketrygdlov ble vedtatt i 1997. 
EØS-avtalen ble undertegnet i 1992 og gjorde seg gjeld-
ende fra 1. januar 1994. Komiteen viser til at ingen av 
forarbeidene til folketrygdloven behandlet forpliktel-
sene som fulgte av EØS-avtalen, noe som betraktes som 
betenkelig av granskingsutvalget ’ikke minst fordi blant 
annet oppholdskrav reiser umiddelbare spørsmål i for-
hold til de alminnelige reglene om fri bevegelighet.’

(…)
Komiteen viser til ikrafttredelsen av EUs nye trygde-

forordning 883/2004 den 1. juni 2012 og forarbeidene 
til denne som sentrale tidspunkter i forklaringen på 
hvordan feilen kunne oppstå.

(…)
Komiteen understreker at når lovgivningsteknik-

ken er egnet til å forvirre riksadvokaten, er den ikke 
egnet til å opplyse Stortinget som lovgiver. Den er heller 
ikke et utvetydig utgangspunkt for forvaltningen av lov-
verket i et underordnet organ.»

En samlet kontroll- og konstitusjonskomité pekte i 
Innst. 278 S (2020–2021) på at departementet ikke gjen-
nomførte noen dokumenterte vurderinger av sammen-
hengen mellom folketrygdloven og trygdeforordningen 
før trygdeforordningen ble implementert gjennom for-
skrift i 2012. Departementets lovgivningsteknikk må 
derfor trekkes inn som forklaring på hvorfor EØS-/tryg-
deskandalen kunne skje, og på omfanget av skandalen.

F l e r t a l l e t  viser også til at Trygdekoordinerings-
utvalget i NOU 2021: 8 uttaler:

«Slik utvalget ser det, gir ikke dagens regulering i fol-
ketrygdloven brukerne tilstrekkelig informasjon om de 
rettighetene som kan utledes av trygdeforordningen og 
gjennomføringsforordningen.»

F l e r t a l l e t  legger til grunn at EØS-/trygdeskanda-
len ikke kun var en feiltolkning av regelverket fra Navs 
side, slik mandatet for Granskingsutvalget (NOU 2020: 
9) og Trygdekoordineringsutvalget (NOU 2021: 8) la opp 
til.

F l e r t a l l e t  mener at når oppholdskrav reiser 
umiddelbare spørsmål i forhold til de alminnelige reg-
lene om fri bevegelighet og likebehandling, er det den 
manglende utredningen av forpliktelsene som følger av 
EØS-avtalens hoveddel, opp mot innholdet og ordlyden 
i folketrygdloven som er årsaken til EØS-/trygdeskanda-

len. Manglende utredning og avklaring av krav i lovver-
ket kan ikke kompenseres gjennom praksis.

F l e r t a l l e t  ser det slik at når forholdet mellom 
prinsippene i EØS-avtalens hoveddel om fri bevegelig-
het og likebehandling og norsk trygdelovgivning aldri 
har vært utredet, verken før eller etter 1994, har avvik 
mellom ordlyden i norsk trygdelovgivning og rettighe-
tene etter trygdeforordningen i all hovedsak vært over-
latt til praksis. Tvilsspørsmål ble ikke tatt tak i og avklart. 
Derfor kan ikke Arbeids- og velferdsetaten utpekes som 
hovedansvarlig for feilpraktisering av folketrygdlovens 
oppholdskrav.

Folketrygdlovens bestemmelser om 
oppholdskrav for sykepenger, 
pleiepenger og arbeidsavklaringspenger

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k 
Ve n s t r e p a r t i  o g  R ø d t , viser til at ESA den 
25. november 2020 åpnet formell sak mot Norge om 
gjennomføringen av trygdeforordningen. F l e r t a l l e t
registrerer at daværende statsråd Røe Isaksen i sitt brev 
til kontroll- og konstitusjonskomiteen av 27. januar 
2021 uttalte at EFTAs overvåkingsorgan, ESA, har stilt 
spørsmål ved om den norske gjennomføringen av tryg-
deforordningen er tilstrekkelig klar, som følge av at tryg-
delovgivningen ikke synliggjør konsekvensene av tryg-
deforordningen i norsk rett. Departementets vurdering 
var på dette tidspunktet at gjennomføringen ikke er i 
strid med de EØS-rettslige kravene om rettslig klarhet. 
ESAs vurdering av dette forholdet forelå ikke ved Stor-
tingets behandling av arbeids- og sosialministerens re-
degjørelse om Granskingsutvalgets rapport om EØS-sa-
ken, NOU 2020: 9.

F l e r t a l l e t  viser til at Norge den 9. juni 2021 mot-
tok en grunngitt uttalelse fra ESA om mulig traktat-
brudd vedrørende Norges regelverk for og praktisering 
av utbetaling av sykepenger, pleiepenger og arbeidsav-
klaringspenger under opphold i andre EØS-stater.

F l e r t a l l e t  viser til at ESA i den grunngitte uttalel-
sen påpekte at folketrygdlovens krav om opphold i Nor-
ge for rett til de tre aktuelle ytelsene, herunder den be-
grensede adgangen til å kunne søke om å få med seg 
ytelsene i en begrenset periode, strider mot trygde-
forordningen, EØS-avtalens bestemmelser om fri beve-
gelighet for arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende 
og tjenesteytere, og retten til fri bevegelighet etter Euro-
paparlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF av 
29. april 2004 om EØS-borgere og deres familiemedlem-
mers rett til å bevege og oppholde seg fritt på medlems-
statenes område. ESA erkjenner i uttalelsen at norsk 
praksis er endret siden høsten 2019, men anfører at 
opprettholdelsen av bestemmelsene i folketrygdloven 
skaper en situasjon med tvetydighet og juridisk usikker-
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het som gjør det vanskelig for den enkelte å forutbereg-
ne sine rettigheter, og som dermed er i strid med artikle-
ne 3 og 7 i EØS-avtalen (lojalitetsplikten).

F l e r t a l l e t  viser til at ESA ba Norge om å treffe 
nødvendige tiltak for å følge opp den grunngitte uttalel-
sen innen svarfristen, det vil si innen 9. september 2021. 
På bakgrunn av Norges svar ville ESA vurdere om det er 
grunn til å bringe saken inn for EFTA-domstolen. Norge 
sendte sitt svar til ESA 9. september 2021. I svaret ble det 
understreket at Arbeids- og velferdsetatens praksis var 
blitt lagt om, i samsvar med Norges EØS-rettslige for-
pliktelser, fra november 2019.

F l e r t a l l e t  viser til at det i svaret videre ble vist til 
den pågående lovgivningsprosessen som ble varslet i 
høringsbrevet til NOU 2021: 8, jf. omtalen nedenfor, og 
at det i denne prosessen ville bli tatt konkrete skritt med 
sikte på at Arbeids- og velferdsetatens endring av prak-
sis skal bli gjenspeilet i lovens ordlyd. Norge fastholdt 
imidlertid i svarbrevet at dagens regler ikke er utformet 
i strid med lojalitetsplikten.

I uttalelsen fra 9. juni 2021 påpeker ESA at Arbeids- 
og velferdsetatens endring av praksis ikke klargjør at 
oppholdskravet må fravikes i lys av retten til fri bevege-
lighet og likebehandling i EØS-avtalens hoveddel, blant 
annet fordi kildene til gjeldende praksis er uklare og 
spredt på et stort antall lite tilgjengelige kilder. ESA ak-
septerer ikke det norske argumentet om at praksis klar-
gjør gjeldende rett, og opprettholder argumentet om at 
oppholdskravet i folketrygdloven er årsaken til situasjo-
nen med tvetydighet og juridisk usikkerhet.

F l e r t a l l e t  viser til at Høyesterett ba EFTA-dom-
stolen om svar på flere spørsmål knyttet til EØS-/trygde-
skandalen. Blant annet er domstolen spurt til råds om 
hvorvidt det norske kravet om at mottakere av sykepen-
ger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger må opp-
holde seg i Norge, har vært i strid med EØS-retten også 
før juni 2012. Anmodningen var datert 30. juni 2020 og 
ble registrert ved EFTA-domstolen 2. juli 2020.

F l e r t a l l e t  viser til EFTA-domstolens avgjørelse av 
5. mai 2021 og Høyesteretts avgjørelse av 2. juli 2021, 
som slår fast at norske myndigheter hadde oversett eller 
feilpraktisert retten til fri bevegelighet og likebehand-
ling i EØS-avtalens hoveddel helt siden EØS-avtalen 
trådte i kraft i 1994, ved å opprettholde og foreslå for 
Stortinget et lovkrav om opphold i Norge i folketrygdlo-
ven.

F l e r t a l l e t  viser til at Trygdekoordineringsutval-
get i NOU 2021: 8 drøftet Arnesen-utvalgets spørsmål 
om hvorvidt en nærliggende tilpasning til EØS-rettens 
krav ville være å oppheve oppholdskravet i folketrygd-
loven for ulike kontantytelser under sykdom. Arnesen-
utvalget mente at de hensynene oppholdskravet er 
ment å ivareta, kan ivaretas gjennom konkrete aktivi-
tetsplikter som tar sikte på å bringe den enkelte trygde-
mottakeren tilbake til arbeidslivet. Trygdekoordine-

ringsutvalget var ikke uenig i dette, men påpekte at en 
slik endring også vil ha virkning for personer og typetil-
feller som ikke er omfattet av EØS-retten eller Norges 
øvrige folkerettslige forpliktelser med hensyn til trygde-
koordinering. Trygdekoordineringsutvalget mente at 
vurderingen av et slikt endringsforslag lå utenfor utval-
gets mandat, og de avsto derfor fra å legge frem et slikt 
forslag.

F l e r t a l l e t  konstaterer at selv om Arnesen-utvalg-
et i NOU 2020: 9 anså det som en nærliggende tilpas-
ning til EØS-rettens krav å oppheve oppholdskravet i 
folketrygdloven for ulike kontantytelser under sykdom, 
er ikke spørsmålet om å oppheve oppholdskravet i fol-
ketrygdloven utredet som grunnlag for departementets 
fremleggelse av Prop. 71 L (2021–2022), dette på tross av 
at ESA, EFTA-domstolen og Høyesterett hadde slått fast 
at oppholdskravet i folketrygdloven hadde vært i strid 
med EØS-avtalens hoveddel siden 1994.

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a -
l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  R ø d t , understreker at 
gjennomføringen av EØS-avtalens rett til fri bevegelig-
het og likebehandling må være lojal og korrekt, slik at 
EU-reglene blir tatt inn i norsk rett på riktig måte. Den 
må være klar og tydelig, slik at private kan forstå hva de 
nye reglene går ut på, og forholde seg til dem.

Stønad til enslig mor eller far 
(overgangsstønad)

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a -
l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  R ø d t , viser til at det i pro-
posisjonen ikke foreslås å ta inn en folkerettsmarkør i 
folketrygdloven kapittel 15. Departementet begrunner 
dette med at de har ment at stønad til enslig mor eller 
far ikke faller inn under trygdeforordningens virkeom-
råde. Departementet viser videre til at trygderetten den 
26. januar 2022 sendte en henvendelse til EFTA-dom-
stolen med anmodning om en rådgivende tolkningsut-
talelse om denne problemstillingen. Departementet vi-
ser videre til at det er formålstjenlig å få en rettslig avkla-
ring på dette gjennom EFTA-domstolens kommende 
tolkningsuttalelse i sak E-2/22 og Trygderettens etterføl-
gende avgjørelse.

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k 
Ve n s t r e p a r t i  o g  R ø d t , viser til at EFTA-domsto-
lens uttalelse i dom av 29. juli 2022 ble stadfestet i Tryg-
derettens kjennelse av 30. august 2022. I etterkant av 
Trygderettens kjennelse sendte ESA et brev den 
7. september 2022 med spørsmål om Norges oppføl-
ging av saken. I brevet vektlegger ESA EØS-avtalens ho-
veddel og retten til fri bevegelighet og likebehandling. 
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ESA etterspør i brevet den videre behandling av Prop. 
71 L (2021–2022). D e t t e  f l e r t a l l e t  understreker al-
voret i at det også i denne saken er identifisert straffe-
dom(mer) som det kan være aktuelt å begjære 
gjenåpnet.

Ko m i t e e n  viser videre til at statsråden i brev av 
12. oktober 2022 til Stortingets president har varslet at 
hun legger opp til å fremme en egen lovproposisjon vå-
ren 2023, hvor det vil foreslås å ta inn en folkerettsmar-
kør i folketrygdloven kapittel 15 tilsvarende de 
markørene som er foreslått tatt inn i de øvrige stø-
nadskapitlene i folketrygdloven. K o m i t e e n  imøteser 
at det fremmes lovforslag til folketrygdlovens kapittel 
15 for å sikre at folketrygdens bestemmelser på dette 
området blir i samsvar med EØS-retten.

