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Ot.prp. nr. 13

(2005–2006) 

Om lov om endringer i barnetrygdloven mv. 

(meldeplikt for skoler, innstramming av retten til 


barnetrygd under utenlandsopphold mv.)


Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 7. oktober 2005, 

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Bondevik II)


Proposisjonens innhold	 endringer i barnetr ygdloven mv. på ny. Forslaget 
er i samsvar med forslaget i Ot.prp. nr. 106 (2004-

Barne- og familiedepartementet la 24. juni 2005 2005). 

fram for Stortinget Ot.prp. nr. 106 (2004-2005) Om 
lov om endringer i barnetr ygdloven mv. (melde-
plikt for skoler, innstramming av retten til barne- Barne- og familiedepartementet 
trygd under utenlandsopphold mv.). Det framsatte 
forslaget ble ikke behandlet av det forrige Storting. t i l r å r :  
I henhold til Stortingets forretningsorden § 33 
tredje ledd må odelstingsproposisjoner som ikke At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
er ferdigbehandlet av Odelstinget og Lagtinget i et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
den valgperiode de er overbrakt i, framsettes på ny lov om endringer i barnetr ygdloven mv. (melde-
for å bli tatt under behandling. Barne- og familiede- plikt for skoler, innstramming av retten til barne-
partementet legger med dette fram forslaget om trygd under utenlandsopphold mv.). 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r :  

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i barnetrygdloven mv. (meldeplikt for skoler, 
innstramming av retten til barnetrygd under utenlandsopphold mv.) i samsvar med et vedlagt forslag. 



2 Ot.prp. nr. 13 2005–2006 
Om lov om endringer i barnetrygdloven mv. (meldeplikt for skoler, innstramming av retten til barnetrygd 

under utenlandsopphold mv.) 

Forslag 

til lov om endringer i barnetrygdloven mv. (meldeplikt for 
skoler, innstramming av retten til barnetrygd under utenlands-

opphold mv.) 

I 

Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 21-4 
tredje ledd skal lyde: 

Trygdens organer kan pålegge helseinstitusjo-
ner, fengsler og boformer for heldøgns omsorg og 
pleie å gi rutinemessige meldinger om innskriving 
og utskriving av klienter. Skoler kan pålegges å gi 
rutinemessige meldinger når elever har fravær som 
kan skyldes utenlandsopphold. 

II 

I lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd gjøres føl-
gende endringer: 

§ 4 tredje ledd skal lyde: 
Ved midlertidig fravær fra Norge som ikke er 

ment å vare mer enn seks måneder, regnes barnet 
fortsatt som bosatt her. Dette gjelder likevel ikke 
dersom barnet skal oppholde seg i utlandet mer 
enn seks måneder per år i to eller flere påfølgende 
år. 

§ 5 første og annet ledd skal lyde: 
Ved utenlandsopphold som fører til at vilkårene 

i § 4 ikke lenger er oppfylt, gis det likevel rett til 

barnetrygd når både barnet og den barnet bor fast 
hos under utenlandsoppholdet er medlemmer i fol-
ketrygden etter folketrygdloven § 2-5 eller 2-8, 
eller fyller vilkårene i disse bestemmelsene for å bli 
medlem i folketrygden. 

Hvis barnet bor i utlandet sammen med begge 
sine foreldre, må barnet og begge foreldrene fylle 
vilkårene som nevnt i første ledd. 

§ 13 nytt fjerde ledd skal lyde: 
Trekk etter tredje ledd avbryter foreldelse. Der-

som slikt trekk opphører, varer virkningen av avbrutt 
foreldelse i ett år etter at trekket opphørte. 

III 

Lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til små-
barnsforeldre § 11 nytt fjerde ledd skal lyde: 

Trekk etter tredje ledd avbryter foreldelse. Der-
som slikt trekk opphører, varer virkningen av avbrutt 
foreldelse i ett år etter at trekket opphørte. 

IV 

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. 
Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmel-
sene til forskjellig tid. 


