
S ARBETSU5SHETSKASSORNAS

SAMORGANISATION 2012- 04- 27

Er ref 12/985- SO dnr 111/12

Det Kongelige Arbeidsdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
NORGE

Samråd - anpassning av regelverket för dagpengar under arbets-
löshet till ny EU-förordning 883/04

SO har getts möjlighet att yttra sig över ett fdrslag till nytt kapitel i ftireskrift den 16
september 1998 nr 890 om dagpengar under arbetslöshet.

SO vill inledningsvis framhålla att SO vålkomnar Arbeidsdepartementets initiativ att
låta utlåndska organisationer inkomma med synpunkter till fdreslagna åndringar i
norsk lagstiftning. SO har valt att lämna synpunkter endast i en fråga och den år oåk-
ta grånsarbetares rått till ersåttning efter avslutad anstållning i Norge oavsett bosått-
ningsort.

Avsikten med fdrordningarna 883/04 och 987/09 år att samordna råtten till social
trygghet fdr de personer som rör sig mellan medlemsstaterna. Målet år att den som
utnyttjar sin rått till fri rörlighet inte dåfigenom mister sina råttigheter i fråga om
social trygghet. Den sociala tryggheten omfattas inom EU av medlemsstaternas na-
tionella beståmmelser, men samordningsfdrordningarna 883/04 och 987/09 har prio-
ritet framftir beståmmelser i nationell lagstiftning om nationell lagstiftning och sam-
ordningsfdrordningarna år motstridiga.

Norge har en nationell regel som kråver att en helt arbetslös person som söker arbets-
löshetsersåttning i Norge måste bo och uppehålla sig i landet fdr att vara ersåttnings-
beråttigad.

SO vill betona att enligt samordningsreglerna kan en person som definieras som oåk-
ta grånsarbetare vid hel arbetslöshet ha rått att ansöka om arbetslöshetsersåttning i
fdre detta arbetslandet.

I april 2010 beslutade Trygderetten i Norge i mål nr 09/02265 att en helt arbetslös
person har rått till arbetslöshetsersättning i Norge åven om personen inte långre bor
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dår. Trygderetten konstaterade att den sökande på korrekt sått var anmåld som ar-
betssökande på norsk arbetsfdrmedling och att Norge inte får ha nationella regler
som hindrar personer att få ersåttning enligt fdrordningens regler. Domen har av Ar-
beidsdepartementet överklagats till Lagmansretten men SO har tyvårr inte kånnedom
om når den kommer upp till behandling.

Av det bifogade fdrslaget till ny fdreskrift framgår att endast permitterade oåkta
grånsarbetare har rått till dagpengar i Norge. De oåkta grånsarbetare som helt fdrlorar
sin anstållning i Norge, som år anmålda på en norsk arbetsfdrmedling som arbetss8-
kande och som bor i ett annat land har inte rått till ersåttning i Norge enligt fdrslaget.

SO anser att det år olyckligt att Norge fortsåtter sin tidigare praxis att den sökande
måste vara stadigvarande bosatt i Norge fdr rått till arbetslöshetsersåttning.

SO avstår från att låmna synpunkter på övriga delar av fdreskriften.

Med vanlig sning
Arbets ' e s orn s Samorganisation

elker Odebri
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