Folketrygdens formålsparagraf
Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -

b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k 
Ve n s t r e p a r t i  o g  R ø d t , viser til at Stortinget ved be-
handlingen av Innst. O. nr. 46 (1996–1997), jf. Ot.prp. nr. 
29 (1995–1996) Ny lov om folketrygd (folketrygdloven), 
ga sin tilslutning til forslaget fra NOU 1990: 20 om at fol-
ketrygdloven bør ha et særskilt formålskapittel som kan 
være en slags grunnlov om økonomisk trygghet for en-
keltindividene i samfunnet. EU-regelverket på trygde-
området endrer ikke dette, men har som formål å koor-
dinere trygderettigheter i et felles arbeidsmarked og re-
spektere særtrekkene i nasjonal trygdelovgivning.

F l e r t a l l e t  viser til at det etter departementets 
vurdering taler de beste grunner for å endre formålsbe-
stemmelsen i folketrygdloven, slik at det fremgår at lo-
ven skal ivareta Norges forpliktelser til trygdekoordine-
ring etter EØS-avtalen og andre folkerettslige avtaler. 
Departementets vurdering bygger på Trygdekoordine-
ringsutvalgets forslag i NOU 2021: 8 om at for å synlig-
gjøre det internasjonale aspektet ved trygdelovgivnin-
gen foreslår utvalget at det tilføyes et nytt ledd i folke-
trygdlovens formålsbestemmelse som løfter frem koor-
dineringsreglenes funksjon med å legge til rette for mo-
bilitet mellom statene.

F l e r t a l l e t  viser til at departementet i proposisjo-
nen vurderer at sett på bakgrunn av at de folkerettslige 
forpliktelsene med hensyn til trygdekoordinering også 
synliggjøres i de andre foreslåtte bestemmelsene, kan 
imidlertid en slik tilføyelse i formålsparagrafen i ut-
gangspunktet fremstå som overflødig. I den foreslåtte 
bestemmelsen påpekes det at folketrygdloven skal iva-
reta Norges forpliktelser til trygdekoordinering etter 
EØS-avtalen og andre folkerettslige avtaler. Bestemmel-
sen løfter frem forpliktelsene og målet om å sikre etter-
levelse av disse.

F l e r t a l l e t  viser til at folketrygdloven § 1-1 fastslår 
at folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet ved 

å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved ar-
beidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for 
barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. 
Folketrygden skal bidra til utjevning av inntekt og leve-
kår over den enkeltes livsløp og mellom grupper av per-
soner. Folketrygden skal bidra til hjelp til selvhjelp med 
sikte på at den enkelte skal kunne forsørge seg selv og 
klare seg selv best mulig til daglig.

F l e r t a l l e t  understreker at folketrygdlovens for-
målsparagraf er kjernen i det nasjonale selvstyret 
innenfor EØS-avtalens forpliktelser. Trygdekoordine-
ringsreglene endrer ikke dette, men underordner seg 
den nasjonale sosial- og velferdspolitikken. F l e r t a l l e t
er derfor uenig i å synliggjøre det internasjonale aspek-
tet ved trygdelovgivningen i denne bestemmelsen og 
slutter seg derfor ikke til lovproposisjonens forslag om å 
endre folketrygdloven § 1-1.

Folkerettsmarkører
Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -

b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k 
Ve n s t r e p a r t i  o g  R ø d t , viser til at departementet 
opplyser at formålet med forslagene som legges frem i 
proposisjonen her, er å bidra til å øke synligheten av og 
bevisstheten om Norges folkerettslige forpliktelser med 
hensyn til trygdekoordinering. Lovforslaget er således 
ikke ment å innebære noen endring av gjeldende rett.

F l e r t a l l e t  viser til at det i Prop. 71 L (2021–2022) 
foreslås å ta inn folkerettsmarkører i de fleste av folke-
trygdlovens kapitler. Markørene viser til EØS-avtalens 
sekundærregelverk, trygdeforordningen og gjennomfø-
ringsforordningen. Folkerettsmarkørene i folketrygdlo-
ven tas kun inn av informasjonshensyn og har i seg selv 
ingen rettsskapende virkning. Aktuelle rettigheter og 
plikter ut over dem som fremgår av loven, følger direkte 
av de avtalene som til enhver tid er gjennomført i norsk 
rett.

F l e r t a l l e t  viser til at utgangspunktet for feilprak-
tiseringen av folketrygdens oppholdskrav ved reiser i 
EØS-området var at det følger av EØS-avtalens bestem-
melser og rettspraksis i tilknytning til disse at man ikke 
kan stanse utbetalinger av slike kontantytelser bare 
med den begrunnelse at mottakeren bor eller opphol-
der seg i et annet EØS-land enn det landet som utbetaler 
ytelsen. Årsaken til EØS-/trygdeskandalen var at rettig-
hetene etter EØS-avtalens hoveddel ble oversett. Retten 
til fri bevegelighet og likebehandling for ikke-økono-
misk aktive personer er særlig relevant på trygdeområ-
det, men rettighetene kan ikke leses direkte ut av avtale-
teksten. Formuleringene i EØS-avtalens hoveddel er 
gamle. Ingen bestemmelse i hoveddelen gjør det uttryk-
kelig klart at enkeltpersoner som mottar trygd, er be-
skyttet av grunnprinsippene om fri bevegelighet og like-
behandling. Det har blitt avklart gjennom rettspraksis, 
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men denne rettspraksisen er ikke lett tilgjengelig. Årsa-
kene til EØS-/trygdeskandalen viser at det er viktig med 
en påminning om retten til fri bevegelighet og likebe-
handling etter EØS-avtalens hoveddel i folketrygdloven 
for å forebygge feil praksis i fremtiden.

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a -
l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  R ø d t , foreslår derfor å 
utvide folkerettsmarkørene med en henvisning til prin-
sippene om fri bevegelighet og likebehandling slik de 
følger av EØS-avtalens hoveddel, jf. forslaget til folke-
trygdloven § 1-3. Denne henvisningen klargjør at opp-
holdskravet i folketrygdloven skal fravikes i lys av 
retten til fri bevegelighet og likebehandling i EØS-avta-
lens hoveddel. Alle foreslåtte folkerettsmarkørers tilvis-
ninger foreslås følgelig endret ved at det vises til 
folketrygdloven §§ 1-3 a og 1-3 b i stedet for §§ 1-3 og 1-
3 a.

Forrangsbestemmelsen
Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -

b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a -
l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  R ø d t , viser til at Trygde-
koordineringsutvalget i NOU 2021: 8 foreslo en formu-
lering av forrangsbestemmelsen som følger:

«Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av 
denne loven, fravikes i den utstrekning det er nødvendig 
for å overholde forpliktelser som følger av forordnin-
gene nevnt i første ledd.»

F l e r t a l l e t  viser til at i Prop. 71 L (2021–2022) har 
departementet endret formuleringen av forrangsbe-
stemmelsen til:

«Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av 
denne loven, skal tolkes og anvendes i samsvar med for-
pliktelsene som følger av forordningene nevnt i første 
og andre ledd.»

F l e r t a l l e t  viser til at det etter departementets 
mening ikke er nødvendig å ta med verbet «fravikes» i 
bestemmelsen. Det understrekes at dette ikke er ment å 
ha noen realitetsbetydning sammenlignet med Trygde-
koordineringsutvalgets forslag.

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k 
Ve n s t r e p a r t i  o g  R ø d t , viser videre til at proposi-
sjonens forslag til forrangsbestemmelse er språklig mer 
uklar og synes å statuere et prinsipp om konform for-
tolkning i strid med EØS-avtalen. D e t t e  f l e r t a l l e t
understreker at EØS-avtalens prinsipp om forrang er 
klart og uomtvistet, og at Trygdekoordineringsutval-
gets forslag er en rett frem gjennomføring av dette prin-
sippet. D e t t e  f l e r t a l l e t  foreslår derfor å endre 

lovproposisjonens forslag til § 1-3 tredje ledd og ny § 1-
3 a tredje ledd, samtidig som disse foreslås som ny § 1-3 
a ny § 1-3 b.

Ko m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  bemer-
ker at departementet i sitt lovforslag har brukt en annen 
formulering enn den som er lagt frem av Trygdekoordi-
neringsutvalget. Videre vil d i s s e  m e d l e m m e r  un-
derstreke departementets egen omtale av at dette ikke 
har noen realitetsbetydning for tolkningen av loven. På 
den bakgrunn stiller d i s s e  m e d l e m m e r  seg bak for-
slaget om å endre regjeringens forslag som omtalt over.

Endringer av lovforslaget i 
proposisjonen

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a -
l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  R ø d t , har på denne bak-
grunn følgende forslag til justeringer med utgangspunkt 
i lovproposisjonens bestemmelser om endringer i fol-
ketrygdloven § 1-1, § 1-3 og § 1-3 a:
Følgende forslag vedtas ikke:

«§ 1-1 nytt fjerde ledd skal lyde:
Loven skal ivareta Norges forpliktelser til trygdede-

koordinering etter EØS-avtalen og andre folkerettslige 
avtaler.»

Følgende forslag vedtas:
«§ 1-3 (ny)

Loven skal tolkes og anvendes i samsvar med prinsip-
pene om fri bevegelighet og lik behandling slik de kommer 
til uttrykk i EØS-avtalens hoveddel.

Ny § 1-3 a skal lyde:
Gjennomføring av trygdeforordningen og gjennnomfø-
ringsforordningen

EØS-avtalen vedlegg VI nr. 1 (forordning (EF) nr. 
883/2004 om koordinering av trygdeordninger, som 
endret ved forordning (EF) nr. 988/2009, forordning 
(EU) nr. 1244/2010, forordning (EU) nr. 465/2012, for-
ordning (EU) nr. 1224/2012, forordning (EU) nr. 517/
2013, forordning (EU) nr. 1372/2013, forordning (EU) 
nr. 1368/2014 og forordning (EU) 2017/492) (trygde-
forordningen) gjelder som lov med de tilpasningene 
som følger av vedlegg VI, protokoll 1 og avtalen for øv-
rig.

EØS-avtalen vedlegg VI nr. 2 (forordning (EF) nr. 
987/2009 om fastsettelse av nærmere regler for gjen-
nomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordi-
nering av trygdeordninger, som endret ved forordning 
(EU) nr. 1244/2010, forordning (EU) nr. 465/2012, for-
ordning (EU) nr. 1224/ 2012, forordning (EU) nr. 1372/
2013, forordning (EU) nr. 1368/2014 og forordning (EU) 
2017/ 492) (gjennomføringsforordningen) gjelder som 
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lov med de tilpasningene som følger av vedlegg VI, pro-
tokoll 1 og avtalen for øvrig.

Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av den-
ne loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødven-
dig for å overholde forpliktelser som følger av forord-
ningene nevnt i første og andre ledd.

Ny § 1-3 b skal lyde:
§ 1-3 b Andre folkerettslige bestemmelser om trygdekoor-
dinering

Følgende folkerettslige bestemmelser gjelder som 
lov:
a. nordisk konvensjon om trygd av 12. juni 2012
b. EFTA-konvensjonen av 4. januar 1960 artikkel 21 og 

tillegg 2 til vedlegg K med endringer vedtatt 21. juni 
2001, 13. juli 2004, 27. november 2007 og 
12. november 2015

c. artikkel 29 til 34 i avtale om ordninger mellom 
Island, Fyrstedømmet Liechtenstein, Kongeriket 
Norge og Det forente kongerike Storbritannia og 
Nord-Irland som følge av Det forente kongerikes 
uttreden fra Den europeiske union, EØS-avtalen og 
andre avtaler som gjelder mellom Det forente kon-
gerike og EØS/ EFTA-statene i kraft av Det forente 
kongerikes medlemskap i Den europeiske union av 
28. januar 2020

d. EØS-avtalen vedlegg VI kapittel III (avtale mellom 
EU og EØS/EFTA-statene om trygdekoordinering 
for britiske borgere).
Kongen kan i forskrift gjennomføre bilaterale avta-

ler med andre land om trygdekoordinering.
Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av den-

ne loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødven-
dig for å overholde forpliktelser som følger av avtaler 
som er gjennomført i eller i medhold av paragrafen her.»

Oppfølging av vedtak 773, 23. mars 
2021

Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a -
l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  R ø d t , understreker at når 
det avdekkes brudd på individets rettigheter og rettssik-
kerhet, har staten et særlig ansvar for å rette opp egne 
feil. Derfor er k o m i t e e n  av den oppfatning at en av-
klaring av forholdet mellom folketrygdlovens bestem-
melser og trygdeforordning 883/2004 må innebære lov-
tekniske løsninger som gjør det enkelt for spesialister, 
allmennheten og Navs brukere å få tilstrekkelig infor-
masjon om de rettighetene som kan utledes av EØS-av-
talens hoveddel, trygdeforordningen og gjennomfø-
ringsforordningen.

F l e r t a l l e t  viser til at departementet i etterkant av 
fremleggingen av Prop. 71 L (2021–2022) vil vurdere en 
rekke forhold som ikke er avklart. Dette gjelder blant 

annet tekniske hjelpemidler, sammenlegging av tid i 
forbindelse med uføretrygd, stønad til enslig mor eller 
far, sammenlegging av tid eller inntekter og bevegelses-
frihet for familiemedlemmer.

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k 
Ve n s t r e p a r t i  o g  R ø d t , viser til at utviklingen i sa-
ken i etterkant av Stortingets behandling av Innst. 278 S 
(2020–2021) viser behovet for å avdekke avvik mellom 
formuleringer og vilkår i norsk trygdelovgivning og ret-
tighetene som følger av EØS-retten. Det EØS-stridige 
oppholdskravet og den feilaktige klassifiseringen av 
overgangsstønaden utenfor EØS-avtalen er ett av flere 
eksempler på at norsk trygdelovgivning er i strid med 
EØS-retten. Oversikten over prinsipielle kjennelser un-
der behandling i trygderetten viser at det kan komme 
opp stadig nye typer saker der EØS-retten er relevant, 
innen kort tid.

D e t t e  f l e r t a l l e t  understreker at avvik som er 
unødig store, må korrigeres eller elimineres ved endrin-
ger i den ordinære lovgivningen. Det vil bidra til at loven 
er enklest mulig å forstå for borgerne og for myndighe-
tene. Tvilsspørsmål kan ikke overlates til praksis. Bare 
slik kan det sikres at Stortinget ikke vedtar en lov som 
senere viser seg å være i strid med lojalitetsprinsippet i 
EØS-avtalen og grunnleggende prinsipper for borgernes 
rettigheter og rettssikkerhet.

D e t t e  f l e r t a l l e t  påpeker at det fremdeles er for-
hold mellom folketrygdloven og EØS-retten som ikke er 
avklart. For å sikre et avklart forhold mellom folketrygd-
lovens bestemmelser og EØS-retten er det nødvendig at 
innholdet og ordlyden i folketrygdloven vurderes opp 
mot EØS-avtalens rett til fri bevegelighet og likebehand-
ling for å unngå nye EØS-/trygdeskandaler.

Med utgangspunkt i årsakene til EØS-/trygdeskan-
dalen, slik de er beskrevet i denne innstillingen, mener 
d e t t e  f l e r t a l l e t  alle relevante tvilsspørsmål må føl-
ges opp og trygdemyndighetenes praksis gjennomgås. 
Folketrygdlovens innhold og ordlyd må vurderes opp 
mot EØS-avtalens rett til fri bevegelighet og likebehand-
ling med formål om å oppnå klarhet og å unngå EØS-
stridig lovgivning.

Opplysningsplikten
Ko m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -

b e i d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k 
Ve n s t r e p a r t i  o g  R ø d t , viser til NOU 2020: 9 – 
Blindsonen:

«Ved forslag til lovendringer har ikke Arbeids- og 
sosialdepartementet hatt tradisjon for å beskrive de 
begrensningene EØS-retten legger på anvendelsen av 
folketrygdlovens regler om krav til opphold i Norge. De 
EØS-rettslige reglene hevdes å være godt kjent i departe-
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mentet, men denne kunnskapen har ikke kommet til 
uttrykk i lovtekst eller tydelige forarbeider.»

F l e r t a l l e t  understreker at departementet skal ut-
forme lovproposisjoner og meldinger til Stortinget som 
er i tråd med opplysningsplikten etter Grunnloven § 82.

F l e r t a l l e t  viser videre til NOU 2021: 8 – Trygd 
over landegrensene:

«At Stortinget ikke har noen mulighet til å endre 
innholdet i en EØS-forordning som allerede er inn-
lemmet i EØS-avtalen, kan umiddelbart tilsi at det ikke 
er grunn til å involvere Stortinget ved den etterfølgende 
gjennomføringen i norsk rett. En forutsetning om at 
EØS-forordninger på trygdeområdet skal gjennomføres 
ved lov, vil imidlertid fremtvinge forutgående stortings-
behandling, før EØS-komiteens vedtak trer i kraft, jf. 
Grunnloven § 26 andre ledd og EØS-avtalen artikkel 
103. Utvalget erkjenner at Stortingets reelle mulighet til 
å påvirke innholdet av en EØS-forordning er begrenset, 
men mener at dette ikke kan få betydning for vurderin-
gen av om forordningens innhold er av en karakter som 
tilsier at Stortinget bør ta stilling til det.»

F l e r t a l l e t  understreker at et departement skal 
ivareta sine plikter etter Grunnloven § 82. I tillegg til at 
proposisjoner til Stortinget systematisk skal omtale 
EØS-rettens betydning når det er relevant, er det en 
nødvending opplysning at innholdet i lovens bestem-
melser, og eventuelle unntak fra dem, presenteres på en 
slik måte at det ikke etterlater tvil om hva som er hoved-
regel og hva som er unntak, både for Stortinget som lov-
giver og for forvaltning og rettsvesen som skal anvende 
loven. F l e r t a l l e t  understreker at regjeringen har plikt 
til, på eget initiativ, å fremlegge alle opplysninger Stor-
tinget trenger for å kunne behandle en sak forsvarlig.

Fremleggelse av lovforslag og meldinger til Stortin-
get i strid med opplysningsplikten skal ikke forekomme. 
F l e r t a l l e t  peker særlig på fremleggelsen av Prop. 74 L 
(2016–2017), hvor departementet foreslo å lovfeste 
Navs praksis og dermed i praksis innskjerpe opp-
holdskrav for arbeidsavklaringspenger i loven i strid 
med forordning (EF) nr. 883/2004, som da var innført 
ved forskrift 22. juni 2012 nr. 585.

F l e r t a l l e t  viser til at utredningsinstruksen gjel-
der for arbeid med EØS- og Schengen-regelverk, fra 
identifisering av nye initiativ i EU og formulering av nor-
ske posisjoner til innlemmelse i EØS-avtalen eller 
Schengen-avtalen og gjennomføring i norsk regelverk. 
Instruksen stiller krav om at utredningen skal være så 
omfattende og grundig som nødvendig, og dersom tilta-
ket berører prinsipielle spørsmål, skal utredningen 
drøfte disse på en balansert, systematisk og helhetlig 
måte.

F l e r t a l l e t  viser videre til daværende statsminis-
ter Erna Solbergs uttalelser i høring i kontroll- og konsti-
tusjonskomiteen fredag 10. januar 2020:

«Ja, jeg tenker at vi må se på hvordan vi implemen-
terer og belyser saker før de kommer inn, slik at vi vet at 
det er godt nok utredet om vi må gjøre endringer i prak-
sis på de områdene.

(…)
Det andre er opplysningsbiten: Hvordan sørger vi 

for at det som reelt sett er norsk rett, nemlig EØS-retten, 
er tilgjengelig nok til at vi ikke bare ser på norsk lov, men 
også ser på implikasjonene av det?»

F l e r t a l l e t  viser i denne sammenheng til at regje-
ringen Solberg i Meld. St. 40 (2016–2017) Eksport av 
norske velferdsytelser, opplyste Stortinget om følgende:

«EFTA-domstolen kom i sak E-3/12 Jonsson til at 
Norge ikke kunne anvende et krav om opphold i Norge. 
Denne saken ble avgjort på grunnlag av forordning 
1408/71 som hadde en lignende, om enn ikke identisk 
regulering.»

F l e r t a l l e t  viser til at ved Stortingets behandling 
av Innst. 108 S (2017–2018), jf. Meld. St. 40 (2016–2017) 
Eksport av norske velferdsytelser, merket arbeids- og 
sosialkomiteen seg at EØS-avtalens trygdedel anses 
som et viktig redskap for å legge til rette for fri bevegelig-
het av personer innad i EØS-området, og at det mest 
grunnleggende og viktigste prinsippet, ikke bare i for-
ordningen, men også i EØS-avtalen, er prinsippet om li-
kebehandling av nasjonaliteter.

E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r -
b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  S e n t e r p a r t i e t ,  S o s i a -
l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i  o g  R ø d t , viser til sine 
merknader i innstillingen og fremmer på denne bak-
grunn følgende forslag:

«A.

vedtak til lov
om endringer i folketrygdloven mv. (synliggjøring av 

folkerettslige forpliktelser til trygdekoordinering)

I
I lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonsordning for ar-
beidstakere til sjøs skal § 26 første og andre ledd lyde:

Kongen kan i forskrift gjennomføre bilaterale avtaler 
med andre land om trygdekoordinering.

Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne 
loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødvendig for 
å overholde forpliktelser som følger av EØS-avtalens ho-
veddel, bilaterale avtaler som nevnt i første ledd og for-
ordninger og avtaler som nevnt i folketrygdloven §§ 1-3 a 
og 1-3 b.

Nåværende andre ledd blir nytt tredje ledd.

II
I lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse skal 
§ 46 tredje og nytt fjerde ledd lyde:
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Kongen kan i forskrift gjennomføre bilaterale avtaler 
med andre land om trygdekoordinering.

Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne 
loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødvendig for 
å overholde forpliktelser som følger av EØS-avtalens ho-
veddel, bilaterale avtaler som nevnt i tredje ledd og for-
ordninger og avtaler som nevnt i folketrygdloven §§ 1-3 a 
og 1-3 b.

III
I lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere 
skal § 30 nr. 1 og nr. 2 lyde:
1. Kongen kan i forskrift gjennomføre bilaterale avtaler 

med andre land om trygdekoordinering.
2. Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne 

loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødvendig 
for å overholde forpliktelser som følger av EØS-avta-
lens hoveddel, bilaterale avtaler som nevnt i nr. 1 og 
forordninger og avtaler som nevnt i folketrygdloven 
§§ 1-3 a og 1-3 b.

Nåværende nr. 2 blir ny nr. 3.

IV
I lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for syke-
pleiere skal § 37 andre og nytt tredje ledd lyde:

Kongen kan i forskrift gjennomføre bilaterale avtaler 
med andre land om trygdekoordinering.

Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne 
loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødvendig for 
å overholde forpliktelser som følger av EØS-avtalens ho-
veddel, bilaterale avtaler som nevnt i andre ledd og for-
ordninger og avtaler som nevnt i folketrygdloven §§ 1-3 a 
og 1-3 b.

V
I lov 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten skal ny 
§ 1-8 lyde:
§ 1-8 Folkerettslige forpliktelser om trygdekoordinering

Kongen kan i forskrift gjennomføre bilaterale avta-
ler med andre land om trygdekoordinering.

Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av den-
ne loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødven-
dig for å overholde forpliktelser som følger av EØS-avta-
lens hoveddel, bilaterale avtaler som nevnt i første ledd 
og forordninger og avtaler som nevnt i folketrygdloven 
§§ 1-3a og 1-3 b.

VI
I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres følgen-
de endringer:

I innholdsfortegnelsen i kapittel 1 skal tredje og nytt 
fjerde og femte strekpunkt lyde:
–   forholdet til EØS-avtalens hoveddel står i § 1-3

–   gjennomføring av trygdeforordningen og gjennomfø-
ringsforordningen står i § 1-3 a

–   andre folkerettslige bestemmelser om trygdekoordi-
nering står i § 1-3 b

Innholdsfortegnelsen nåværende fjerde til niende 
strekpunkt blir sjette til ellevte strekpunkt.

§ 1-3 skal lyde:
§ 1-3 Forholdet til EØS-avtalens hoveddel

Loven skal tolkes og anvendes i samsvar med prinsip-
pene om fri bevegelighet og lik behandling slik de kommer 
til uttrykk i EØS-avtalens hoveddel.

Ny § 1-3 a skal lyde:
§ 1-3 a Gjennomføring av trygdeforordningen og gjen-
nomføringsforordningen

EØS-avtalen vedlegg VI nr. 1 (forordning (EF) nr. 
883/2004 om koordinering av trygdeordninger, som 
endret ved forordning (EF) nr. 988/2009, forordning 
(EU) nr. 1244/2010, forordning (EU) nr. 465/2012, for-
ordning (EU) nr. 1224/2012, forordning (EU) nr. 517/
2013, forordning (EU) nr. 1372/2013, forordning (EU) 
nr. 1368/2014 og forordning (EU) 2017/492) (trygde-
forordningen) gjelder som lov med de tilpasningene 
som følger av vedlegg VI, protokoll 1 og avtalen for øv-
rig.

EØS-avtalen vedlegg VI nr. 2 (forordning (EF) nr. 
987/2009 om fastsettelse av nærmere regler for gjen-
nomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordi-
nering av trygdeordninger, som endret ved forordning 
(EU) nr. 1244/2010, forordning (EU) nr. 465/2012, for-
ordning (EU) nr. 1224/2012, forordning (EU) nr. 1372/
2013, forordning (EU) nr. 1368/2014 og forordning (EU) 
2017/492) (gjennomføringsforordningen) gjelder som 
lov med de tilpasningene som følger av vedlegg VI, pro-
tokoll 1 og avtalen for øvrig.

Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av den-
ne loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødven-
dig for å overholde forpliktelser som følger av forord-
ningene nevnt i første og andre ledd.

Ny § 1-3 b skal lyde:
§ 1-3 b Andre folkerettslige bestemmelser om trygdekoor-
dinering

Følgende folkerettslige bestemmelser gjelder som 
lov:
a. nordisk konvensjon om trygd av 12. juni 2012
b. EFTA-konvensjonen av 4. januar 1960 artikkel 21 og 

tillegg 2 til vedlegg K med endringer vedtatt 21. juni 
2001, 13. juli 2004, 27. november 2007 og 12. novem-
ber 2015

c. artikkel 29 til 34 i avtale om ordninger mellom 
Island, Fyrstedømmet Liechtenstein, Kongeriket 
Norge og Det forente kongerike Storbritannia og 
Nord-Irland som følge av Det forente kongerikes 
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uttreden fra Den europeiske union, EØS-avtalen og 
andre avtaler som gjelder mellom Det forente kon-
gerike og EØS/EFTA-statene i kraft av Det forente 
kongerikes medlemskap i Den europeiske union av 
28. januar 2020

d. EØS-avtalen vedlegg VI kapittel III (avtale mellom 
EU og EØS/EFTA-statene om trygdekoordinering 
for britiske borgere).

Kongen kan i forskrift gjennomføre bilaterale avta-
ler med andre land om trygdekoordinering.

Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av den-
ne loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødven-
dig for å overholde forpliktelser som følger av avtaler 
som er gjennomført i eller i medhold av paragrafen her.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 2 skal første og nytt 
andre strekpunkt lyde:
–   pliktig medlemskap står i § 2-1 og §§ 2-2 til 2-6
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 2-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til sjuende 
strekpunkt blir tredje til åttende strekpunkt.

Ny § 2-1 a skal lyde:
§ 2-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal tryg-
dekoordinering

Bestemmelsene i dette kapitlet skal fravikes i den 
utstrekning det er nødvendig av hensyn til relevante be-
stemmelser i EØS-avtalens hoveddel, trygdeforordnin-
gen, gjennomføringsforordningen og bi- og multilatera-
le trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 1-3 b.

§ 2-4 første ledd skal lyde:
Bestemmelsene i trygdeforordningen og gjennomfø-

ringsforordningen får tilsvarende anvendelse på en ar-
beidstaker mv. som er omfattet av EØS-avtalens person-
krets og som arbeider med leting etter eller utvinning av 
olje, gass eller andre naturressurser på den norske delen 
av kontinentalsokkelen, som om vedkommende hadde 
arbeidet på norsk territorium. Avtaler som nevnt i § 1-3 b
får anvendelse på kontinentalsokkelen i den utstrek-
ning det er bestemt i den enkelte avtale.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 3 skal nytt første strek-
punkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 3-1

Innholdsfortegnelsens nåværende første til femte strek-
punkt blir andre til sjette strekpunkt.

Ny § 3-1 skal lyde:
§ 3-1 Forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-
koordinering

Bestemmelsene i dette kapitlet skal fravikes i den 
utstrekning det er nødvendig av hensyn til relevante be-
stemmelser i EØS-avtalens hoveddel, trygdeforordnin-
gen, gjennomføringsforordningen og bi- og multilatera-
le trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 1-3 b.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 4 skal nytt andre strek-
punkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 4-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til fjortende 
strekpunkt blir tredje til femtende strekpunkt.

Ny § 4-1 a skal lyde:
§ 4-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal tryg-
dekoordinering

Dagpenger er en ytelse ved arbeidsløshet etter tryg-
deforordningen. Bestemmelsene i dette kapitlet skal 
fravikes i den utstrekning det er nødvendig av hensyn til 
relevante bestemmelser i EØS-avtalens hoveddel, tryg-
deforordningen, gjennomføringsforordningen og bi- og 
multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 1-3 b.

Departementet kan i forskrift gi bestemmelser som 
supplerer eller legger til rette for etterlevelse av bestem-
melser om ytelser ved arbeidsløshet i trygdeforordnin-
gen og gjennomføringsforordningen.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 5 skal nytt andre strek-
punkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 5-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til fjortende 
strekpunkt blir tredje til femtende strekpunkt.

Ny § 5-1 a skal lyde:
§ 5-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal tryg-
dekoordinering

Stønad ved helsetjenester er ytelser ved sykdom et-
ter trygdeforordningen. Bestemmelsene i dette kapitlet 
skal fravikes i den utstrekning det er nødvendig av hen-
syn til relevante bestemmelser i EØS-avtalens hoveddel, 
trygdeforordningen, gjennomføringsforordningen og 
bi- og multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 1-3 b.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 6 skal nytt andre strek-
punkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 6-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til åttende 
strekpunkt blir tredje til niende strekpunkt.
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Ny § 6-1 a skal lyde:
§ 6-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal tryg-
dekoordinering

Grunnstønad og hjelpestønad er ytelser ved syk-
dom etter trygdeforordningen. Bestemmelsene i dette 
kapitlet skal fravikes i den utstrekning det er nødvendig 
av hensyn til relevante bestemmelser i EØS-avtalens ho-
veddel, trygdeforordningen, gjennomføringsforordnin-
gen og bi- og multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 
1-3 b.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 7 skal nytt andre strek-
punkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 7-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til femte strek-
punkt blir tredje til sjette strekpunkt.

Ny § 7-1 a skal lyde:
§ 7-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal tryg-
dekoordinering

Stønad ved gravferd er gravferdshjelp etter trygde-
forordningen. Bestemmelsene i dette kapitlet skal fravi-
kes i den utstrekning det er nødvendig av hensyn til re-
levante bestemmelser i EØS-avtalens hoveddel, trygde-
forordningen, gjennomføringsforordningen og bi- og 
multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 1-3 b.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 8 skal nytt andre strek-
punkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 8-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til fjortende 
strekpunkt blir tredje til femtende strekpunkt.

Ny § 8-1 a skal lyde:
§ 8-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal tryg-
dekoordinering

Sykepenger er en ytelse ved sykdom etter trygde-
forordningen. Bestemmelsene i dette kapitlet skal fravi-
kes i den utstrekning det er nødvendig av hensyn til re-
levante bestemmelser i EØS-avtalens hoveddel, trygde-
forordningen, gjennomføringsforordningen og bi- og 
multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 1-3 b.

§ 8-9 skal lyde:
§ 8-9 Oppholdskrav

Det er et vilkår for rett til sykepenger at medlemmet 
oppholder seg i Norge, i et annet EØS-land eller i et land 
eller område der trygdeforordningen er gitt anvendelse 
for vedkommende ved en bi- eller multilateral trygdeav-
tale som nevnt i § 1-3 b. For et medlem som ikke er EØS-
borger, stilles det krav om opphold i Norge, med mindre 

annet følger av trygdeforordningen, se § 1-3 a, eller en bi- 
eller multilateral trygdeavtale som nevnt i § 1-3 b.

Sykepenger ytes uten hinder av første ledd under opp-
hold utenfor Norge til
a. en person som er medlem etter § 2-5, § 2-6 eller § 2-

8,
b. et medlem som er innlagt i helseinstitusjon for 

norsk offentlig regning, eller som får oppholdet 
dekket etter avtale med et annet land om trygd.
Et medlem kan også ellers få sykepenger uten hinder 

av første ledd ved opphold utenfor Norge i inntil fire uker 
i løpet av en tolvmånedersperiode. Det må være avklart 
med arbeidsgiver og sykmelder at oppholdet ikke vil 
være til hinder for planlagt aktivitet og behandling. Det 
er også et vilkår at oppholdet ikke vil hindre Arbeids- og 
velferdsetatens kontroll og oppfølging. Medlemmet må 
på forhånd søke Arbeids- og velferdsetaten om godkjen-
ning av oppholdet.

Når et medlem som arbeider i utlandet, har rett til 
sykepenger fra trygden, utbetaler arbeidsgiveren syke-
pengene og får refusjon fra trygden.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 9 skal nytt andre strek-
punkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 9-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til tiende 
strekpunkt blir tredje til ellevte strekpunkt.

Ny § 9-1 a skal lyde:
§ 9-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal tryg-
dekoordinering

Omsorgspenger, opplæringspenger og pleiepenger 
er ytelser ved sykdom etter trygdeforordningen. Be-
stemmelsene i dette kapitlet skal fravikes i den utstrek-
ning det er nødvendig av hensyn til relevante bestem-
melser i EØS-avtalens hoveddel, trygdeforordningen, 
gjennomføringsforordningen og bi- og multilaterale 
trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 1-3 b.

§ 9-4 skal lyde:
§ 9-4 Oppholdskrav

Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at 
medlemmet oppholder seg i Norge, i et annet EØS-land el-
ler i et land eller område der trygdeforordningen er gitt an-
vendelse for vedkommende ved en bi- eller multilateral 
trygdeavtale som nevnt i § 1-3 b. For et medlem som ikke er 
EØS-borger, stilles det krav om opphold i Norge, med min-
dre annet følger av trygdeforordningen, se § 1-3 a, eller en 
bi- eller multilateral trygdeavtale som nevnt i § 1-3 b.

Ytelser etter dette kapitlet gis uten hinder av første 
ledd under opphold utenfor Norge til
a. en person som er medlem etter § 2-5, § 2-6 eller § 2-8,
b. et medlem som har omsorgen for et barn som er 

innlagt i helseinstitusjon for norsk offentlig regn-
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ing, eller der barnet får oppholdet dekket etter 
avtale med et annet land om trygd.
Et medlem kan også ellers få ytelser etter dette ka-

pitlet uten hinder av første ledd ved opphold utenfor Nor-
ge i inntil åtte uker i løpet av en tolvmånedersperiode. 
Medlemmet skal informere Arbeids- og velferdsetaten 
om oppholdet.

Når et medlem som arbeider i utlandet, har rett til 
ytelser etter kapittel 9, utbetaler arbeidsgiveren ytelsen 
og får refusjon fra trygden.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 10 skal nytt andre 
strekpunkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 10-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til fjerde strek-
punkt blir tredje til femte strekpunkt.

Ny § 10-1 a skal lyde:
§ 10-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal 
trygdekoordinering

Stønadsformer etter dette kapitlet som er omfattet 
av trygdeforordningen, er ytelser ved sykdom etter tryg-
deforordningen. For slike stønader skal bestemmelsene 
i dette kapitlet fravikes i den utstrekning det er nødven-
dig av hensyn til relevante bestemmelser i EØS-avtalens 
hoveddel, trygdeforordningen, gjennomføringsforord-
ningen og bi- og multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a 
og 1-3 b.

Departementet kan i forskrift gi bestemmelser som 
supplerer eller legger til rette for etterlevelse av bestem-
melser om ytelser ved sykdom i trygdeforordningen og 
gjennomføringsforordningen.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 11 skal nytt andre 
strekpunkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 11-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til trettende 
strekpunkt blir tredje til fjortende strekpunkt.

Ny § 11-1 a skal lyde:
§ 11-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal 
trygdekoordinering

Arbeidsavklaringspenger er en ytelse ved sykdom 
etter trygdeforordningen. Bestemmelsene i dette kapit-
let skal fravikes i den utstrekning det er nødvendig av 
hensyn til relevante bestemmelser i EØS-avtalens ho-
veddel, trygdeforordningen, gjennomføringsforordnin-
gen og bi- og multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 
1-3 b.

Departementet kan i forskrift gi bestemmelser som 
supplerer eller legger til rette for etterlevelse av bestem-

melser om ytelser ved sykdom i trygdeforordningen og 
gjennomføringsforordningen.

§ 11-3 skal lyde:
§ 11-3 Oppholdskrav

Det er et vilkår for rett til arbeidsavklaringspenger at 
medlemmet oppholder seg i Norge, i et annet EØS-land el-
ler i et land eller område der trygdeforordningen er gitt an-
vendelse for vedkommende ved en bi- eller multilateral 
trygdeavtale som nevnt i § 1-3 b. For et medlem som ikke er 
EØS-borger, stilles det krav om opphold i Norge, med min-
dre annet følger av trygdeforordningen, se § 1-3 a, eller en 
bi- eller multilateral trygdeavtale som nevnt i § 1-3 b.

Arbeidsavklaringspenger ytes uten hinder av første 
ledd til et medlem som får medisinsk behandling eller 
deltar på et arbeidsrettet tiltak utenfor Norge, i samsvar 
med aktivitetsplanen, se arbeids- og velferdsforvalt-
ningsloven § 14 a.

Et medlem kan også ellers få arbeidsavklaringspen-
ger uten hinder av første ledd under opphold utenfor 
Norge i inntil fire uker per kalenderår. Det er en forutset-
ning at oppholdet er forenlig med gjennomføringen av 
den fastsatte aktiviteten og ikke hindrer Arbeids- og vel-
ferdsetatens oppfølging og kontroll. Medlemmet må på 
forhånd søke Arbeids- og velferdsetaten om godkjen-
ning av oppholdet.

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere 
regler for rett til å motta arbeidsavklaringspenger etter 
andre og tredje ledd.

§ 11-20 femte ledd skal lyde:
Barnetillegg etter tredje ledd ytes kun når barnet er 

bosatt og oppholder seg lovlig i Norge, herunder Svalbard, 
i et annet EØS-land eller i et land eller område der trygde-
forordningen er gitt anvendelse for medlemmet ved en bi- 
eller multilateral trygdeavtale som nevnt i § 1-3 b. For et 
medlem som ikke er EØS-borger, er det et vilkår for barne-
tillegg at barnet oppholder seg i Norge, med mindre annet 
følger av trygdeforordningen, se § 1-3 a, eller en bi- eller 
multilateral trygdeavtale som nevnt i § 1-3 b. Uten hinder 
av første og andre punktum gis det likevel barnetillegg 
under opphold utenfor Norge hvis oppholdet eller opp-
holdene til sammen ikke varer mer enn 90 dager i løpet 
av en tolvmånedersperiode, eller barnet er medlem i 
trygden etter § 2-5 andre ledd, eller barnet er med mot-
takeren av barnetillegg under utenlandsopphold etter 
§ 11-3 andre ledd.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 11 A skal nytt andre 
strekpunkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 11 A-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til femte strek-
punkt blir tredje til sjette strekpunkt.
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Ny § 11 A-1 a skal lyde:
§ 11 A-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal 
trygdekoordinering

Tilleggsstønader etter dette kapitlet er ytelser ved 
sykdom etter trygdeforordningen. Bestemmelsene i 
dette kapitlet skal fravikes i den utstrekning det er nød-
vendig av hensyn til relevante bestemmelser i EØS-avta-
lens hoveddel, trygdeforordningen, gjennomføringsfor-
ordningen og bi- og multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-
3 a og 1-3 b.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 12 skal nytt andre 
strekpunkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 12-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til femtende 
strekpunkt blir tredje til sekstende strekpunkt.

Ny § 12-1 a skal lyde:
§ 12-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal 
trygdekoordinering

Uføretrygd er en ytelse ved uførhet etter trygde-
forordningen. Bestemmelsene i dette kapitlet skal fravi-
kes i den utstrekning det er nødvendig av hensyn til re-
levante bestemmelser i EØS-avtalens hoveddel, trygde-
forordningen, gjennomføringsforordningen og bi- og 
multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 1-3 b.

Departementet kan i forskrift gi bestemmelser som 
supplerer eller legger til rette for etterlevelse av bestem-
melser om ytelser ved uførhet i trygdeforordningen og 
gjennomføringsforordningen.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 13 skal nytt andre 
strekpunkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 13-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til niende 
strekpunkt blir tredje til tiende strekpunkt.

Ny § 13-1 a skal lyde:
§ 13-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal 
trygdekoordinering

Yrkesskadedekning er ytelser ved yrkesskade og yr-
kessykdom etter trygdeforordningen. Bestemmelsene i 
dette kapitlet skal fravikes i den utstrekning det er nødven-
dig av hensyn til relevante bestemmelser i EØS-avtalens 
hoveddel, trygdeforordningen, gjennomføringsforord-
ningen og bi- og multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 
1-3 b.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 14 skal nytt andre 
strekpunkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 14-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til sjuende 
strekpunkt blir tredje til åttende strekpunkt.

Ny § 14-1 a skal lyde:
§ 14-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal 
trygdekoordinering

Svangerskaps- og foreldrepenger er ytelser til mor 
ved svangerskap og fødsel og tilsvarende ytelser til far 
etter trygdeforordningen. Bestemmelsene i dette kapit-
let skal fravikes i den utstrekning det er nødvendig av 
hensyn til relevante bestemmelser i EØS-avtalens ho-
veddel, trygdeforordningen, gjennomføringsforordnin-
gen og bi- og multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 
1-3 b.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 16 skal nytt andre 
strekpunkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 16-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til sjette strek-
punkt blir tredje til sjuende strekpunkt.

Ny § 16-1 a skal lyde:
§ 16-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal 
trygdekoordinering

Ytelser til tidligere familiepleier er ytelser til etter-
latte etter trygdeforordningen. Bestemmelsene i dette 
kapitlet skal fravikes i den utstrekning det er nødvendig 
av hensyn til relevante bestemmelser i EØS-avtalens ho-
veddel, trygdeforordningen, gjennomføringsforordnin-
gen og bi- og multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 
1-3 b.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 17 skal nytt andre 
strekpunkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 17-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til niende 
strekpunkt blir tredje til tiende strekpunkt.

Ny § 17-1 a skal lyde:
§ 17-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal 
trygdekoordinering

Ytelser til gjenlevende ektefelle er ytelser til etterlat-
te etter trygdeforordningen. Bestemmelsene i dette ka-
pitlet skal fravikes i den utstrekning det er nødvendig av 
hensyn til relevante bestemmelser i EØS-avtalens ho-
veddel, trygdeforordningen, gjennomføringsforordnin-
gen og bi- og multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 
1-3 b.

Departementet kan i forskrift gi bestemmelser som 
supplerer eller legger til rette for etterlevelse av bestem-
melser om ytelser til etterlatte i trygdeforordningen og 
gjennomføringsforordningen.
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I innholdsfortegnelsen i kapittel 18 skal nytt andre 
strekpunkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 18-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til sjuende 
strekpunkt blir tredje til åttende strekpunkt.

Ny § 18-1 a skal lyde:
§ 18-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal 
trygdekoordinering

Barnepensjon er en ytelse til etterlatte etter trygde-
forordningen. Bestemmelsene i dette kapitlet skal fravi-
kes i den utstrekning det er nødvendig av hensyn til re-
levante bestemmelser i EØS-avtalens hoveddel, trygde-
forordningen, gjennomføringsforordningen og bi- og 
multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 1-3 b.

Departementet kan i forskrift gi bestemmelser som 
supplerer eller legger til rette for etterlevelse av bestem-
melser om ytelser til etterlatte i trygdeforordningen og 
gjennomføringsforordningen.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 19 skal nytt andre 
strekpunkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 19-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til attende 
strekpunkt blir tredje til nittende strekpunkt.

Ny § 19-1 a skal lyde:
§ 19-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal 
trygdekoordinering

Alderspensjon er en ytelse ved alder etter trygde-
forordningen. Bestemmelsene i dette kapitlet skal fravi-
kes i den utstrekning det er nødvendig av hensyn til re-
levante bestemmelser i EØS-avtalens hoveddel, trygde-
forordningen, gjennomføringsforordningen og bi- og 
multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 1-3 b.

Departementet kan i forskrift gi bestemmelser som 
supplerer eller legger til rette for etterlevelse av bestem-
melser om ytelser ved alder i trygdeforordningen og 
gjennomføringsforordningen.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 20 skal nytt andre 
strekpunkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 20-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til tjueførste 
strekpunkt blir tredje til tjueandre strekpunkt.

Ny § 20-1 a skal lyde:
§ 20-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal 
trygdekoordinering

Alderspensjon er en ytelse ved alder etter trygde-
forordningen. Bestemmelsene i dette kapitlet skal fravi-

kes i den utstrekning det er nødvendig av hensyn til re-
levante bestemmelser i EØS-avtalens hoveddel, trygde-
forordningen, gjennomføringsforordningen og bi- og 
multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 1-3 b.

Departementet kan i forskrift gi bestemmelser som 
supplerer eller legger til rette for etterlevelse av bestem-
melser om ytelser ved alder i trygdeforordningen og 
gjennomføringsforordningen.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 21 skal nytt andre 
strekpunkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 21-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til sekstende 
strekpunkt blir tredje til syttende strekpunkt.

Ny § 21-1 a skal lyde:
§ 21-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal 
trygdekoordinering

Bestemmelsene i dette kapitlet skal fravikes i den 
utstrekning det er nødvendig av hensyn til relevante be-
stemmelser i EØS-avtalens hoveddel, trygdeforordnin-
gen, gjennomføringsforordningen og bi- og multilatera-
le trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 1-3 b.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 22 skal nytt andre 
strekpunkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 22-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til tjueførste 
strekpunkt blir tredje til tjueandre strekpunkt.

Ny § 22-1 a skal lyde:
§ 22-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal 
trygdekoordinering

Bestemmelsene i dette kapitlet skal fravikes i den 
utstrekning det er nødvendig av hensyn til relevante be-
stemmelser i EØS-avtalens hoveddel, trygdeforordnin-
gen, gjennomføringsforordningen og bi- og multilatera-
le trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 1-3 b.

§ 23-4 a skal lyde:
§ 23-4 a Avgifter for personer som er omfattet av norsk 
trygdelovgivning etter trygdeavtale mv.

Det skal svares arbeidsgiveravgift og trygdeavgift for 
ytelser til personer som er omfattet av norsk trygdelov-
givning i henhold til EØS-avtalens trygderegler, se § 1-3 a, 
eller annen avtale om trygd som nevnt i § 1-3 b. Tilsvaren-
de gjelder for ytelser til personer som har rett til helsetje-
nester i et annet EØS-land eller Storbritannia, når Norge 
er kompetent stat etter EØS-avtalens trygderegler. Det 
skal også svares avgifter for ytelser til personer som i hen-
hold til § 1-3 b første ledd bokstav c enten er omfattet av 
norsk trygdelovgivning, eller har rett til helsetjenester 
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når Norge er kompetent stat. Departementet kan gi for-
skrift til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i 
denne paragrafen.

VII
I lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarns-
foreldre gjøres følgende endringer:

Kapittel 1 overskriften skal lyde:
Kapittel 1. Formålet med kontantstøtten og forholdet 
til trygdekoordinering

Ny § 1 a skal lyde:
§ 1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-
koordinering

Kontantstøtte er en familieytelse etter trygde-
forordningen. Bestemmelsene i loven her skal fravikes i 
den utstrekning det er nødvendig av hensyn til relevan-
te bestemmelser i EØS-avtalens hoveddel, trygdeforord-
ningen, gjennomføringsforordningen og bi- og multila-
terale trygdeavtaler, se folketrygdloven §§ 1-3 a og 1-3 b.

§ 3 a første ledd skal lyde:
Bestemmelsene i trygdeforordningen og gjennomfø-

ringsforordningen, jf. folketrygdloven § 1-3 a, får tilsva-
rende anvendelse på en arbeidstaker mv. som arbeider 
med leting etter eller utvinning av olje, gass eller andre 
naturressurser på den norske delen av kontinentalsok-
kelen, som om vedkommende hadde arbeidet på norsk 
territorium. Avtaler som nevnt i § 22 første ledd og folke-
trygdloven § 1-3 b første ledd, får anvendelse på konti-
nentalsokkelen i den utstrekning det er bestemt i den en-
kelte avtale.

§ 22 skal lyde:
§ 22 Folkerettslige forpliktelser om trygdekoordinering

Kongen kan i forskrift gjennomføre bilaterale avtaler 
med andre land om trygdekoordinering.

Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne 
loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødvendig for 
å overholde forpliktelser som følger av EØS-avtalens ho-
veddel, bilaterale avtaler som nevnt i første ledd og for-
ordninger og avtaler som nevnt i folketrygdloven §§ 1-3 a 
og 1-3 b.

VIII
I lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 
gjøres følgende endring:

Ny § 1-3 skal lyde:
§ 1-3 Folkerettslige forpliktelser om trygdekoordinering

Kongen kan i forskrift gjennomføre bilaterale avta-
ler med andre land om trygdekoordinering.

Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av den-
ne loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødven-
dig for å overholde forpliktelser som følger av EØS-avta-

lens hoveddel, bilaterale avtaler som nevnt i første ledd 
og forordninger og avtaler som nevnt i folketrygdloven 
§§ 1-3 a og 1-3 b.

IX
I lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter 
gjøres følgende endring:

Ny § 1-4 skal lyde:
§ 1-4 Folkerettslige forpliktelser om trygdekoordinering

Kongen kan i forskrift gjennomføre bilaterale avta-
ler med andre land om trygdekoordinering.

Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av den-
ne loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødven-
dig for å overholde forpliktelser som følger av EØS-avta-
lens hoveddel, bilaterale avtaler som nevnt i første ledd 
og forordninger og avtaler som nevnt i folketrygdloven 
§§ 1-3 a og 1-3 b.

X
I lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd gjøres følgende 
endringer:

Kapittel 1 overskriften skal lyde:
Kapittel 1. Formålet med barnetrygden og forholdet til 
trygdekoordinering

Ny § 1 a skal lyde:
§ 1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-
koordinering

Barnetrygd er en familieytelse etter trygdeforord-
ningen. Bestemmelsene i loven her skal fravikes i den ut-
strekning det er nødvendig av hensyn til relevante be-
stemmelser i EØS-avtalens hoveddel, trygdeforordnin-
gen, gjennomføringsforordningen og bi- og multilatera-
le trygdeavtaler, se folketrygdloven §§ 1-3 a og 1-3 b.

§ 6 første ledd skal lyde:
Bestemmelsene i trygdeforordningen og gjennomfø-

ringsforordningen, jf. folketrygdloven § 1-3 a, får tilsva-
rende anvendelse på en arbeidstaker mv. som arbeider 
med leting etter eller utvinning av olje, gass eller andre 
naturressurser på den norske delen av kontinentalsok-
kelen, som om vedkommende hadde arbeidet på norsk 
territorium. Avtaler som nevnt i § 22 første ledd og folke-
trygdloven § 1-3 b første ledd, får anvendelse på konti-
nentalsokkelen i den utstrekning det er bestemt i den en-
kelte avtale.

§ 22 skal lyde:
§ 22 Folkerettslige forpliktelser om trygdekoordinering

Kongen kan i forskrift gjennomføre bilaterale avtaler 
med andre land om trygdekoordinering.

Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne 
loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødvendig for 
å overholde forpliktelser som følger av EØS-avtalens ho-
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veddel, bilaterale avtaler som nevnt i første ledd og for-
ordninger og avtaler som nevnt i folketrygdloven §§ 1-3 a 
og 1-3 b.

XI
I lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvalt-
ningen skal § 4 andre ledd andre punktum lyde:

Etaten skal legge til rette for at enhver kan få kjenn-
skap til rettigheter og plikter etter nasjonal og internasjo-
nal trygderett.

Nåværende andre punktum blir nytt tredje punktum.

XII
I lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og om-
sorgstjenester m.m. gjøres følgende endring:

Ny § 1-3 skal lyde:
§ 1-3 Folkerettslige forpliktelser om trygdekoordinering

Kongen kan i forskrift gjennomføre bilaterale avta-
ler med andre land om trygdekoordinering.

Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av den-
ne loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødven-
dig for å overholde forpliktelser som følger av EØS-avta-
lens hoveddel, bilaterale avtaler som nevnt i første ledd 
og forordninger og avtaler som nevnt i folketrygdloven 
§§ 1-3 a og 1-3 b.

XIII
I lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for ar-
beidstakere på skip skal ny § 4-9 lyde:
§ 4-9 Folkerettslige forpliktelser om trygdekoordinering

Kongen kan i forskrift gjennomføre bilaterale avta-
ler med andre land om trygdekoordinering.

Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av den-
ne loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødven-
dig for å overholde forpliktelser som følger av EØS-avta-
lens hoveddel, bilaterale avtaler som nevnt i første ledd 
og forordninger og avtaler som nevnt i folketrygdloven 
§§ 1-3 a og 1-3 b.

XIV
I lov 27. november 2020 nr. 131 om overgangsregler mv. 
ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union 
gjøres følgende endringer:

§ 2 første ledd bokstav b skal lyde:
b. artikkel 23 og 24 (rettigheter for arbeidstakere og 

selvstendig næringsdrivende).

§ 2 første ledd bokstav c og andre til fjerde ledd opphe-
ves.

XV
Loven trer i kraft fra den tiden Kongen bestemmer. 

Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til 
ulik tid.

B.
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stor-

tinget med en avklaring av forholdet mellom folke-
trygdlovens bestemmelser og EØS-retten.»

4. Forslag fra mindretall
Forslag fra Fremskrittspartiet:
Forslag 1

Prop. 71 L (2021–2022) Endringer i folketrygdloven 
mv. (synliggjøring av folkerettslige forpliktelser til tryg-
dekoordinering) sendes tilbake til regjeringen for å få 
bedre redegjort for hvordan en kan sikre at norske vel-
ferdsytelser kun skal gis til norske statsborgere og andre 
som bor og arbeider i Norge. Dette innebærer også å ta 
initiativ til en reforhandling av den delen av EØS-avta-
len som omhandler trygder og velferdsytelser.

5. Komiteens tilråding
Komiteens tilråding fremmes av medlemmene i ko-

miteen fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Sosia-
listisk Venstreparti og Rødt.

Ko m i t e e n  har for øvrig ingen merknader, viser 
til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

v e d t a k :

A.

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

om endringer i folketrygdloven mv. (synliggjøring av 
folkerettslige forpliktelser til trygdekoordinering)

I
I lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonsordning for ar-
beidstakere til sjøs skal § 26 første og andre ledd lyde:

Kongen kan i forskrift gjennomføre bilaterale avtaler 
med andre land om trygdekoordinering.

Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne 
loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødvendig for 
å overholde forpliktelser som følger av EØS-avtalens ho-
veddel, bilaterale avtaler som nevnt i første ledd og for-
ordninger og avtaler som nevnt i folketrygdloven §§ 1-3 a 
og 1-3 b.

Nåværende andre ledd blir nytt tredje ledd.

II
I lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse skal 
§ 46 tredje og nytt fjerde ledd lyde:

Kongen kan i forskrift gjennomføre bilaterale avtaler 
med andre land om trygdekoordinering.
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Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne 
loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødvendig for 
å overholde forpliktelser som følger av EØS-avtalens ho-
veddel, bilaterale avtaler som nevnt i tredje ledd og for-
ordninger og avtaler som nevnt i folketrygdloven §§ 1-3 a 
og 1-3 b.

III
I lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere 
skal § 30 nr. 1 og nr. 2 lyde:
1. Kongen kan i forskrift gjennomføre bilaterale avtaler 

med andre land om trygdekoordinering.
2. Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne 

loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødvendig 
for å overholde forpliktelser som følger av EØS-avta-
lens hoveddel, bilaterale avtaler som nevnt i nr. 1 og 
forordninger og avtaler som nevnt i folketrygdloven 
§§ 1-3 a og 1-3 b.

Nåværende nr. 2 blir ny nr. 3.

IV
I lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for syke-
pleiere skal § 37 andre og nytt tredje ledd lyde:

Kongen kan i forskrift gjennomføre bilaterale avtaler 
med andre land om trygdekoordinering.

Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne 
loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødvendig for 
å overholde forpliktelser som følger av EØS-avtalens ho-
veddel, bilaterale avtaler som nevnt i andre ledd og for-
ordninger og avtaler som nevnt i folketrygdloven §§ 1-3 a 
og 1-3 b.

V

I lov 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten skal ny 
§ 1-8 lyde:
§ 1-8 Folkerettslige forpliktelser om trygdekoordinering

Kongen kan i forskrift gjennomføre bilaterale avta-
ler med andre land om trygdekoordinering.

Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av den-
ne loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødven-
dig for å overholde forpliktelser som følger av EØS-avta-
lens hoveddel, bilaterale avtaler som nevnt i første ledd 
og forordninger og avtaler som nevnt i folketrygdloven 
§§ 1-3a og 1-3 b.

VI
I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres følgen-
de endringer:

I innholdsfortegnelsen i kapittel 1 skal tredje og nytt 
fjerde og femte strekpunkt lyde:
–   forholdet til EØS-avtalens hoveddel står i § 1-3
–   gjennomføring av trygdeforordningen og gjennomfø-

ringsforordningen står i § 1-3 a

–   andre folkerettslige bestemmelser om trygdekoordi-
nering står i § 1-3 b

Innholdsfortegnelsens nåværende fjerde til niende 
strekpunkt blir sjette til ellevte strekpunkt.

§ 1-3 skal lyde:
§ 1-3 Forholdet til EØS-avtalens hoveddel

Loven skal tolkes og anvendes i samsvar med prinsip-
pene om fri bevegelighet og lik behandling slik de kommer 
til uttrykk i EØS-avtalens hoveddel.

Ny § 1-3 a skal lyde:
§ 1-3 a Gjennomføring av trygdeforordningen og gjen-
nomføringsforordningen

EØS-avtalen vedlegg VI nr. 1 (forordning (EF) nr. 883/
2004 om koordinering av trygdeordninger, som endret 
ved forordning (EF) nr. 988/2009, forordning (EU) nr. 
1244/2010, forordning (EU) nr. 465/2012, forordning 
(EU) nr. 1224/2012, forordning (EU) nr. 517/2013, forord-
ning (EU) nr. 1372/2013, forordning (EU) nr. 1368/2014 
og forordning (EU) 2017/492) (trygdeforordningen) gjel-
der som lov med de tilpasningene som følger av vedlegg 
VI, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

EØS-avtalen vedlegg VI nr. 2 (forordning (EF) nr. 
987/2009 om fastsettelse av nærmere regler for gjen-
nomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordi-
nering av trygdeordninger, som endret ved forordning 
(EU) nr. 1244/2010, forordning (EU) nr. 465/2012, for-
ordning (EU) nr. 1224/2012, forordning (EU) nr. 1372/
2013, forordning (EU) nr. 1368/2014 og forordning (EU) 
2017/492) (gjennomføringsforordningen) gjelder som 
lov med de tilpasningene som følger av vedlegg VI, pro-
tokoll 1 og avtalen for øvrig.

Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av den-
ne loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødven-
dig for å overholde forpliktelser som følger av forord-
ningene nevnt i første og andre ledd.

Ny § 1-3 b skal lyde:
§ 1-3 b Andre folkerettslige bestemmelser om trygdekoor-
dinering

Følgende folkerettslige bestemmelser gjelder som 
lov:
a. nordisk konvensjon om trygd av 12. juni 2012
b. EFTA-konvensjonen av 4. januar 1960 artikkel 21 og 

tillegg 2 til vedlegg K med endringer vedtatt 21. juni 
2001, 13. juli 2004, 27. november 2007 og 12. novem-
ber 2015

c. artikkel 29 til 34 i avtale om ordninger mellom 
Island, Fyrstedømmet Liechtenstein, Kongeriket 
Norge og Det forente kongerike Storbritannia og 
Nord-Irland som følge av Det forente kongerikes 
uttreden fra Den europeiske union, EØS-avtalen og 
andre avtaler som gjelder mellom Det forente kon-
gerike og EØS/EFTA-statene i kraft av Det forente 
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kongerikes medlemskap i Den europeiske union av 
28. januar 2020

d. EØS-avtalen vedlegg VI kapittel III (avtale mellom 
EU og EØS/EFTA-statene om trygdekoordinering 
for britiske borgere).

Kongen kan i forskrift gjennomføre bilaterale avta-
ler med andre land om trygdekoordinering.

Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av den-
ne loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødven-
dig for å overholde forpliktelser som følger av avtaler 
som er gjennomført i eller i medhold av paragrafen her.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 2 skal første og nytt 
andre strekpunkt lyde:
–   pliktig medlemskap står i § 2-1 og §§ 2-2 til 2-6
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 2-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til sjuende 
strekpunkt blir tredje til åttende strekpunkt.

Ny § 2-1 a skal lyde:
§ 2-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal tryg-
dekoordinering

Bestemmelsene i dette kapitlet skal fravikes i den 
utstrekning det er nødvendig av hensyn til relevante be-
stemmelser i EØS-avtalens hoveddel, trygdeforordnin-
gen, gjennomføringsforordningen og bi- og multilatera-
le trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 1-3 b.

§ 2-4 første ledd skal lyde:
Bestemmelsene i trygdeforordningen og gjennomfø-

ringsforordningen får tilsvarende anvendelse på en ar-
beidstaker mv. som er omfattet av EØS-avtalens person-
krets og som arbeider med leting etter eller utvinning av 
olje, gass eller andre naturressurser på den norske delen 
av kontinentalsokkelen, som om vedkommende hadde 
arbeidet på norsk territorium. Avtaler som nevnt i § 1-3 b
får anvendelse på kontinentalsokkelen i den utstrek-
ning det er bestemt i den enkelte avtale.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 3 skal nytt første strek-
punkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 3-1

Innholdsfortegnelsens nåværende første til femte strek-
punkt blir andre til sjette strekpunkt.

Ny § 3-1 skal lyde:
§ 3-1 Forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-
koordinering

Bestemmelsene i dette kapitlet skal fravikes i den 
utstrekning det er nødvendig av hensyn til relevante be-
stemmelser i EØS-avtalens hoveddel, trygdeforordnin-

gen, gjennomføringsforordningen og bi- og multilatera-
le trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 1-3 b.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 4 skal nytt andre strek-
punkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 4-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til fjortende 
strekpunkt blir tredje til femtende strekpunkt.

Ny § 4-1 a skal lyde:
§ 4-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal tryg-
dekoordinering

Dagpenger er en ytelse ved arbeidsløshet etter tryg-
deforordningen. Bestemmelsene i dette kapitlet skal 
fravikes i den utstrekning det er nødvendig av hensyn til 
relevante bestemmelser i EØS-avtalens hoveddel, tryg-
deforordningen, gjennomføringsforordningen og bi- og 
multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 1-3 b.

Departementet kan i forskrift gi bestemmelser som 
supplerer eller legger til rette for etterlevelse av bestem-
melser om ytelser ved arbeidsløshet i trygdeforordnin-
gen og gjennomføringsforordningen.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 5 skal nytt andre strek-
punkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 5-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til fjortende 
strekpunkt blir tredje til femtende strekpunkt.

Ny § 5-1 a skal lyde:
§ 5-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal tryg-
dekoordinering

Stønad ved helsetjenester er ytelser ved sykdom et-
ter trygdeforordningen. Bestemmelsene i dette kapitlet 
skal fravikes i den utstrekning det er nødvendig av hen-
syn til relevante bestemmelser i EØS-avtalens hoveddel, 
trygdeforordningen, gjennomføringsforordningen og 
bi- og multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 1-3 b.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 6 skal nytt andre strek-
punkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 6-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til åttende 
strekpunkt blir tredje til niende strekpunkt.

Ny § 6-1 a skal lyde:
§ 6-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal tryg-
dekoordinering

Grunnstønad og hjelpestønad er ytelser ved syk-
dom etter trygdeforordningen. Bestemmelsene i dette 
kapitlet skal fravikes i den utstrekning det er nødvendig 
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av hensyn til relevante bestemmelser i EØS-avtalens ho-
veddel, trygdeforordningen, gjennomføringsforordnin-
gen og bi- og multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 
1-3 b.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 7 skal nytt andre strek-
punkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 7-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til femte strek-
punkt blir tredje til sjette strekpunkt.

Ny § 7-1 a skal lyde:
§ 7-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal tryg-
dekoordinering

Stønad ved gravferd er gravferdshjelp etter trygde-
forordningen. Bestemmelsene i dette kapitlet skal fravi-
kes i den utstrekning det er nødvendig av hensyn til re-
levante bestemmelser i EØS-avtalens hoveddel, trygde-
forordningen, gjennomføringsforordningen og bi- og 
multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 1-3 b.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 8 skal nytt andre strek-
punkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 8-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til fjortende 
strekpunkt blir tredje til femtende strekpunkt.

Ny § 8-1 a skal lyde:
§ 8-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal tryg-
dekoordinering

Sykepenger er en ytelse ved sykdom etter trygde-
forordningen. Bestemmelsene i dette kapitlet skal fravi-
kes i den utstrekning det er nødvendig av hensyn til re-
levante bestemmelser i EØS-avtalens hoveddel, trygde-
forordningen, gjennomføringsforordningen og bi- og 
multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 1-3 b.

§ 8-9 skal lyde:
§ 8-9 Oppholdskrav

Det er et vilkår for rett til sykepenger at medlemmet 
oppholder seg i Norge, i et annet EØS-land eller i et land 
eller område der trygdeforordningen er gitt anvendelse 
for vedkommende ved en bi- eller multilateral trygdeav-
tale som nevnt i § 1-3 b. For et medlem som ikke er EØS-
borger, stilles det krav om opphold i Norge, med mindre 
annet følger av trygdeforordningen, se § 1-3 a, eller en bi- 
eller multilateral trygdeavtale som nevnt i § 1-3 b.

Sykepenger ytes uten hinder av første ledd under opp-
hold utenfor Norge til
a. en person som er medlem etter § 2-5, § 2-6 eller § 2-8,

b. et medlem som er innlagt i helseinstitusjon for 
norsk offentlig regning, eller som får oppholdet 
dekket etter avtale med et annet land om trygd.

Et medlem kan også ellers få sykepenger uten hinder 
av første ledd ved opphold utenfor Norge i inntil fire uker 
i løpet av en tolvmånedersperiode. Det må være avklart 
med arbeidsgiver og sykmelder at oppholdet ikke vil 
være til hinder for planlagt aktivitet og behandling. Det 
er også et vilkår at oppholdet ikke vil hindre Arbeids- og 
velferdsetatens kontroll og oppfølging. Medlemmet må 
på forhånd søke Arbeids- og velferdsetaten om godkjen-
ning av oppholdet.

Når et medlem som arbeider i utlandet, har rett til 
sykepenger fra trygden, utbetaler arbeidsgiveren syke-
pengene og får refusjon fra trygden.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 9 skal nytt andre strek-
punkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 9-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til tiende 
strekpunkt blir tredje til ellevte strekpunkt.

Ny § 9-1 a skal lyde:
§ 9-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal tryg-
dekoordinering

Omsorgspenger, opplæringspenger og pleiepenger 
er ytelser ved sykdom etter trygdeforordningen. Be-
stemmelsene i dette kapitlet skal fravikes i den utstrek-
ning det er nødvendig av hensyn til relevante bestem-
melser i EØS-avtalens hoveddel, trygdeforordningen, 
gjennomføringsforordningen og bi- og multilaterale 
trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 1-3 b.

§ 9-4 skal lyde:
§ 9-4 Oppholdskrav

Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at 
medlemmet oppholder seg i Norge, i et annet EØS-land el-
ler i et land eller område der trygdeforordningen er gitt an-
vendelse for vedkommende ved en bi- eller multilateral 
trygdeavtale som nevnt i § 1-3 b. For et medlem som ikke er 
EØS-borger, stilles det krav om opphold i Norge, med min-
dre annet følger av trygdeforordningen, se § 1-3 a, eller en 
bi- eller multilateral trygdeavtale som nevnt i § 1-3 b.

Ytelser etter dette kapitlet gis uten hinder av første 
ledd under opphold utenfor Norge til
a. en person som er medlem etter § 2-5, § 2-6 eller § 2-8,
b. et medlem som har omsorgen for et barn som er 

innlagt i helseinstitusjon for norsk offentlig regn-
ing, eller der barnet får oppholdet dekket etter 
avtale med et annet land om trygd.
Et medlem kan også ellers få ytelser etter dette ka-

pitlet uten hinder av første ledd ved opphold utenfor Nor-
ge i inntil åtte uker i løpet av en tolvmånedersperiode. 
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Medlemmet skal informere Arbeids- og velferdsetaten 
om oppholdet.

Når et medlem som arbeider i utlandet, har rett til 
ytelser etter kapittel 9, utbetaler arbeidsgiveren ytelsen 
og får refusjon fra trygden.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 10 skal nytt andre 
strekpunkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 10-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til fjerde strek-
punkt blir tredje til femte strekpunkt.

Ny § 10-1 a skal lyde:
§ 10-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal 
trygdekoordinering

Stønadsformer etter dette kapitlet som er omfattet 
av trygdeforordningen, er ytelser ved sykdom etter tryg-
deforordningen. For slike stønader skal bestemmelsene 
i dette kapitlet fravikes i den utstrekning det er nødven-
dig av hensyn til relevante bestemmelser i EØS-avtalens 
hoveddel, trygdeforordningen, gjennomføringsforord-
ningen og bi- og multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a 
og 1-3 b.

Departementet kan i forskrift gi bestemmelser som 
supplerer eller legger til rette for etterlevelse av bestem-
melser om ytelser ved sykdom i trygdeforordningen og 
gjennomføringsforordningen.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 11 skal nytt andre 
strekpunkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 11-1 a

Innholdsfortegnelsesn nåværende andre til trettende 
strekpunkt blir tredje til fjortende strekpunkt.

Ny § 11-1 a skal lyde:
§ 11-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal 
trygdekoordinering

Arbeidsavklaringspenger er en ytelse ved sykdom 
etter trygdeforordningen. Bestemmelsene i dette kapit-
let skal fravikes i den utstrekning det er nødvendig av 
hensyn til relevante bestemmelser i EØS-avtalens ho-
veddel, trygdeforordningen, gjennomføringsforordnin-
gen og bi- og multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 
1-3 b.

Departementet kan i forskrift gi bestemmelser som 
supplerer eller legger til rette for etterlevelse av bestem-
melser om ytelser ved sykdom i trygdeforordningen og 
gjennomføringsforordningen.

§ 11-3 skal lyde:
§ 11-3 Oppholdskrav

Det er et vilkår for rett til arbeidsavklaringspenger 
at medlemmet oppholder seg i Norge, i et annet EØS-land 
eller i et land eller område der trygdeforordningen er gitt an-
vendelse for vedkommende ved en bi- eller multilateral 
trygdeavtale som nevnt i § 1-3 b. For et medlem som ikke er 
EØS-borger, stilles det krav om opphold i Norge, med mind-
re annet følger av trygdeforordningen, se § 1-3 a, eller en bi- 
eller multilateral trygdeavtale som nevnt i § 1-3 b.

Arbeidsavklaringspenger ytes uten hinder av første 
ledd til et medlem som får medisinsk behandling eller 
deltar på et arbeidsrettet tiltak utenfor Norge, i samsvar 
med aktivitetsplanen, se arbeids- og velferdsforvalt-
ningsloven § 14 a.

Et medlem kan også ellers få arbeidsavklaringspen-
ger uten hinder av første ledd under opphold utenfor 
Norge i inntil fire uker per kalenderår. Det er en forutset-
ning at oppholdet er forenlig med gjennomføringen av 
den fastsatte aktiviteten og ikke hindrer Arbeids- og vel-
ferdsetatens oppfølging og kontroll. Medlemmet må på 
forhånd søke Arbeids- og velferdsetaten om godkjen-
ning av oppholdet.

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere 
regler for rett til å motta arbeidsavklaringspenger etter 
andre og tredje ledd.

§ 11-20 femte ledd skal lyde:
Barnetillegg etter tredje ledd ytes kun når barnet er 

bosatt og oppholder seg lovlig i Norge, herunder Sval-
bard, i et annet EØS-land eller i et land eller område der 
trygdeforordningen er gitt anvendelse for medlemmet ved 
en bi- eller multilateral trygdeavtale som nevnt i § 1-3 b. 
For et medlem som ikke er EØS-borger, er det et vilkår for 
barnetillegg at barnet oppholder seg i Norge, med mindre 
annet følger av trygdeforordningen, se § 1-3 a, eller en bi- 
eller multilateral trygdeavtale som nevnt i § 1-3 b. Uten 
hinder av første og andre punktum gis det likevel barne-
tillegg under opphold utenfor Norge hvis oppholdet eller 
oppholdene til sammen ikke varer mer enn 90 dager i 
løpet av en tolvmånedersperiode, eller barnet er med-
lem i trygden etter § 2-5 andre ledd, eller barnet er med 
mottakeren av barnetillegg under utenlandsopphold 
etter § 11-3 andre ledd.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 11 A skal nytt andre 
strekpunkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 11 A-1 a

Innholdsfortegnelsen nåværende andre til femte strek-
punkt blir tredje til sjette strekpunkt.
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Ny § 11 A-1 a skal lyde:
§ 11 A-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal 
trygdekoordinering

Tilleggsstønader etter dette kapitlet er ytelser ved syk-
dom etter trygdeforordningen. Bestemmelsene i dette ka-
pitlet skal fravikes i den utstrekning det er nødvendig av 
hensyn til relevante bestemmelser i EØS-avtalens hoved-
del, trygdeforordningen, gjennomføringsforordningen og 
bi- og multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 1-3 b.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 12 skal nytt andre 
strekpunkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 12-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til femtende 
strekpunkt blir tredje til sekstende strekpunkt.

Ny § 12-1 a skal lyde:
§ 12-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal 
trygdekoordinering

Uføretrygd er en ytelse ved uførhet etter trygde-
forordningen. Bestemmelsene i dette kapitlet skal fravi-
kes i den utstrekning det er nødvendig av hensyn til re-
levante bestemmelser i EØS-avtalens hoveddel, trygde-
forordningen, gjennomføringsforordningen og bi- og 
multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 1-3 b.

Departementet kan i forskrift gi bestemmelser som 
supplerer eller legger til rette for etterlevelse av bestem-
melser om ytelser ved uførhet i trygdeforordningen og 
gjennomføringsforordningen.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 13 skal nytt andre 
strekpunkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 13-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til niende 
strekpunkt blir tredje til tiende strekpunkt.

Ny § 13-1 a skal lyde:
§ 13-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal 
trygdekoordinering

Yrkesskadedekning er ytelser ved yrkesskade og yr-
kessykdom etter trygdeforordningen. Bestemmelsene i 
dette kapitlet skal fravikes i den utstrekning det er nødven-
dig av hensyn til relevante bestemmelser i EØS-avtalens 
hoveddel, trygdeforordningen, gjennomføringsforord-
ningen og bi- og multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 
1-3 b.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 14 skal nytt andre 
strekpunkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 14-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til sjuende 
strekpunkt blir tredje til åttende strekpunkt.

Ny § 14-1 a skal lyde:
§ 14-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal 
trygdekoordinering

Svangerskaps- og foreldrepenger er ytelser til mor 
ved svangerskap og fødsel og tilsvarende ytelser til far 
etter trygdeforordningen. Bestemmelsene i dette kapit-
let skal fravikes i den utstrekning det er nødvendig av 
hensyn til relevante bestemmelser i EØS-avtalens ho-
veddel, trygdeforordningen, gjennomføringsforordnin-
gen og bi- og multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 
1-3 b.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 16 skal nytt andre 
strekpunkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 16-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til sjette strek-
punkt blir tredje til sjuende strekpunkt.

Ny § 16-1 a skal lyde:
§ 16-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal 
trygdekoordinering

Ytelser til tidligere familiepleier er ytelser til etter-
latte etter trygdeforordningen. Bestemmelsene i dette 
kapitlet skal fravikes i den utstrekning det er nødvendig 
av hensyn til relevante bestemmelser i EØS-avtalens ho-
veddel, trygdeforordningen, gjennomføringsforordnin-
gen og bi- og multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 
1-3 b.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 17 skal nytt andre 
strekpunkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 17-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til niende 
strekpunkt blir tredje til tiende strekpunkt.

Ny § 17-1 a skal lyde:
§ 17-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal 
trygdekoordinering

Ytelser til gjenlevende ektefelle er ytelser til etterlat-
te etter trygdeforordningen. Bestemmelsene i dette ka-
pitlet skal fravikes i den utstrekning det er nødvendig av 
hensyn til relevante bestemmelser i EØS-avtalens ho-
veddel, trygdeforordningen, gjennomføringsforordnin-
gen og bi- og multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 
1-3 b.

Departementet kan i forskrift gi bestemmelser som 
supplerer eller legger til rette for etterlevelse av bestem-
melser om ytelser til etterlatte i trygdeforordningen og 
gjennomføringsforordningen.
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I innholdsfortegnelsen i kapittel 18 skal nytt andre 
strekpunkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 18-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til sjuende 
strekpunkt blir tredje til åttende strekpunkt.

Ny § 18-1 a skal lyde:
§ 18-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal 
trygdekoordinering

Barnepensjon er en ytelse til etterlatte etter trygde-
forordningen. Bestemmelsene i dette kapitlet skal fravi-
kes i den utstrekning det er nødvendig av hensyn til re-
levante bestemmelser i EØS-avtalens hoveddel, trygde-
forordningen, gjennomføringsforordningen og bi- og 
multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 1-3 b.

Departementet kan i forskrift gi bestemmelser som 
supplerer eller legger til rette for etterlevelse av bestem-
melser om ytelser til etterlatte i trygdeforordningen og 
gjennomføringsforordningen.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 19 skal nytt andre 
strekpunkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 19-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til attende 
strekpunkt blir tredje til nittende strekpunkt.

Ny § 19-1 a skal lyde:
§ 19-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal 
trygdekoordinering

Alderspensjon er en ytelse ved alder etter trygde-
forordningen. Bestemmelsene i dette kapitlet skal fravi-
kes i den utstrekning det er nødvendig av hensyn til re-
levante bestemmelser i EØS-avtalens hoveddel, trygde-
forordningen, gjennomføringsforordningen og bi- og 
multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 1-3 b.

Departementet kan i forskrift gi bestemmelser som 
supplerer eller legger til rette for etterlevelse av bestem-
melser om ytelser ved alder i trygdeforordningen og 
gjennomføringsforordningen.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 20 skal nytt andre 
strekpunkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 20-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til tjueførste 
strekpunkt blir tredje til tjueandre strekpunkt.

Ny § 20-1 a skal lyde:
§ 20-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal 
trygdekoordinering

Alderspensjon er en ytelse ved alder etter trygde-
forordningen. Bestemmelsene i dette kapitlet skal fravi-

kes i den utstrekning det er nødvendig av hensyn til re-
levante bestemmelser i EØS-avtalens hoveddel, trygde-
forordningen, gjennomføringsforordningen og bi- og 
multilaterale trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 1-3 b.

Departementet kan i forskrift gi bestemmelser som 
supplerer eller legger til rette for etterlevelse av bestem-
melser om ytelser ved alder i trygdeforordningen og 
gjennomføringsforordningen.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 21 skal nytt andre 
strekpunkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 21-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til sekstende 
strekpunkt blir tredje til syttende strekpunkt.

Ny § 21-1 a skal lyde:
§ 21-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal 
trygdekoordinering

Bestemmelsene i dette kapitlet skal fravikes i den 
utstrekning det er nødvendig av hensyn til relevante be-
stemmelser i EØS-avtalens hoveddel, trygdeforordnin-
gen, gjennomføringsforordningen og bi- og multilatera-
le trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 1-3 b.

I innholdsfortegnelsen i kapittel 22 skal nytt andre 
strekpunkt lyde:
–   forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-

koordinering står i § 22-1 a

Innholdsfortegnelsens nåværende andre til tjueførste 
strekpunkt blir tredje til tjueandre strekpunkt.

Ny § 22-1 a skal lyde:
§ 22-1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal 
trygdekoordinering

Bestemmelsene i dette kapitlet skal fravikes i den 
utstrekning det er nødvendig av hensyn til relevante be-
stemmelser i EØS-avtalens hoveddel, trygdeforordnin-
gen, gjennomføringsforordningen og bi- og multilatera-
le trygdeavtaler, se §§ 1-3 a og 1-3 b.

§ 23-4 a skal lyde:
§ 23-4 a Avgifter for personer som er omfattet av norsk 
trygdelovgivning etter trygdeavtale mv.

Det skal svares arbeidsgiveravgift og trygdeavgift for 
ytelser til personer som er omfattet av norsk trygdelov-
givning i henhold til EØS-avtalens trygderegler, se § 1-3 a, 
eller annen avtale om trygd som nevnt i § 1-3 b. Tilsvaren-
de gjelder for ytelser til personer som har rett til helsetje-
nester i et annet EØS-land eller Storbritannia, når Norge 
er kompetent stat etter EØS-avtalens trygderegler. Det 
skal også svares avgifter for ytelser til personer som i hen-
hold til § 1-3 b første ledd bokstav c enten er omfattet av 
norsk trygdelovgivning, eller har rett til helsetjenester 



33Innst. 33 L – 2022–2023

når Norge er kompetent stat. Departementet kan gi for-
skrift til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i 
denne paragrafen.

VII
I lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarns-
foreldre gjøres følgende endringer:

Kapittel 1 overskriften skal lyde:
Kapittel 1. Formålet med kontantstøtten og forholdet 
til trygdekoordinering

Ny § 1 a skal lyde:
§ 1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-
koordinering

Kontantstøtte er en familieytelse etter trygde-
forordningen. Bestemmelsene i loven her skal fravikes i 
den utstrekning det er nødvendig av hensyn til relevan-
te bestemmelser i EØS-avtalens hoveddel, trygdeforord-
ningen, gjennomføringsforordningen og bi- og multila-
terale trygdeavtaler, se folketrygdloven §§ 1-3 a og 1-3 b.

§ 3 a første ledd skal lyde:
Bestemmelsene i trygdeforordningen og gjennomfø-

ringsforordningen, jf. folketrygdloven § 1-3 a, får tilsva-
rende anvendelse på en arbeidstaker mv. som arbeider 
med leting etter eller utvinning av olje, gass eller andre 
naturressurser på den norske delen av kontinentalsok-
kelen, som om vedkommende hadde arbeidet på norsk 
territorium. Avtaler som nevnt i § 22 første ledd og folke-
trygdloven § 1-3 b første ledd, får anvendelse på konti-
nentalsokkelen i den utstrekning det er bestemt i den en-
kelte avtale.

§ 22 skal lyde:
§ 22 Folkerettslige forpliktelser om trygdekoordinering

Kongen kan i forskrift gjennomføre bilaterale avtaler 
med andre land om trygdekoordinering.

Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne 
loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødvendig for 
å overholde forpliktelser som følger av EØS-avtalens ho-
veddel, bilaterale avtaler som nevnt i første ledd og for-
ordninger og avtaler som nevnt i folketrygdloven §§ 1-3 a 
og 1-3 b.

VIII
I lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 
gjøres følgende endringer:

Ny § 1-3 skal lyde:
§ 1-3 Folkerettslige forpliktelser om trygdekoordinering

Kongen kan i forskrift gjennomføre bilaterale avta-
ler med andre land om trygdekoordinering.

Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av den-
ne loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødven-
dig for å overholde forpliktelser som følger av EØS-avta-

lens hoveddel, bilaterale avtaler som nevnt i første ledd 
og forordninger og avtaler som nevnt i folketrygdloven 
§§ 1-3 a og 1-3 b.

IX
I lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter 
gjøres følgende endring:

Ny § 1-4 skal lyde:
§ 1-4 Folkerettslige forpliktelser om trygdekoordinering

Kongen kan i forskrift gjennomføre bilaterale avta-
ler med andre land om trygdekoordinering.

Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av den-
ne loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødven-
dig for å overholde forpliktelser som følger av EØS-avta-
lens hoveddel, bilaterale avtaler som nevnt i første ledd 
og forordninger og avtaler som nevnt i folketrygdloven 
§§ 1-3 a og 1-3 b.

X
I lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd gjøres følgende 
endringer:

Kapittel 1 overskriften skal lyde:
Kapittel 1. Formålet med barnetrygden og forholdet til 
trygdekoordinering

Ny § 1 a skal lyde:
§ 1 a Forholdet til bestemmelser om internasjonal trygde-
koordinering

Barnetrygd er en familieytelse etter trygdeforord-
ningen. Bestemmelsene i loven her skal fravikes i den ut-
strekning det er nødvendig av hensyn til relevante be-
stemmelser i EØS-avtalens hoveddel, trygdeforordnin-
gen, gjennomføringsforordningen og bi- og multilatera-
le trygdeavtaler, se folketrygdloven §§ 1-3 a og 1-3 b.

§ 6 første ledd skal lyde:
Bestemmelsene i trygdeforordningen og gjennomfø-

ringsforordningen, jf. folketrygdloven § 1-3 a, får tilsva-
rende anvendelse på en arbeidstaker mv. som arbeider 
med leting etter eller utvinning av olje, gass eller andre 
naturressurser på den norske delen av kontinentalsok-
kelen, som om vedkommende hadde arbeidet på norsk 
territorium. Avtaler som nevnt i § 22 første ledd og folke-
trygdloven § 1-3 b første ledd, får anvendelse på konti-
nentalsokkelen i den utstrekning det er bestemt i den en-
kelte avtale.

§ 22 skal lyde:
§ 22 Folkerettslige forpliktelser om trygdekoordinering

Kongen kan i forskrift gjennomføre bilaterale avtaler 
med andre land om trygdekoordinering.

Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne 
loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødvendig for 
å overholde forpliktelser som følger av EØS-avtalens ho-
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veddel, bilaterale avtaler som nevnt i første ledd og for-
ordninger og avtaler som nevnt i folketrygdloven §§ 1-3 a 
og 1-3 b.

XI
I lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvalt-
ningen skal § 4 andre ledd andre punktum lyde:

Etaten skal legge til rette for at enhver kan få kjenn-
skap til rettigheter og plikter etter nasjonal og internasjo-
nal trygderett.

Nåværende andre punktum blir nytt tredje punktum.

XII
I lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og om-
sorgstjenester m.m. gjøres følgende endring:

Ny § 1-3 skal lyde:
§ 1-3 Folkerettslige forpliktelser om trygdekoordinering

Kongen kan i forskrift gjennomføre bilaterale avta-
ler med andre land om trygdekoordinering.

Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av den-
ne loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødven-
dig for å overholde forpliktelser som følger av EØS-avta-
lens hoveddel, bilaterale avtaler som nevnt i første ledd 
og forordninger og avtaler som nevnt i folketrygdloven 
§§ 1-3 a og 1-3 b.

XIII

I lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for ar-
beidstakere på skip skal ny § 4-9 lyde:
§ 4-9 Folkerettslige forpliktelser om trygdekoordinering

Kongen kan i forskrift gjennomføre bilaterale avta-
ler med andre land om trygdekoordinering.

Bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av den-
ne loven, skal fravikes i den utstrekning det er nødven-
dig for å overholde forpliktelser som følger av EØS-avta-
lens hoveddel, bilaterale avtaler som nevnt i første ledd 
og forordninger og avtaler som nevnt i folketrygdloven 
§§ 1-3 a og 1-3 b.

XIV
I lov 27. november 2020 nr. 131 om overgangsregler mv. 
ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union 
gjøres følgende endringer:

§ 2 første ledd bokstav b skal lyde:
b. artikkel 23 og 24 (rettigheter for arbeidstakere og selv-

stendig næringsdrivende).

§ 2 første ledd bokstav c og andre til fjerde ledd opphe-
ves.

XV
Loven trer i kraft fra den tiden Kongen bestemmer. 

Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til 
ulik tid.

B.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stor-
tinget med en avklaring av forholdet mellom folke-
trygdlovens bestemmelser og EØS-retten.

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 26. oktober 2022

Kirsti Bergstø Per Olaf Lundteigen
leder ordfører
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